
Pielikums

Daugavpils novada domes 2020. gada 28.janvāra

lēmumam Nr.1933 (protokols Nr.82, 3.&)

Prioritātes 

apzīmējumi:

Finansējuma avoti:

Nr.p.k.
Projekta idejas 

identifikators
Projekta ideja (nosaukums)

Projekta idejas 

prioritāte

Atbilstība 

stratēģiskajam ietvaram

Papildinātība ar 

citiem projektiem

Indikatīvā summa, 

EUR
Finansējuma avots

Projekta 

ieviešanas laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti, to rezultatīvie 

rādītāji

Atbildīgais par projekta 

īstenošanu (sadarbības 

partneri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Izglītība

1 IZG-007

Lāču pamatskolas atjaunošanas darbu 

pabeigšana  (Naujenes pagasts)
I VP1/RV1.1/U1.1.12

IZG-017, IZG-018, IZG-

020, SPS-014, ART-

066

143 265 ES, PB, VB 2016.-2021.

Veikti skolas iekštelpu atjaunošanas pasākumi, t.sk. 

izveidota ergonomiskā un estētiskā  mācību vide 

(klašu telpu un gaiteņu kosmētiskais remonts, 

ventilācijas sistēmas atjaunošana, garderobju 

remonts), videonovērošanas sistēmas uzstādīšana, 

jauna iežogojuma uzstādīšana. 

Naujenes pagasta pārvalde, 

Lāču pamatskola

2 IZG-011

Randenes pamatskolas telpu remonts un 

teritorijas labiekārtošana (Kalkūnes 

pagasts)

II VP1/RV1.1/U1.1.12 SPS-003 207 000 ES, PB, VB 2017.-2022.

Uzlabota skolas mācību vide. Izremontētas skolas 

telpas, nomainīta elektroinstalācija, sakārtota skolas 

teritorija, uzstādīts žogs.
Randenes pamatskola, 

Kalkūnes pagasta pārvalde

3 IZG-012

Mācību vides un brīvā laika pavadīšanas 

iespēju uzlabošana Naujenes 

pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķītis" 

(Naujenes pagasts)

II
VP1/RV1.1/U1.1.1;  

VP1/RV1.1/U1.1.12
IZG-045 36 774 ES, PB, VB 2016.-2022.

Uzlabota un pilnvedota mācību vide, uzlabotas bērnu 

brīvā laika pavadīšanas iespējas. Iestādes teritorijā 

uzstādītas jaunas rotaļu konstrukcijas un saliekamā 

skatuve. Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums iestādes 

pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un jaunas 

grupas atvēršanai, t.sk. mēbeles, mīkstais inventārs, 

datori, interaktīvā tāfele ar projektoru, akustiskā 

sistēma. Iegādāts virtuves aprīkojums, veļas mašīna, 

teritorijas uzkopšanas specializētā tehnika. Katlu mājā 

atjaunoti katlu mezgli un automātikas bloks. 

Naujenes pagasta pārvalde, 

Naujenes PII "Rūķītis" 

pašvaldības budžets (PB), valsts budžets (VB), ES fondi (ES), privātie līdzekļi (PL), citi līdzekļi (CL)

II – prioritāri veicams projekts, kas ir būtisks novada un konkrēta pagasta attīstībai un bez kura iespējama šīs vietas (objekta) kvalitatīvo vai kvantitatīvo parametru samazināšanās, apdraudot vietas (objekta) pastāvēšanu, mazinot novada konkurētspēju 

un/vai iedzīvotāju labklājības līmeni, bet kura īstenošanai līdzekļi nav pieejami tuvākajā finansiālajā gadā.   

III – vajadzīgs projekts, kura īstenošana pozitīvi ietekmē novada un/vai konkrēta pagasta attīstību, palielina vietas (objekta) kvalitatīvos vai kvantitatīvos parametrus, novada konkurētspēju un/vai iedzīvotāju labklājības līmeni.   

PAMATSARAKSTS

Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam

E – esošais projekts, kura realizācija jau ir uzsākta un kura aktivitātes ir īstenošanas posmā 

I – prioritāri veicams projekts, kas ir būtisks novada un konkrēta pagasta attīstībai un bez kura iespējama šīs vietas (objekta) kvalitatīvo vai kvantitatīvo parametru samazināšanās, apdraudot vietas (objekta) pastāvēšanu, mazinot novada konkurētspēju 

un/vai iedzīvotāju labklājības līmeni.  



4 IZG-013
Malnavas koledžas IPĪV Višķi mācību 

vides atjaunošana (Višķu pagasts)
I

VP1/ RV1.1/U1.1.5;  

VP1/RV1.1/U1.1.12

IZG-026, IZG-027, KUL-

063, KUL-064, KUL-

089

255 355 ES, PB, VB 2017.-2022.

Veikti iestādes atjaunošanas un modernizācijas 

pasākumi mācību telpās un kopmītnēs, t.sk. ieejas, 

foaje un tualešu, kabinetu, jumta remontdarbi 
Malnavas koledžas IPĪV Višķi, 

Pašvaldības aģentūra "Višķi"

5 IZG-014 

Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai 

Demenes, Dubnas, Laucesas, Medumu, 

Nīcgales, Sventes, Tabores un Višķu 

pagastos

II VP1/RV1.1/U1.1.2 647 200 ES, PB, VB 2018.-2021.

Autoparka atjaunošana skolēnu pārvadāšanas 

funkcijas nodrošināšanai. 
Pašvaldības aģentūra "Višķi", 

Demenes pagasta pārvalde, 

Dubnas pagasta pārvalde, 

Laucesas pagasta pārvalde, 

Medumu pagasta 

pārvalde,Nīcgales pagasta 

pārvalde, Sventes pagasta 

pārvalde, Tabores pagasta 

pārvalde

6 IZG-017 

Fiziskās vides uzlabošana Špoģu 

vidusskolā (Višķu pagasts) un Naujenes 

pamatskolā (Naujenes pagasts)
I

VP1/RV1.1/U1.1.2; 

VP1/RV1.1/U1.1.12

IZG-007, IZG-018, IZG-

020, IZG-036,  IZG-

042, IZG-046

195 800 ES, PB, VB 2016.-2022.

Uzlaboti mācību apstākļi. Atbilstošu mēbeļu iegāde 

mācību procesa nodrošināšanai. Špoģu vidusskolas 

pirmsskolas izglītības programmu īstenšanas telpu 

pielāgošana grupai no 1 līdz 2 gadus veciem bērniem: 

telpu vienkāršota atjaunošana, mēbeļu iegāde, 

santehniskā mezgla pielāgošana, apkures sistēmas 

uzlabošana. Naujenes pamatskolas koridora seguma 

nomaiņa.

 Višķu pagasta pārvalde, 

Naujenes pagasta pārvalde

7 IZG-018

IKT bāzes modernizācija mācību procesa 

organizēšanai Kalupes pamatskolā 

(Kalupes pagasts), Lāču pamatskolā 

(Naujenes pagasts), Naujenes 

pamatskolā (Naujenes pagasts), Salienas 

vidusskolā (Salienas pagasts), Sventes 

vidusskolā (Sventes pagasts), Špoģu 

vidusskolā (Višķu pagasts), Zemgales 

vidusskolā (Demenes pagasts)

I VP1/RV1.1/U1.1.2

IZG-007, IZG-017, IZG-

020, IZG-036,  IZG-

042, IZG-046

170 000 ES, PB, VB 2016.-2022.

Modernizēta skolu IKT bāze izglītības procesa 

pilnveidošanai un skolu konkurēntspējas 

paaugstināšanai

Demenes pagasta pārvalde, 

Kalupes pagasta pārvalde, 

Naujenes pagasta pārvalde, 

Salienas pagasta pārvalde, 

Sventes pagasta pārvalde, 

Višķu pagasta pārvalde

8 IZG-024

Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” fiziskās vide 

uzlabošana (Nīcgales pagasts)

II
VP1/RV1.1/U1.1.1;  

VP1/RV1.1/U1.1.12
345 000 ES, PB, VB 2018.-2022.

Paaugstināta ēkas drošība un ilgtspēja: jumta un 

ārsienu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, 

siltummezgla ierīkošana. Bērnu laukuma atjaunošana. 

Atjaunotas betona apmales. Nīcgales PII “Sprīdītis”, 

Nīcgales pagasta pārvaldi

9 IZG-042
Špoģu vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana (Višķu pagasts)
II VP1/RV1.1/U1.1.12 IZG-017, IZG-018 210 000 ES, PB, VB 2020.-2022.

Nodrošināta kvalitatīva un droša vide skolas ārtelpu 

aktivitātēm: atjaunoti celiņi, apgaismojums, atpūtas 

zona, utt.

Višķu pagasta pārvalde



10 IZG-043

Profesionālas izglītības programmas 

materiālas bāzes veidošana Medumu 

speciālajā pamatskolā (Medumu 

pagasts)

E

VP1/RV1.1/U1.1.5;  

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP1/RV1.4/U1.4.1

IZG-017 5 000 ES, PB, VB 2019.-2020.

Nodrošināta materiāltehniskā bāze pavāra palīga 

profesijas apgūšanai: virtuves tehnika, profesionālais 

apģērbs, u.c. Medumu speciālā pamatskola 

11 IZG-047

Mūsdienu izglītības īpatnības pirmskolā, 

sākumskolā un pamatskolā (Erasmus+ ) 

(Višķu pagasts)

E VP1/RV1.1/U1.1.3 IZG-017, IZG-018 23 898 ES, PB, VB 2019.-2020.

Uz labas prakses piemēriem apgūti jauni pedagoģiskie 

paņēmieni, kas atbilst mūsdienu izglītojamo 

prasmēm, spējām un interesēm. Kursu apmeklēšana, 

darba grupu izveide u.c.aktivitātes, kas sniedz 

profesionālo pilnveidi skolotājiem.

Špoģu vidusskola

12 IZG-048
Autobusa iegāde Daugavpils novada 

Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai 
E VP1/RV1.1/U1.1.2 25 000 PB, VB 2019.-2020.

Autoparka atjaunošana audzēkņu pārvadāšanas 

funkcijas nodrošināšanai. Daugavpils novada Sporta 

skola

13 IZG-049
Izglītība - solis pretī veiksmīgai karjerai 

(Erasmus+ ) (Salienas pagasts)
E VP1/RV1.1/U1.1.3 5 047 ES, PB, VB 2019.-2020.

Strukturētie kursi un citas apmācības aktivitātes, kas 

sniedz profesionālo pilnveidi skolotājiem un veicina 

skolēnu motivāciju karjeras izvēlē.

Salienas vidusskola

14 IZG-050
Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi 

(Erasmus+) (Biķernieku pagasts)
E VP1/RV1.1/U1.1.3 32 666 ES, PB 2019.-2021.

Pieredzes apmaiņas braucieni izglītojamajiem, kas 

stimulē vienaudžu praktisku mijiedarbību. Apmācības 

aktivitātes pedagoģiem, kas nodrošina iespējas 

profesionālo kompetenču attīstībai un veicina 

moderno tehnoloģiju izmantošanu  

Biķernieku pamatskola

15 IZG-051
Lepni būt par eiropiešiem! (Erasmus+) 

(Biķernieku pagasts)
E VP1/RV1.1/U1.1.3 34 500 ES, PB 2019.-2021.

Pieredzes apmaiņas braucieni izglītojamajiem, kas 

stimulē vienaudžu praktisku mijiedarbību. Apmācības 

aktivitātes pedagoģiem, kas nodrošina iespējas 

profesionālo kompetenču attīstībai un veicina 

moderno tehnoloģiju izmantošanu  

Biķernieku pamatskola

16 IZG-052
Pirmskolas grupas  izveide Medumu 

speciālā pamatskolā
E VP1/RV1.1/U1.1.12 19800 ES, PB 2019.-2022.

Nodrošināt pirmskolas izglītības iespējas Medumu 

speciālajā pamatskolā 
Medumu pagasta pārvalde, 

Medumu speciālā pamatskola

17 IZG-053
Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai 

Naujenes pagastā
I VP1/RV1.1/U1.1.2 86 565 ES, PB, VB 2018.-2022.

Autoparka atjaunošana skolēnu pārvadāšanas 

funkcijas nodrošināšanai. 

Naujenes pagasta pārvalde



Sociālie pakalpojumi

18 SOC-006

Pansija “Avotiņi” – vide vientuļu cilvēku 

dzīves apstākļu uzlabošanai (Demenes 

pagasts)

III
VP2/RV2.6/U2.6.1;   

VP2/RV2.6/U2.6.2
13 000 ES, PB 2021.-2022.

Uzlaboti pagasta vientuļu cilvēku dzīves apstākļi: telpu 

remonts, jauna aprīkojuma iegāde
Demenes pagasta pārvalde 

19 SOC-008

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā (Naujenes, Nīcgales, 

Višķu, Skrudalienas pagasti) (SAM 

9.2.2.* un SAM 9.3.1. ) 

I
VP2/RV2.6/U2.6.1;  

VP2/RV2.6/U2.6.2
PRV-001, PRV-002 1 802 989 ES, PB, VB 2018.-2022.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums  ĢVPP 8 

bērniem (Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts); 

Jauniešu māja 8 jauniešiem (Daugavas iela 2, Krauja, 

Naujenes pagasts); Bērni ar funkcionālajaime 

traucējumiem  FT: Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu centrs 24 bērniem (Daugavas iela2, 

Krauja, Naujenes pagasts);  Pieaugušie ar garīga 

rakstura traucējumiem GRT: Grupu dzīvokļi 16 

klientiem (Skolas iela 13, Nīcgales pagasts );  

Pieaugušie ar GRT: Dienas aprūpes centrs 35 

klientiem (”Rūpes” Višķu tehnikums, Višķu pagasts un  

Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”  Miera iela 

12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts); Pieaugušie ar 

GRT: Specializētās darbnīcas 20 klientiem (Daugavas 

iela 4, Nīcgales pagasts ).

DN Sociālais dienests, DND 

Attīstības pārvalde

20 SOC-009
Mobilās aprūpes vienības izveidošana 

Daugavpils novadā 
I

VP2/RV2.6/U2.6.1;   

VP2/RV2.6/U2.6.2
SOC-012, PRV-041 171 800 ES, PB 2018.-2020

Uzlabota veselības un sociālā aprūpe personām, kas 

zaudējušas pašaprūpes spējas, nodrošinot 

pakalpojumus viņu dzīves vietā. Izveidota 

materiāltehniskā bāze mobilo brigāžu vajadzībām, 

uzlabota sociālo darbinieku kapacitāte. Garāžas 

pielāgošana mobilās brigādes vajadzībām 

(Vecsalienas pagastā)

DND Attīstības pārvalde, 

Skrudalienas pagasta 

pārvalde, Salienas pagasta 

pārvalde

21 SOC-015
Ģimenes asistentu prakses ieviešana 

Daugavpils novadā
II VP2/RV2.6/U2.6.2 30 000 ES, PB 2020.-2022.

Ģimenes asistentu apmācība, iesaistot apt. 120 

novada ģimenes. DN Sociālais dienests

22 SOC-020
Paaudžu nama "Paspārne" izveidošana 

(Demenes pagasts)
I VP2/RV2.6/U2.6.2 80000 ES, PB 2019.-2021.

Uzlabota vides un dzīves apstākļu kvalitāte 

vientuļajiem senioriem un jaunajām māmiņām, kas 

nonāca krīzes situācijā. Izveidota pakalpojumu 

sniegšanai atbilstoša vide: ēkas logu un durvju 

nomaiņa, sanitāro mezglu un durvju pielāgošana, 

elektroinstalācijas nomaiņa, aprīkojuma iegāde 

Demenes pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

23 SOC-021

Klientu izmitināšanas uzlabošana sociālo 

pakalpojumu centrā "Pīlādzis" (kalupes 

pagasts)

I
VP2/RV2.6/U2.6.1;   

VP2/RV2.6/U2.6.2
6800 ES, PB 2020.-2021.

Klientu izmitināšanas uzlabošana pilnvērtīgu sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanai. Mēbeļu iegāde klientu 

dzīves apstākļu uzlabošanai. Ledusskapja un veļas 

mašīnas iegāde klientu darba terapijas nodarbību 

nodrošināšanai

SPC "Pīlādzis"



24 SOC-022

Sociālā atbalsta un aprūpes centra 

“Avots” iemītnieku dzīves vides 

uzlabošana (Naujenes pagasts)

I
VP2/RV2.6/U2.6.1;   

VP2/RV2.6/U2.6.2
110 603 ES, PB 2020.-2021.

Uzlaboti centra iemītīeku dzīves apstākļi: teritorijas 

apgaismojuma ierķošana un laiekārtošana, 

notekūdeņu sūkņu stacijas rekonstrukcija, dziļurbuma 

sūkņa nomaiņa,katlu mājas rekonstrukcija un katlu 

nomaiņa. Normatīvo aktu prasību izpilde iestādes 

funkcionēšanas nodrošināšanai. Iekšējo ugunsdrošo 

durvju un logu uzstādīšana. Būvdarbi telpu 

pieejamības nodrošināšanai (ieejas mezgla, sanitāro, 

dzīvojamo u.c. telpu pielāgošana)    

Naujenes pagasta pārvalde 

25 SOC-023

Sociālās mājas dzīvokļi (sociālo 

pakalpojumu centra "Pīlādzis" 3.stāvs) 

(Kalupes pagasts)

I
VP2/RV2.6/U2.6.1;   

VP2/RV2.6/U2.6.2
284761 ES, PB 2020.-2022.

Sociālās mājas pakalpojumu nodrošināšana. Veicināta 

sociālās atstumtības riskam pakļauto personu 

iekļaušanos sabiedrībā. DN Sociālis dienests

Veselības aizsardzība

26 VES-006

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei 

Daugavpils novadā (SAM  9.2.4.******)
E VP1/RV1.4/U1.4.1 SOC-018 617 580 ES, PB, CL 2017.-2022.

Īstenoti dažādi vietējā mēroga pasākumi, lai novada 

iedzīvotājiem uzlabotu pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem: 

nometnes, semināri, lekcijas, sporta aktivitātes 

u.c.pasākumi bērniem , trūcīgajiem un 

maznodrošinātajiem, jauniešiem, personām ar 

invaliditāti, u.c.riskam pakļautajām iedzīvotāju 

grupām. Kopējais pasākumu dalībnieku skaits - 

apm.4900 cilv. 

DND Attīstības pārvalde

Publiskā pārvalde

27 PRV-011

Tehniskā aprīkojuma iegāde Demenes, 

Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, 

Medumu, Naujenes, Sventes un Tabores 

pagastu pārvaldēm teritorijas 

apsaimniekošanas u.c.pašvaldības 

funkciju veikšanas nodrošināšanai 

(Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, 

Līksnas, Medumu, Naujenes, Sventes 

unTabores pagasti)

III
VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.2/U2.2.1 

PRV-015, PRV-048, 

PRV-057, PRV-058
520 320 PB 2017.-2022.

Tehniskā aprīkojuma iegāde pašvaldības teritorijas 

apsaimniekošanas un citu komunālsaimniecības 

darbu veikšanai: traktori, piekabes, kravas 

automašīna, zāles pļāvēji, zāles pļaujmašīna auto ceļu 

uzkopšanai, sniega lāpsta, metāla cisterna, u.c.

Demenes pagasta pārvalde, 

Dubnas pagasta pārvalde, 

Kalkūnes pagasta pārvalde, 

Laucesas pagasta pārvalde, 

Līksnas pagasta pārvalde, 

Medumu pagasta pārvalde, 

Naujenes pagasta pārvalde, 

Sventes pagasta pārvalde, 

Tabores pagasta pārvalde

28 PRV-013
IKT bāzes modernizācija pašvaldības 

darba procesa nodrošināšanai
III

VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.1/U2.1.3
SAB-013 100 000 PB 2016.-2022.

Datortehnikas, servera nomaiņa, 

programmnodrošinājums pagasta pārvaldēm 

u.c.pašvaldības iestādēm pilnvērtīgas funkciju 

pildīšanas nodrošināšanai

DND IT nodaļa



29 PRV-015

Pašvaldības aģentūras "Višķi"  

materiāltehniskās bāzes atjaunošana 

(Višķu pagasts)

I
VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.2/U2.2.1 
PRV-011 70 000 PB, CL 2018.-2021.

Tehniskā aprīkojuma atjaunošana aģentūras funkciju 

veikšanas nodrošināšanai: traktortehnikas, sāls-smilts 

kaisītāja, vieglās automašīnas piekabes ar tentu 

u.c.specializētās tehnikas iegāde Pašvaldības aģentūra "Višķi" 

30 PRV-017

Apsardzes un ugunsdzēsības 

signalizācijas ierīkošana pagastu 

pārvalžu ēkās Biķernieku, Kalkūnes, 

Laucesas un Sventes pagastos 

(Biķernieku, Kalkūnes, Laucesas, Sventes 

pagasti) 

II VP2/RV2.1/U2.1.2 18 177 PB 2019.- 2022.

Nodrošināta pašvaldības īpašuma ilgtspēja un droša 

izmantošana: apsardzes, videonovērošanas un 

ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana 
Biķernieku pagasta pārvalde, 

Kalkūnes pagasta pārvalde, 

Laucesas pagasta pārvalde, 

Sventes pagasta pārvalde

31 PRV-018

Novada pašvaldības centrālas 

administrācijas ēkas (Rīgas iela 2, 

Daugavpils) tehniskā stāvokļa 

uzlabošana

I VP2/RV2.1/U2.1.2 400 000 PB 2019.-2022.

Pakalpojumu sniegšanas vides kvalitātes un drošības 

uzlabošana. Ēkas pārbūves, atjaunošanas, teritorijas 

labiekārtošanas darbi.  
Daugavpils novada dome

32 PRV-019 

Ambeļu, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, 

Laucesas, Naujenes, Skrudalienas un 

Sventes pagastu pārvalžu 

administratīvās apbūves tehniskā 

stāvokļa uzlabošana (Ambeļu, Dubnas, 

Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Naujenes, 

Skrudalienas, Sventes pagasti)

III VP2/RV2.1/U2.1.2

PRV-020, PRV-021, 

PRV-022, PRV-025, 

PRV-031, PRV-037, 

PRV-051, PRV-053, 

PRV-059, PRV-062, 

PRV-063

331 170 PB 2018.-2022.

Nodrošināta pagasta pārvalžu funkciju izpildei 

piemērota vide. Ambeļu pagasta pārvaldes ēkas 

pārbūve, tehniskās apbūves teritorijas sakārtošana, 

pagalma bruģa maiņa. Dubnas pagasta pārvaldes ēkas 

fasādes cokola daļas un bēniņu siltināšana, jumta 

nomaiņa, ieejas durvju nomaiņa. Kalkūnes pagasta 

pārvaldes ēkas pamatu hidroizolācija, ieejas bloka 

atjaunošana, tehniskās apbūves (garāžas, u.c.) un 

pieguļošās teritorijas sakārtošana. Kalupes pagasta 

pārvaldes ēkas telpu kosmētiskais remonts. Naujenes 

pagasta pārvaldes telpu remonts, notekūdeņu cauruļu 

un aizsargapmaļu nomaiņa, kanalizācijas sistēmas 

atjaunošana, jumta nomaina, fasādes atjaunošana, 

pagalma bruģa maiņa. Sventes pagasta pārvaldes 

tehniskās apbūves (garāžu ēkas) remonts. 

Skrudalienas pagasta pārvaldes tehniskās apbūves 

(tehnikas remontdarbnīcas ēka) remonts.

Ambeļu pagasta pārvalde, 

Dubnas pagasta pārvalde, 

Kalkūnes pagasta pārvalde, 

Kalupes pagasta pārvalde, 

Laucesas pagasta pārvalde, 

Naujenes pagasta pārvalde, 

Skrudalienas pagasta 

pārvalde, Sventes pagasta 

pārvalde

33 PRV-041 

Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” 

vides uzlabošana un pakalpojumu klāsta 

pilnveidošana  (Skrudalienas pagasts)

I VP2/ RV2.6/U2.6.1
SOC-009, PRV-017, 

PRV-041, PRV-042
323 600 PB 2018.-2021.

Vides uzlabošana daudzfunkcionālā centra 

pakalpojumu klāsta pilnveidošanai un paplašināšanai. 

Būvdarbi telpu pielāgošanai, t.sk.pamatkonstrukciju 

drošības uzlabošana, apsardzes un ugunsdzēsības 

signalizācijas ierīkošana, ieejas mezgla pārbūve, liftu 

sistēmas uzstādīšana vides pieejamības 

nodrošināšanai. Dušas un veļas mazgāšanas telpu 

ierīkošana publiskai lietošanai. Betona aizsargapmaļu 

remonts. Garāžas remonts mobilas brigādes mašīnas 

izvietošanai.

DN Sociālais dienests, 

Skrudalienas pagasta 

pārvalde



34 PRV-048

 Ambeļu pagasta pārvaldes, Kalupes 

pagasta pārvaldes, Laucesas pagasta 

pārvaldes, Līksnas pagasta pārvaldes, 

Maļinovas pagasta pārvaldes, Naujenes 

pagasta pārvaldes, Tabores pagasta 

pārvaldes un novada centrālās 

administrācijas autotransporta bāzes 

atjaunošana pašvaldības funkciju izpildes 

nodrošināšanai (Ambeļu, Kalupes,  

Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, 

Tabores pagasti)

II VP2/RV2.1/U2.1.2
PRV-011, PRV-057, 

PRV-058
250 000 PB 2018.-2022.

Autotranspota vienību iegāde iestāžu funkciju 

veikšanas nodrošināšanai: mikroautobuss, vieglās un 

kravas automašīnas

Ambeļu pagasta pārvalde, 

Kalupes pagasta pārvalde, 

Laucesas pagasta pārvalde, 

Līksnas pagasta pārvalde, 

Maļinovas pagasta pārvalde, 

Naujenes pagasta pārvalde, 

Tabores pagasta pārvalde

35 PRV-060

Jauna administratīvā ēka Līksnas pagasta 

pārvaldei (Līksnas pagasts)

I VP2/RV2.1/U2.1.2 PRV-019 65 000 PB 2019.-2022.

Jaunu telpu izveide pagasta pārvaldes administratīvo 

funkciju pildīšanai, pārvietojot pagasta administrāciju 

no avārijas stāvoklī esošās ēkas: ēkas iegāde, telpu 

remontdarbi, u.c.
Līksnas pagasta pārvalde

36 PRV-064 Daugavpils novada kapsētu digitalizācija E VP2/RV2.1/U2.1.2 67 545 PB, ES 2019.-2020.

Kapsētu uzmērīšana, inventarizācija, digitālās 

informācijas krātuves veidošana par brīvām 

apbēdīšanas vietām, esošajiem apbēdījumiem un 

apbedījuma vietu izvietojumu, ar ko var iepazīties 

attālināti, izmantojot publiski pieejamo e-platformu. 

Informatīvo stendu uzstādīšana ar kapu 

kartoshēmām.

DND Attīstības pārvalde un 

Īpašuma nodaļa

37 PRV-065

Tehniskā aprīkojuma iegāde Vaboles 

pagastu pārvaldei pašvaldības funkciju 

veikšanas nodrošināšanai (Vaboles 

pagasts)

I
VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.2/U2.2.1 
40 535 PB 2020.

Tehniskā aprīkojuma iegāde pašvaldības teritorijas 

apsaimniekošanas un citu komunālsaimniecības 

darbu veikšanai: traktori, piekabes, kravas 

automašīna, zāles pļāvēji, zāles pļaujmašīna auto ceļu 

uzkopšanai, sniega lāpsta, metāla cisterna, u.c.

Vaboles pagasta pārvalde

38 PRV-066

Tabores pagastu pārvaldes 

administratīvās apbūves tehniskā 

stāvokļa uzlabošana (Tabores pagasts)

I VP2/RV2.1/U2.1.2 10000 PB 2020.-2021.

Nodrošināta pagasta pārvaldes funkciju izpildei 

piemērota vide (ēkas jumta remonts) 

Tabores pagasta pārvalde

Mājoklis

39 MAJ-013 
Pašvaldības neizīrēto dzīvokļu 

atjaunošana 
I VP2/RV2.3/U2.3.2 MAJ-021 183614 PB, PL, CL 2020.-2022.

Pašvaldības neizīrēto dzīvokļu remontdarbi mājokļa 

piedāvājuma paplašināšanai DND Īpašuma nodaļas 

sadarbībā ar pagastu 

pārvaldēm



40 MAJ-019

Dzīvojamās mājas “Bruņene24” , 

Bruņene ciems, jumta atjaunošana 

(Skrudalienas pagasts)

I VP2/RV2.3/U2.3.2 MAJ-020, MAJ-028 20 000 PB, PL, CL 2020.-2021.

Veikta mājas jumta atjaunošana. Saglabāta 

daudzdzīvokļu māja. Nodrošināta dzīvojamā fonda 

ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves apstākļi Skrudalienas pagasta 

pārvalde

41 MAJ-021
Dzīvojamo māju energoefektivitātes 

paaugstināšana 
I

VP2/RV2.3/U2.3.1; 

VP2/RV2.3/U2.3.2
MAJ-013 360 000 PB, PL, CL 2020.-2022.

Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas 

remontdarbi. Nodrošināta dzīvojamā fonda ilgtspēja 

un energoresursu efektīva izmantošana. Uzlaboti 

māju iemītnieku dzīves apstākļi 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotās personas

42 MAJ-037

Avārijas stāvoklī esošās nepabeigtās 

daudzīvokļu dzīvojamās mājas Kalkūnes 

iela 22, Kalkūni, demontāža (Kalkūnes 

pagasts)

III VP2/RV2.3/U2.3.2 MAJ-038 60 000 PB, ES 2021.-2022.

Ēkas demontāžas projekta iztrādāšana. Avārijas 

stāvoklī esošās ēkas nojaukšana. Iedzīvotājiem 

bīstamās vides likvidācija. Teritorijas labiekārtošana. 
Kalkūnes pagasta pārvalde

43 MAJ-038

Avārijs stāvoklī esošās nepabeigtās 

daudzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības 

iela 1A, Lociki, demontāža (Naujenes 

pagasts)

III VP2/RV2.3/U2.3.2 MAJ-037 60 000 PB, ES 2021.-2022.

Ēkas demontāžas projekta iztrādāšana. Avārijas 

stāvoklī esošās ēkas nojaukšana. Iedzīvotājiem 

bīstamās vides likvidācija. Teritorijas labiekārtošana. 
Naujenes pagasta pārvalde

44 MAJ-039
Jumta nomaiņa dzīvojamai mājai Jaunā 

ielā 3, Kalupe (Kalupes pagasts)
III VP2/RV2.3/U2.3.2 20 000 PB, PL, CL 2021.-2022.

Veikta mājas jumta atjaunošana. Saglabāta 

daudzdzīvokļu māja. Nodrošināta dzīvojamā fonda 

ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves apstākļi 
Kalupes pagasta pārvalde

45 MAJ-043
Jumta seguma nomaiņa dzīvojamai mājai 

Nr. 1, 525. km  (Līksnas  pagasts)
I VP2/RV2.3/U2.3.2 20400 PB, PL, CL 2020.

Atjaunots jumta segums. Nodrošināta dzīvojamā 

fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves 

apstākļi 

Līksnas pagasta pārvalde

Ceļi, ielas, 

stāvlaukumi

46 CIS-002

Pašvaldības ceļa Krivošejevo-L.Kriviņi 

0,000 - 3,727 km (Biķernieku pagasts) 

tehniskā stāvokļa uzlabošana

II VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-097 303 317 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte ( 3.727 km)

Biķernieku pagasta pārvalde, 

uzņēmēji

47 CIS-028

Nīcgales ciema Skolas ielas un Daugavas 

ielas asfalta seguma atjaunošana 

(Nīcgales pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 77 036 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta seguma 

atjaunošana).
Nīcgales pagasta pārvalde

48 CIS-032

Pašvaldības ceļa Ambeļi – Jaunaiskrūgs 

0.00 – 5.51 km atjaunošana (Ambeļu 

pagasts) 

III VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-108 330 000 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 5.51 km)

Ambeļu pagasta pārvalde

49 CIS-037
Pašvaldības ceļa „A13 šoseja –Lāčplēši” 

pārbūve (2.73km) (Medumu pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 150 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 2.73 km)

Medumu pagasta pārvalde

50 CIS-039

Pašvaldības ceļa "Vecračina - Krāslavas 

šoseja" pārbūve 2.50 km (Naujenes 

pagasts)

III VP2/RV2.9/U2.9.1 140000 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 2.50 km)

Naujenes pagasta pārvalde



51 CIS-046

Pašvaldības ceļa „Antāni - Vīgantu c.”  

atjaunošana (3.64 km) (Višķu pagasts) III VP2/RV2.9/U2.9.1 210 000 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 3.64 km)

Višķu pagasta pārvalde

52 CIS-049

Pašvaldības ceļa "Ainavas - 

Mičurinietis"(1.44km) asfalta seguma 

izbūve (Kalkūnes pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 120 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (asfalta seguma izbūve, 1.44 

km). Kalkūnu pagasta pārvalde

53 CIS-053
Tilta rekonstrukcija Salienas ciema 

Centrāles ielā (Salienas pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 90 615 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota transporta infrastruktūras kvalitāte. Tilta 

avārijas stāvokļa novēršana
Salienas pagasta pārvalde

54 CIS-054

Pašvaldības ceļa „Bangas – Rožulauki” 

atjaunošana (2.53km) (Sventes pagasts) II VP2/RV2.9/U2.9.1 150 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.884 km). 

Sventes pagasta pārvalde

55 CIS-055

Tabores ciema Ozolu ielas un Sadnieku 

ciema Sadnieku ielas, pašvaldības ceļa 

Tabore-Kovališķi-Osinovka pārbūve 

(Tabores pagasts) 

II VP2/RV2.9/U2.9.1 300 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte. Ielas apgaismojuma 

ierīkošana

Tabores pagasta pāarvalde

56 CIS-061

Pasvaldības ceļa "Vijolītes - Sventes 

ezerkrasti" atjaunošana 

(2.28km)(Sventes pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 100 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (melnā seguma atjaunošana, 

2.28 km) Sventes pagasta pārvalde

57 CIS-062

Mirnija ciema 18. Novembra ielas 

brauktuves atjaunošana (Laucesas 

pagasts)

III VP2/RV2.9/U2.9.1 16 000 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (grants segums, 0.500 

km), ceļa profila ierīkošana
Laucesas pagasta pārvalde

58 CIS-072

Pašvaldības ceļa "Aveņi- d/s"Daugava" 

(1.120 km) seguma uzlabošana 

(Kalkūnes pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 70 000 PB, VB 2020.-2022.
Uzlabota ceļa kvalitāte  (1.120 km)

Kalkūnu pagasta pārvalde

59 CIS-087

Pašvaldības ceļa "Teivāni - Krauja" 

atjaunošana (1,16 km) (Naujenes 

pagasts)

III VP2/RV2.9/U2.9.1 60 000 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.16 km)

Naujenes pagasta pārvalde

60 CIS-088

Pašvaldības ceļa "Gribusti- Cirši" 

atjaunošana ( 3,88 km) (Naujenes 

pagasts)

III VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-087 30 000 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte  (grants segums, 3.88 km) 

Naujenes pagasta pārvalde

61 CIS-089

Vecstropu ciema 18.novembra ielas 

posma melnā seguma atjaunošana 

(Naujenes pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-087 90 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte Vecstropu ciema daļā 

(mājas Nr.390, 396, 398, 428, 420, 418)
Naujenes pagasta pārvalde

62 CIS-092

Pasvaldības ceļa "Mieriņi - Kļaviņas" 

atjaunošana (0,450 km) (Sventes 

pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 40 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 0,450 km). 

Sventes pagasta pārvalde

63 CIS-097

Pasvaldības ceļa "L.Kriviņi-Vagaņiski-

Biķernieki" (1.20km) atjaunošana 

(Biķernieku pagasts)

III VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-002, CIS-116 58 135 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.20 km)

Biķernieku pagasta pārvalde 

64 CIS-099
Pašvaldības ceļa „Krogasēta-Asaisstūris" 

atjaunosana (1.2km) (Vaboles pagasts)
III VP2/RV2.9/U2.9.1 60000 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.2 km). 

Vaboles pagasta pārvalde



65 CIS-102
 Pašvaldības ceļa "Valsts ceļš-Darbnīcas" 

seguma uzlabošana (Maļinovas pagasts) 
II VP2/RV2.9/U2.9.1 85000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte, ar divkāršo ceļa virsmas 

apstrādi

Maļinovas pagasta pārvalde

66 CIS-104
Stāvlaukuma ierīkošana pie Červonkas 

pils (Vecsalienas pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-113 35000 PB, VB 2020.-2022.

Papalašināts stāvlaukums pie Červonkas pils atbilstoši 

pieprasījumam

Salienas pagasta pārvalde

67 CIS-106
Medumu ciema Ezeru un Alejas ielas 

pagalma asfalta seguma atjaunošana 

(0,95 km) (Medumu pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 60 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte

Medumu pagasta pārvalde

68 CIS-108
Pašvaldības ceļa "Ambeļi-Graizi" 

atjaunošana (Ambeļu pagasts)
III VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-032 30 000 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte

Ambeļu pagasta pārvalde

69 CIS-110
Silenes ciema Baznīcas ielas uzlabošanas 

darbi (Skrudalienas pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 360 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte 

Skrudalienas pagasts

70 CIS-111
Naujenes ciema ielu seguma uzlabošana 

(Naujenes pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-087 471 500 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ielu seguma kvalitāte 
Naujenes pagasta pārvalde

71 CIS-112
Gājēju kāpņu remonts Kraujas ciemā 

(Naujenes pagasts)
I VP2/RV2.9/U2.9.1 10 200 PB, VB 2020.-2021.

Uzlabota gājēju drošība ceļu šķērsošanas vietās

Naujenes pagasta pārvalde

72 CIS-113

Pašvaldības ceļa „Pievadceļš - NPS 

Skrudaliena” atjaunošana  (Vecsalienas 

pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-104 60 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.67 km)

Salienas pagasta pārvalde

73 CIS-114

Pašvaldības ceļa „Grāviņi- Višķu 

tehnikums”  atjaunošana (Višķu pagasts) II VP2/RV2.9/U2.9.1 150 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte 

Višķu pagasta pārvalde

74 CIS-115

Liepziedu ielas posma 0,370-0,930 

asfalta seguma izbūve, posmu 

"Mežciems-Ļūbasti" un "Ļūbasti-Ļūbasti" 

(Līksnas pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 157 780 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta segums)

Līksnas pagasta pārvalde 

75 CIS-116
Pašvaldības ceļa "Krasnoje-Lipinišķi" 

atjaunošana (Biķernieku pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-002, CIS-097 40 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte

Biķernieku pagasta pārvalde 

76 CIS-117

Pašvaldības ceļa „Vaboles st.-Aizbalti- 

Putāni - Mukāni" atjaunošana (Vaboles 

pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 60000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte . 

Vaboles pagasta pārvalde

77 CIS-119

Pašvaldības ceļa „Silagols - Laurišķi- 

Pūpoli ” pārbūve (2.20km) (Kalupes 

pagasts)
E VP2/RV2.9/U2.9.1 100 000 PB, VB 2018.-2021.

Uzlabota ceļa kvalitāte (2.20 km)

Kalupes pagasta pārvalde



78 CIS-121

Ceļa "Vecstropi- Kokapstrādes darbnīca"  

melnā seguma atjaunošana (Naujenes 

pagasts) 

III VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-087 10 000 PB, VB 2021.-2022.

Uzlabots ceļa melnais segums (750 kv.m.)

Naujenes pagasta pārvalde

79 CIS-123

Sventes ciema Daugavpils ielas posma 

melnā seguma atjaunošana (Sventes 

pagasts)

II    VP2/RV2.9/U2.9.1 100 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (2887 kv.m.)

Sventes pagasta pārvalde

80 CIS-134
Ambeļu ciema Parka ielas sakārtošana 

(Ambeļu pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-032 100 000 PB, VB 2020.-2022.

Ceļa seguma atjaunošana (asfalta segums, 0.7 km)

Ambeļu pagasta pārvalde

81 CIS-136

Pašvaldības ceļa Nr.22 Staņuki-Voitiški 

atjaunošana (0.00-1.100 km) 

(Skrudalienas pagasts) 

II VP2/RV2.9/U2.9.1 66 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.1 km)

Skrudalienas pagasts

82 CIS-139

Pašvaldības ceļa „Pariža-Ceplīši" posma 

km 0.85-2.38 grants seguma 

atjaunošana  atjaunošana (Dubnas 

pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 70000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte

Dubnas pagasta pārvalde

83 CIS-140

Pašvaldības ceļa „Dubna-Bicāni-Zeiļi-

Medupes upe" ceļa posma  km 0.00-1.95 

grants seguma atjaunošana  atjaunošana 

(Dubnas pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 90000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (1.95 km)

Dubnas pagasta pārvalde

84 CIS-141

Trotuāra izbūve Maļinovas ciema 

Rēzeknes ielā un Rēzeknes ielas 

apgaismojuma turpinājums (Maļinovas 

pagasts)

III VP2/RV2.9/U2.9.1 70000 PB, VB 2021.-2022.

Trotuāra izbūve Rēzeknes ielā un  Rēzeknes ielas 

apgaismojuma  turpinājums, Skolas ielas, Dārza ielas 

un Alejas ielas apgaismojuma izbūve. Maļinovas pagasta pārvalde

85 CIS-142

Pašvaldības ceļa "Laucesa-Krustceļi" 

(0,00-0,6) atjaunošana (Laucesas 

pagasts)

II VP2/RV2.9/U2.9.1 20 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants seguma atjaunošana, 

0,6 km) Laucesas pagasta pārvalde

86 CIS-143
Pašvaldības ceļa "Zeļonka - Dadži" (0.00 - 

1,40) atjaunošana (Laucesas pagasts)
II VP2/RV2.9/U2.9.1 110 000 PB, VB 2020.-2022.

Uzlabota ceļa kvalitāte (melnā seguma atjaunošana 

0,63 km, grants seguma atjaunošana 0,77 km) Laucesas pagasta pārvalde

Publiskā 

siltumapgāde 

87 SIL-002

Vaboles ciema centralizētās 

siltumapgādes sistēmas pārbūve 

(Vaboles pagasts)

II VP2/RV2.2/U2.2.3 146 000 PB, PL, CL 2020.-2021.

Katlumājas un siltumtīklu pārbūve, siltummezglu 

uzstādīšana ciema centralizētās siltumapgādes 

sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Vaboles pagasta pārvalde

88 SIL-005
Sventes ciema siltumtīklu nomaiņa 

(Sventes pagasts)
II VP2/RV2.2/U2.2.3 340 000 PB, PL, CL 2020.-2021.

Siltumtīklu nomaiņa, siltuma skaitītāju uzstādīšana 

daudzdzīvokļu mājās un sabiedriskajās ēkās ciema 

centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes 

paaugstināšanai 

Sventes pagasta pārvalde

89 SIL-006

Siltumapgādes inženierinfrastruktūras 

nomaiņa Višķu tehnikumā un Špoģu 

ciemā (Višķu pagasts)

III VP2/RV2.2/U2.2.3 500 000 PB, PL, CL 2021.-2022.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes 

paaugstināšana. Katla, siltumtīklu nomaiņa, telpu 

remonts, katlu mājas automatizēšana.
Pašvaldības aģentūra "Višķi"



90 SIL-010

Laucesas pagasta administratīvas ēkas, 

Laucesas pamatskolas un kultūras nama 

siltumapgādes sistēmas pārbūve  

(Laucesas pagasts)

III VP2/RV2.2/U2.2.3 200 000 PB 2021.-2022.

Siltumapgādes sistēmas pārbūve pagasta pārvaldes 

administratīvās ēkas, Laucesas pamatskolas un 

kultūras nama siltumapgādes sistēmas efektivitātes 

paaugstināšanai 

Laucesas pagasta pārvalde

91 SIL-011
Demenes ciema siltumtrases nomaiņa 

(Demenes pagasts)
III VP2/RV2.2/U2.2.3 60 000 PB, PL, CL 2021.-2022.

Siltumtīklu nomaiņa ciema centralizētās 

siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Demenes pagasta pārvalde

92 SIL-013

Dubnas pagasta administratīvas ēkas, 

kultūras nama siltumapgādes sistēmas 

pārbūve  (Dubnas pagasts)

III VP2/RV2.2/U2.2.3 18 000 PB 2021.-2022.

Siltumapgādes sistēmas pārbūve pagasta pārvaldes 

administratīvajā ēkā, kultūras nama siltumapgādes 

sistēmas efektivitātes paaugstināšanai 
Dubnas pagasta pārvalde

93 SIL-014
Ambeļu kultūras nama katlu mājas 

aprīkojuma atjaunošana 
II VP2/RV2.2/U2.2.3 50 000 PB 2020.-2021.

Katlu mājas granulu degļa nomaiņa kultūras nama 

siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Ambeļu pagasta pārvalde

Publiskā 

ūdenssaimniecība/ 

kanalizācija 

94 UDN-032

Lietus ūdenu novadīšana no dzīvojamas 

mājas Meža  ielā 2, Krauja un teritorijas 

labiekārtošana ( Naujenes pagasts) 

III VP2/RV2.2/U2.2.2 12 000 PB, CL 2021.-2022.

Nodrosinata daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

saglabāšana, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana
Naujenes pagasta pārvalde

95 UDN-033

Sventes ciema notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu atjaunošana (Sventes pagasts)
I VP2/RV2.2/U2.2.2 200 000 PB, CL 2020.-2021.

Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas 

ēkas remonts, sūkņa, pieslēgumu, pievadu 

atjaunošana. Nodrošināta notekūdeņu kvalitatīva 

attīrīšana, vides aizsardzības prasību ievērošana
Sventes pagasta pārvalde

96 UDN-034

Tabores ciema pārsūknēšanas stacijas 

remontdarbi (Tabores pagasts)
II VP2/RV2.2/U2.2.2 20 000 PB, CL 2020.-2021.

Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas 

sūkņa, pieslēgumu, pievadu atjaunošana. Nodrošināta 

notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana, vides aizsardzības 

prasību ievērošana
Tabores pagasta pārvalde

97 UDN-035
Ambeļu ciema centrālās kanalizācijas 

sistēmas dīķu tīrīšana (Ambeļu pagasts) 
III VP2/RV2.2/U2.2.2 10 000 PB, CL 2021.-2022.

Ciema centrālās kanalizācijas sistemas dīķu iztīrīšana 

no dūņām. Nodrošināta notekūdeņu kvalitatīvu 

attīrīšana un Valsts vides dienesta ieteikumu 

ievērošana.
Ambeļu pagasta pārvalde

Uzņēmējdarbība

98 UZD-011

Daugavpils novada mazo un vidējo 

komersantu, amatnieku un mājražotāju 

tirdzniecības vietas (Lauku bodes) 

izveide Daugavpils pilsētā

III
  VP3/RV3.1/U3.1.1;  

VP3/RV3.1/U3.1.2

UZD-014, UZD-019, 

KUL-087
100 000 ES, PB, PL, CL 2021.-2022.

Izveidots Daugavpils novadā ražotās produkcijas 

veikals Daugavpils pilsētā. Nodrošināta vietējā 

produkcijas popularizēšana. Nodrošināts atbalsts 

novada ražotājiem.

DND Attīstības pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām un uzņēmējiem

99

UZD-021

Kopražošanas/ kopstrādes telpu 

ierīkošana uzņēmējdarbības veicināšanai
III

  VP3/RV3.1/U3.1.1;  

VP3/RV3.1/U3.1.2

UZD-022

50 000 ES, PB, PL, CL 2021.-2022.

Iekārtotas kopražošanas/ kopstrādes telpas vismaz 2 

novada vietās. Tiek rīkotas meistarklases jauniešiem.  

Iekārtota koplietošanas vieta vietējiem uzņēmējiem. DND Attīstības pārvalde



100

UZD-022 Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes 

atbalsta sistēmas attīstība Utenas - 

Latgales pārrobežu reģionā (LOCAL 

FOODS) E
  VP3/RV3.1/U3.1.1;  

VP3/RV3.1/U3.1.2
40000 ES, PB, PL, CL 2020.-2021.

Attīstīta vietējo pārtikas ražotāju atbalsta sistēma, kas 

ietver īsās pārtikas piegādes ķēdes četrus soļus: 

ražošana, popularizēšana, piegāde un pārdošana, 

tādējādi veidojot jaunas iespējas vietējai ekonomikai, 

nodrošināt vietējo produktu izstrādi un pārdošanu 

tieši no ražotājiem patērētājiem. 

DND Attīstības pārvalde

Tūrisms

101 TUR-001

Dabas un kultūras studiju aplis Slutišķu - 

Markovas vecticībnieku dzīves telpā 

Augšdaugavā (RītEiropas vērtības, SAM 

5.5.1.***)

III
  VP3/RV3.1/U3.1.1;  

VP4/RV4.3/U4.3.8
500 000 ES, PB 2017.-2022.

Jauna tūrisma produkta izveide dabas parka 

"Daugavas loki" teritorijā (Slutišķu un Markovas 

ciemos). Novada dabas un kultūrmantojuma 

saglabāšana un popularizēšana. 
DND Attīstības nodaļa 

102 TUR-008

Izzinošas dabas takas izveide starp 

Slutišķiem un Slutišķu krauju dabas 

parkā "Daugavas loki" 

II
  VP3/RV3.1/U3.1.1;  

VP4/RV4.3/U4.3.8
TUR-001 9 000 ES, PB 2020.-2021.

Norādes zīmju, informatīvo stendu, kāpņu, margu, 

tiltiņu, uzstādīšana pie Slutišķu kraujas. Tūrisma un 

rekreācijas piedāvājuma paplašināšana.

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA” 

103 TUR-017

Pirmā pasaules kara vēstures mantojuma 

tūrisma maršruts un ekspozīcijas 

apmeklētāju piesaistīšanai pierobežas 

teritorijā

II
  VP3/RV3.1/U3.1.1;  

VP4/RV4.3/U4.3.8
400 000 ES, PB 2020.-2021.

Jauna tūrisma produkta radīšana, piesaistot uzmanību 

Pirmā pasaules kara vēsturei un mantojumam. 

Organozētas ekspedīcija un uz tās rezultātu bāzes 

izveidots jauns Latvijas-Lietuvas velomaršruts. 

Sagatavota filma, bukleti, uzstādīti informatīvie 

stendi, apmācīti gidi, iegādāts bunķeru kopšanas 

inventārs. Medumu pamatskolas saimnieciskās būves 

pielāgošana skolas kara vēstures kolekcijas 

eksponēšanai un tūristu pieturpunkta izveidei. 

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA”

104 TUR-018
Tūrisma infrastruktūras labiekārtošana 

Daugavpils novadā 
I

  VP3/RV3.1/U3.1.1;  

VP4/RV4.3/U4.3.8
TUR-019 40 000 ES, PB 2020.-2022.

Slutišķu gājēju takas izveide, Ostrovas putnu 

vērošanas toŗņa rekonstrukcija, "brūno" norādes 

zīmju un stendu ar zoo tematiku izveide un 

uzstādīšana pa novadu.

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA”

105 TUR-019
Mārketinga kampaņa Latgales reģiona 

tūrisma attīstībai un popularizēšanai
E

  VP3/RV3.1/U3.1.1;  

VP4/RV4.3/U4.3.8
TUR-018 144 812 ES, PB 2020.-2021.

Latgales tūrisma mārketinga koncepcijas izstrāde, 

Latgales bukletu izdošana, piedalīšanās starptautiskās 

izstādēs, kelāmas kampaņas izveide ar sagatavotiem 

video un foto materiāliem.

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA”, tūrisma asociācija " 

Ezerzeme" 

Sabiedrības 

aktivitāte



106 SAB-010

Ambeļu Brīvā laika centra aprīkošana 

sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai 

(Ambeļu pagasts)

II
VP1/RV1.3/U1.3.1;  

VP1/RV1.4/U1.4.1
KUL-083 8 000 ES, PB, CL 2019.-2021.

Ambeļu Brīvā laika centra sadzīves tehnikas klāsta 

modernizācija un paplašināšana piedāvājuma 

attīstībai: virtuves un telpu kopšanas aprīkojuma, 

jaunas veļas mazgāšanas/žāvēšanas tehnikas iegāde.  

Lauku iedzīvotājiem nodrošināta iespēja izmantot 

centra virtuvi un veļas mazgātavi sabiedriskajām 

vajadzībām. 

Ambeļu pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

107

SAB-011
Ambeļu Mednieku namiņa piedāvājuma 

pilnveidošana (Ambeļu pagasts)
I

VP1/RV1.1/U1.1.7; 

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.2

ART-004 42 500 ES, PB, CL 2019.-2021.

Ambeļu pagasta mednieku apvienības piedāvājuma 

klāsta kvalitātes uzlabošana un paplašināšana 

atbilstoši esošajam pieprasījumam. Esošās 

infrastruktūras ilgtspējas nodrošināšana: ēkas griestu 

izbūve un siltināšana, mūra sienas stiprināšana, logu 

nomaiņa, ieejas vārtu siltināšana, betona grīdas 

izbūve, elektrotīklu izbūve, teritorijas labiekārtošana, 

pielāgojot to jaunu aktivitīvas atpūtas veidu 

piedāvājumam. Tiek popularizētas medības kā Latvijā 

vēsturiski tradicionāls un videi draudzīgs atpūtas veids

Ambeļu pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

108 SAB-012

Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras 

iegāde Višķu pagasta kultūras centram, II 

kārta (Višķu pagasts)

I

VP1/RV1.1/U1.1.7; 

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.2

50 000 ES, PB, CL 2019.-2021.

Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras iegāde. 

Apskaņošanas aparatūra kopā ar iepriekšējos 

projektos iegādāto mūzikas aparatūru ļaus,  

nodrošināt kultūras pasākumu apskaņošanas kvalitāti 

Višķu pagasta kultūras centra koncertzālē, Špoģu 

vidusskolas aktu zālē, Mūzikas un mākslas skolas 

koncertzālē, Višķu estrādē.

Višķu pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

109

SAB-012 Atbalsts vietējo kopienu iniciatīvām I

VP1/RV1.1/U1.1.7; 

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.2

30 000 PB 2020.-2021.

Atbalsts vietējo kopienu iniciatīvām (viedie ciemi u.c. 

partnerības "Kaimiņi" aktivitātes lauku dzīves 

kvalitātes uzlabošanai.)

Attīstības pārvalde. Pagasta 

pārvaldes sadarbībā ar 

vietējām biedrībām



110 SAB-013

Interneta savienojamības veicināšana 

vietējās kopienās (WiFi4EU)(Višku 

pagasts)

E

VP1/RV1.1/U1.1.7; 

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.2

PRV-013 15 000 ES, PB, CL 2020.

Publisku bezmaksas bezvadu interneta tīklāju 

ierīkošana  Višķu pagasta teritorijā. Atvieglota 

piekļuve e-pakalpojumiem, radīti jaunus digitālās 

iekļaušanas piedāvājumi. Tādu vietējo mazo un vidējo 

uzņēmumu attīstības veicināšana, kuri ievieš 

jauninājumus digitālos produktos un pakalpojumos.

DND Attīstības pārvalde, DND 

IT nodaļa



Jauniešu    aktivitāte

111 JAU-006

Demenes Bērnu un jauniešu iniciatīvu 

atbalsta punkta infrastruktūras 

pilnveidošana (Demenes pagasts)

III
VP1/RV1.2/U1.2.1;   

VP1/RV1.3/U1.3.1
JAU-001 57 860 ES, PB, CL 2021.-2022.

Veikta ēkas siltināšana. Paaugstināta ēkas 

energoefektivitāte.
Demenes pagasta pārvalde 

112 JAU-013

Kalkūnes ciema jauniešu un sporta 

centra fasādes vienkāršota atjaunošana 

(Kalkūnes pagasts)

II
 VP1/RV1.1/U1.1.6;   

VP1/RV1.2/U1.2.1 
JAU-001 20 000 PB 2019.-2020.

Ēkas konstruktīvo elementu uzlabošana, fasādes 

vienkāršota atjaunošana. Uzlabota tehniskā un 

estētiskā vide jauniešu un sporta aktivitāšu norises 

ēkā.

Kalkūnes pagasta pārvalde

113

JAU-014

Ielas māksla (Erasmus+) (Višķu pagasts)
II

 VP1/RV1.1/U1.1.6;   

VP1/RV1.2/U1.2.1 
8 000 ES, PB, CL 2020.

Pieredzes apmaiņas braucieni, kas stimulē vienaudžu 

praktisku mijiedarbību, apgūstot ielas mākslas tēmu   
Višķu pagasta jauniešu 

biedrība VJCS

114

JAU-015

Vēsture un identitāte (Erasmus+) (Višķu 

pagasts)

II
 VP1/RV1.1/U1.1.6;   

VP1/RV1.2/U1.2.1 
8 000 ES, PB, CL 2020.

Pieredzes apmaiņas braucieni, kas stimulē vienaudžu 

praktisku mijiedarbību, apgūstot vēstures un 

identitātes tēmu   

Višķu pagasta jauniešu 

biedrība VJCS

115

JAU-016

Jauniešu apmaiņas programma (Brīvs un 

prātīgs)

II
 VP1/RV1.1/U1.1.6;   

VP1/RV1.2/U1.2.1 
7 000 ES, PB, CL 2020.-2021.

Sadarbojoties ar Vācijas brīvprātīgā darba 

organizācijām, brīvprātīgā darba prakses pārņemšanu 

veicināšana. Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens 

novada jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešu 

līderiem. 

DND Izglītības pārvalde

116

JAU-017

Jauniešu uzņēmējdarbības un 

nodarbinātības veicināšanas projekts 

"DNJ StartUP" 

E
 VP1/RV1.1/U1.1.6;   

VP1/RV1.2/U1.2.1 
3 500 ES, PB, CL 2019.-2020.

Izstrādāts rīcības plāns,  jauniešu līdzdalības 

uzņēmējdarbībā veicināšanai.  
DND Izglītības pārvalde

117

JAU-018

Projekts "Ledlauzis" II
 VP1/RV1.1/U1.1.6;   

VP1/RV1.2/U1.2.1 
3 500 ES, PB, CL 2020.-2021.

Izstrādāta jaunatnes darba optimizācijas koncepcija 

Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģijas 

2018.-2024.gadiem nosprausto uzdevumu izpildes 

veicināšanai administratīvi teritoriālas reformas  
DND Izglītības pārvalde

Kultūra

118 KUL-004
Grāmatu iegāde Daugavpils novada 

pagastu bibliotēkām
I VP4/RV4.2/U4.2.5 

KUL-011, KUL-032, 

KUL-033, KUL-046, 

KUL-088

75 000 PB 2019.-2022.

Novada bibliotēku grāmatu fonda palielināšana 

atbilstoši Kultūras ministrijas bibliotēku akreditācijas 

komisijas ieteikumiem
DN Kultūras pārvalde

119 KUL-007 
Naujenes kultūras centra ēkas 

rekonstrukcija (Naujenes pagasts)
I

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
KUL-061 253 846 PB 2016.-2021.

Uzlabota kultūras objekta infrastruktūra un vide 

radošai darbībai. Ēkas iekštelpu remonts, 

aizsargapmales atjaunošana, pamatu stiprināšana, 

jumta remontdarbi, lietus novadsistēmas 

atjaunošana, pagrabtelpu remonts, elektroinstalācijas 

nomaiņa (2.kārta), durvju, logu nomaiņa (2.kārta), 

ieejas pārbūve un pielāgošana cilvēkiem ar īpašam 

vajadzībām.

Naujenes pagasta pārvalde



120 KUL-008

Valsts kultūras pieminekļa - Raiņa dzīves 

vieta Berķenelē ēku atjaunošana un 

tehniskās vides uzlabošana (Kalkūnes 

pagasts)

E
VP4/RV4.3/U4.3.7; 

VP4/RV4.3/U4.3.8

KUL-006, KUL-044, 

KUL-060, KUL-070, 

KUL-87, KUL-085

233 000 PB, ES, CL 2020.-2022.

Valsts kultūras pieminekļa ēku saglabāšabas darbi. 

Pusmuižas ansambļa sakārtošana mūsdienu kultūras 

un mākslas procesam. Klēts un staļļa tehniskā 

projekta izstrāde. Pusmuižas saimniecības ēku 

arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un atjaunošanas 

darbi.Atjaunots ūdensvads un kanalizācijas sistēma , 

higiēnisko prasību nodrosināšana apmeklētājiem un 

darbiniekiem. Piedāvāto pakalpojumu un veikto 

fnkciju kvalitātes uzlabošana.Saimniecības ēkas 

izbūve  dārza inventara uzglabāsanai un 

apsaimniekošanai. Pamatu sagatavosanas darbi, 

elektroapgādes ievada iekārtošana   

DN Kultūras pārvalde

121 KUL-010
Kalupes pagasta saieta nama izveidošana 

(Kalupes pagasts)
II

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
595 128 PB 2020.-2021.

Pagasta saieta nama izveidošana (ar aptuveni 80 

skatītāju vietām) uz dzīvojamās mājas bāzes (Ezeru 

iela 8, Kalupe). Pagasta iedzīvotājiem nodrošināta 

kultūrvides pieejamība un socializēšanās telpa. 
Kalupes pagasta pārvalde 

122 KUL-011
Lauku bibliotēkas kā vietējo kopienu 

informatīvā atbalsta centri 
I VP4/RV4.2/U4.2.5 

KUL-004, KUL-032, 

KUL-033, KUL-046, 

KUL-088

94 500 PB 2019.-2022.

Pilnveidots un atjaunināts materiāltehniskais 

nodrošinājums, t.sk.datortehnikas atjaunošana, 

servera disku nomaiņa, operētājsistēmas un 

pamatbalsta atjaunošana. 21 Daugavpils novada lauku 

bibliotēku darbinieku zināšanu un profesionālās 

kapacitātes paaugstināšana. Uzlabota bibliotēku 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāte vietējo kopienu 

iedzīvotājiem.

DN Kultūras pārvalde

123 KUL-015

Radošā atbalsta pasākumi pierobežas 

teritoriju iedzīvotājiem ar īpašām 

vajadzībām

II
VP1/RV1.4/U1.4.1;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
65 000 PB, ES 2020.-2021.

Māksliniecisko spēju attīstības pasākumi cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. Dalība Starptautiskajā adaptētās 

modes foruma “Mode H” aktivitātēs.
DN Kultūras pārvalde, DN 

Sociālais dienests

124 KUL-019
Demenes Kultūras nama/Saieta nama 

remontdarbi (Demenes pagasts)
II

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
KUL-020 533 844 PB 2017.-2022.

Logu nomaiņa, ēkas fasādes atjaunošana, uzlabojot 

fasāžu siltumtehniskos rādītājus. Siltināts ēkas cokols. 

Veikta jumta siltināšana. Ventilācijas izvadu remonts. 

Jumta parapeta pārbūve. Zibensaizsardzības 

izveidošana. Iekštelpu kosmētiskai remonts. Durvju 

nomaiņa. Uzlabota kopienas socializēšanās vide.  

Demenes pagasta pārvalde

125 KUL-024
Birķineļu luterāņu baznīcas jumta 

konservācijas darbi (Kalkūnes pagasts)
III VP4/RV4.3/U4.3.8 20 000 PB, ES, CL 2018.-2022.

Veikti jumta konservācijas darbi un vējrādītāja 

restaurācija. Veikti kultūras pieminekļa saglabāšabas 

darbi. Apmeklētājiem bīstamas vides novēršana. 

DN Kultūras pārvalde 

sadarbībā ar Kalkūnes 

pagasta pārvaldi un vietējām 

biedrībām

126 KUL-029
Bondarišķu vecticībnieku lūgšanas nama 

konservācijas darbi (Maļinovas pagasts)
III VP4/RV4.3/U4.3.8 7 000 PB, ES, CL 2021.-2022.

Veikta kultūrvēsturiskā mantojuma objekta 

apsekošana, dokumentu sakārtošana. Ceļa servitūta 

izveide piekļūšanas nodrošināšanai. Veikti 

konservācijas darbi jumta un torņa koka 

konstrukcijām. Veicināta vecticībnieku koka 

arhitektūras kultūras mantojuma saglabāšana un 

tūrisma piedāvājuma attīstība. 

DN Kultūras pārvalde 

sadarbībā ar Maļinovas 

pagasta pārvaldi un vietējām 

biedrībām



127 KUL-030

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

pakalpojumu klāsta un kvalitātes 

uzlabošana (Naujenes pagasts).    

I VP1/RV1.1/U1.1.12 KUL-063 146 000 PB, ES 2019.-2022.

Uzlabota izglītības iestādes fiziskā vide un 

materiāltehniskais nodrošinājums. Uzlabots iestādes 

piedāvājums. Izremontētas mācību telpas. Mūzikas 

instrumentu bāzes atjaunošana. Datorgrafikas un 

vizuali plastiskās mākslas apgūšanai nepieciešamā 

aprīkojuma iegāde un telpu pielāgošana. Ofisa 

aprīkojuma iegāde (kopētājs, u.c.). Bruģētā laukuma 

pie skolas , avārijas stāvoklī esošā stāvlaukuma 

atjaunošana. Datortehnikas iegāde izglītības 

programmas īstenošanai.

Naujenes pagasta pārvalde, 

Naujenes mūzikas un mākslas 

skola

128 KUL-032

Naujenes jaunatnes un sporta centra 

ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas 

ielā 34, Krauja (Naujenes pagasts)

I VP4/RV4.2/U4.2.5

KUL-004, KUL-011, 

KUL-033, KUL-046, 

KUL-088

500 000 PB 2019.-2022.

Izveidota mūsdienīga, bibliotekas pakalpojumu 

sniegšanas prasībām atbilstoša ēka.

Naujenes pagasta pārvalde

129 KUL-033

Naujenes tautas bibliotēkas vides 

drošības uzlabošana un 

materiāltehniskās bāzes modernizācija 

(Naujenes pagasts)

II VP4/RV4.2/U4.2.6

KUL-004, KUL-011, 

KUL-032, KUL-046, 

KUL-088

39 575 PB 2018.-2022.

Uzlabota bibliotēkas vides drošība un modernizēta 

materiāltehniskā bāze. Novecojošo datoru nomaiņa, 

videonovērošanas kameru uzstādīšana, 

daudzfunkcionālo kopēšanas iekārtu iegāde, mēbeļu 

nomaiņa. Bibliotēkas elektroinstalācijas nomaiņa. 

Nodrošināta telpu ugunsdrošība. Uzlaboti bibliotēkas 

pakalpojumi

DN Kultūras pārvalde, 

Naujenes pagasta pārvalde

130 KUL-042
Vecsalienas muižas un parka 

atjaunošanas darbi (Vecsalienas pagasts)
I VP4/RV4.3/U4.3.8 45000 PB, ES, CL 2018.-2022.

Kultūrpieminekļa teritorijas sakopšana un publiskās 

vietas labiekārtošana: teritorijas izpētes veikšana, 

parka būvprojekta izstrādāšana, ceļiņu izveidošana, 

parka apgaismojuma ierīkošana, infrastruktūras 

objektu atjaunošana un papildināšana, u.c.. Kopienas 

socializēšanās un tūrisma piedāvājuma uzlabošana. 

Pagasta administrācijas pakalpojumu sniegšans vides 

uzlabošana. Nomainīti nolietojušies ēkas autentiskie 

logi ēkas ilgstpējas saglabāšanai.  Kultūrpieminekļa 

saglabāšanas un atbilstošas apsaimniekošanas 

nodrošināšana

Salienas pagasta pārvalde 

131 KUL-054 
 Salienas pagasta kultūras nama vides 

atjaunošana (Salienas pagasts) 
 II 

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
159 663 PB 2019.-2022.

Telpu atjaunošanas darbi: santehnikas telpu, foajē, 

skatuves, elektroinstalācijas/ apgaismojuma remonts.  

Uzlabota kopienas socializēšanās vide.  
Salienas pagasta pārvalde

132 KUL-057

Logu nomaiņa Nīcgales Jaunavas Marijas 

dzimšanas Romas katoļu baznīcā 

(Nīcgales pagasts)

III VP4/RV4.3/U4.3.8 32 000 PB, ES, CL 2021.-2022.

Basnīcas logu nomaiņa, saglabājot ēkas autentisko 

veidolu. Nodrošināta kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un veicinātas tūristu piesaistes iespējas. 

Nīcgales pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām un draudzi



133 KUL-063

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas t.sk.tās 

Kalkūnes pagasta mācību punktu 

infrastruktūras un mācību vides 

uzlabošana (Višķu pagasts, Kalkūnu 

pagasts)

I VP1/RV1.1/U1.1.12 156 914 PB, ES 2019.-2022.

Uzlabota izglītības iestādes fiziskā vide Višķu pagasta 

telpās: klašu telpu un gaiteņu remonts, lokālās 

ventilācijas sistēmas ierīkošana, mūzikas instrumentu 

bāzes atjaunošana, ofisa aprīkojum iegāde (kopētājs, 

u.c.). Labiekārtota iestādes teritorija. Koncertflīģela 

iegāde un aprīkošana iestādes akreditācijas 

nodrošināšanai. Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums 

iestādes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai 

iestādes telpās Malnavas koledžas mācību korpusā 

(Višķu tehnikums, telpa Nr.4): mēbeles, mīkstais 

inventārs, automātiskais ekrāns, datori, 

videoprojektors, akustiskā sistēma. Labiekārtota 

iestādes teritorija Višķu pagastā. Telpu remonts 

iestādes Kalkūnes pagasta mācību punktā.

Kalkūnu pagasta pārvalde, 

Višķu pagasta pārvalde, 

Špoģu mūzikas un mākslas 

skola

134 KUL-066

Salienas pagasta kultūras nama vides 

uzlabošana un materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana (Salienas pagasts)

III
VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
10 000 PB 2019.-2022.

Iegādāts aprīkojums kultūras nama piedāvājuma 

dažādošanai un pilnveidošanai: akustiskās iekārtu, 

sintezātora, mikrofonu, sporta inventāra iegāde un 

uzstādīšana. Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. 

Paaugstināta sniegto pakalpojumu kvalitāte.
Salienas pagasta pārvalde 

135 KUL-070

Naujenes novadpētniecības muzeja 

ekspozīciju uzlabošana un paplašināšana 

(Naujenes pagasts)

E
VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5
76 000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Izveidotas jaunas ekspozīcijas "Lūgšanas istaba" par 

iedzīvotāju tradicionālo amata prasmēm. Etnogrāfijas 

ekspozīcijas atjaunošana, t.sk.jumta atjaunošana

DN Kultūras pārvalde

136 KUL-073
Atbalsta programma kultūras pieminekļu 

īpašniekiem
I

VP4/RV4.3/U4.3.8;  

VP4/RV4.3/U4.3.9
120000 PB 2019.-2022.

Atbalsta programma, kas sniedz līdzfinansējumu 

valsts kultūras  pieminekļu un kultūras mantojuma 

objektu īpašniekiem īpašuma atjaunošanas un 

restaurācijas darbos, pielietojot  kultūras pieminekļu 

saglabāšanas labo praksi. 

Daugavpils novada dome    

DN Kultūras pārvalde

137 KUL-075
Sventes pagasta Tautas nama 

remontdarbi (Sventes pagasts)
I

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
250 000 PB 2017.-2020.

Paaugstināta Sventes Tautas nama ēkas 

energoefektivitāte: ēkas fasādes siltināšana, 

siltumapgādes sistēmas renovācija. Uzlabota kultūras 

pasākumu vides kvalitāte. Nodrošināta kultūras 

mantojuma saglabāšana. 

Sventes pagasta pārvalde

138 KUL-083

Ambeļu latgalisko tradīciju un prasmju 

mājas remonts un teritorijas 

labiekārtošana (Ambeļu pagasts) 

I
VP4/RV4.2/U4.2.3, 

VP4/RV4.3/U4.3.6
KUL-018 41 921 PB, ES, CL 2019.-2021.

Uzlabota socializēšanās un vietējo kultūras tradīciju 

vides kvalitāte. Mājas pamatu remonts, jumta un 

sienu siltināšana, lietusūdens sistēmas uzstādīšana. 

grīdu nomaiņa, elektriskā apgaismojuma uzstādīšana, 

teritorijas labiekārtošana, akustiskās sistēmas, 

mikrofona, tautas mūzikas instrumentu, gultas veļas 

u.c. aprīkojuma iegāde nometņu un semināru 

rīkošanai. 

Ambeļu pagasta pārvalde 

sadarbībā  ar vietējām 

biedrībām

139 KUL-084

Dubnas pagasta kultūras nama 

apmeklētāju zonas uzlabošana (Dubnas 

pagasts)

II
VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5
9 000 PB 2019.-2022.

Garderobes zonas remontdarbi. Uzlabota 

socializēšanās vides kvalitāte.
Dubnas pagasta pārvalde



140 KUL-086
Medumu pagasta Tautas nama vides 

uzlabošana (Medumu pagasts)
I

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
20 000 PB 2019.-2022.

Telpu iekšējā pārbūve. Sienu, griestu un skatuves 

telpu kosmētiskais remonts. Ierīkota ventilācijas 

sistēma. Iegādāta zāles apgaismojuma aparatūra. 

Skaņas aparatūras iegāde. Uzlabota kultūras un brīva 

laika pieejamība. 

Medumu pagasta pārvalde 

141 KUL-088

Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu 

dzimtas muzeja fasādes atjaunošana 

(Vaboles pagasts)

III
 VP4/RV4.2/U4.2.5; 

VP4/RV4.3/U4.3.7 

KUL-004, KUL-011, 

KUL-032, KUL-033, 

KUL-046

26750 PB, ES 2019.-2022.

Veikta ēkas fasādes atjaunošana, nodrošināta 

bibliotēkas un muzeja krājuma saglabāšana, uzlabota 

kultūras mantojuma vides kvalitāte

Vaboles pagasta pārvalde

142 KUL-089

Višķu pagasta centrālās bibliotēkas 

izveidošana un grāmatu izsniegšanas 

punkta pārvietošana (Višķu pagasts)

I  VP4/RV4.2/U4.2.5

IZG-013, IZG-026, IZG-

027, KUL-063, KUL-

064

60 000 PB 2019.-2020.

Višķu pagasta centrālās bibliotēkas izveidošana 

Malnavas koledžas filiāles telpās. Višķu pagasta 

Vīgantu ciema grāmatu izsniegšanas punkta 

pārvietošana uz Vīgantu daudzdzīvokļu māju Nr.4. 

Telpu remonts, apkures sistēmas izveidošana, 
Višķu pagasta pārvalde

143 KUL-092

Ambeļu Svētā Jura  Romas katoļu 

draudzes baznīcas fasādes atjaunošana 

un kapsētas sakārtošana (Ambeļu 

pagasts)

III VP4/RV4.3/U4.3.8 50 000 PB, ES, CL 2020.-2022.

Atjaunota baznīcas fasāde. Sakārtots kapsētas žogs un 

celiņš. Uzlabota kultūras mantojuma vides kvalitāte
Ambeļu pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām un draudzi

144 KUL-093

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

kultūras pasākumu organizēšanas 

materiāli tehniskā aprīkojuma 

uzlabošana

III
VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
69 000 PB, ES 2020.-2022.

Papildināta materiālā bāze kultūras pasākumu 

organizēšanai: brīvdabas kinozāle (projektors un 

ekrāns), prožektori, gaismas pults, skatuve. Kultūras 

pasākumu kvalitātes uzlabošana.
DN Kultūras pārvalde

145 KUL-095

Izglītības un kultūras darbinieku 

kompetences paugstināšanas pasākumi 

sadrabībā ar Eiropas un pasaules  valstīm

III
VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
15 000 PB, ES 2020.-2022.

Nodrošināts atbalsts kultūras apmaiņai un 

amatiermākslas kolektīvu mobilitātei ar novada 

starptautiskajiem sadraudzības partneriem. 
DN Kultūras pārvalde

146 KUL-096

Lauku radošo teritoriju attīstīšana, 

sekmējot reģionālās identitātes kultūras 

produktu kapacitāti un starptautisko 

apmaiņu

I
VP4/RV4.3/U4.3.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.9
KUL-009 282 217 PB, ES 2019.-2022.

 Organizēti kultūras un mākslas pasākumi 

(Augšdaugava, Mūzikas Skrytuļs,  plenērs Berķenelē 

u.c.). Veiktas aktivitātes novada kultūras produktu 

reģionālās un starptautiskās aprites veicināšanai. 

Sniegts ieguldījums lauku radošo teritoriju 

koncepcijas attīstībā. 

DN Kultūras pārvalde



147 KUL-097

Līksnas muižas kapelas ēkas saglabāšana 

un izmantošanas kultūras dzīves un 

tūrisma aktivitātēm (Līksnas pagasts)

I VP4/RV4.3/U4.3.8 10 000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Kapelas ēkas saglabāšanas būvdarbu veikšana: griestu 

seguma atjaunošana, koka vārtu uzstādīšana u.c. 

novada kultūras mantojuma saglabāšanai, 

popularizēšanai un izmantošanai kultūras dzīves un 

tūrisma aktivitātēm.
Līksnas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

148 KUL-098 Projekts "Mūžam jauns"  II VP4/RV4.3/U4.3.4 90 000 PB, ES 2020.-2021.

Uzlaboti dzīves apstākļi un pieejamība kultūras 

pasākumiem mazāk aktīvās  kopienās un teritorijās. 

Organizēti mūžizglītības pasākumi, veselīga 

dzīvesveida popularizēšanas un radošās mākslas 

aktivitātes dažādu paaudžu cilvēkiem. Esošo 

sociālkultūras pakalpojumu sniegšanas vietu 

tehniskās bāzes uzlabošana attālās lauku teritorijās 

(Kultūra uz riteņiem)

Daugavpils novada Kultūras 

pārvalde



 Sports  

149 SPS-002

Sventes vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana, sporta laukumu un 

bērnu rotaļu laukuma pārbūve  (Sventes 

pagasts)

II
VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
1 013 117 PB, ES, CL 2020.-2022.

Izveidota drošības un izglītības procesa standartiem 

atbildoša infrastruktūra viduskolas un novada Sporta 

skolas macību procesa realizācijai, kā arī ārtelpa 

pagasta iedzīvotāju aktīvai atpūtai: teritorijas 

labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu 

laukuma pārbūve. Likvidēta degradēta teritorija.   

Sventes pagasta pārvalde, 

Daugavpils novada sporta 

skola 

150 SPS-003

Sporta zāles celtniecība Randenes ciemā 

Randenes pamatskolas un Daugavpils 

novada Sporta skolas sporta nodarbību 

norises nodrošināšanai (Kalkūnes 

pagasts)

III
VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
2 000 000 PB, ES, CL 2020.-2022.

Nodrošināti nosacījumi Randenes skolas macību 

procesa realizācijai un novada Sporta skolas filiāles 

darbībai, kā arī pagasta iedzīvotāju pieprasījums pēc 

aktīvas atpūtas iespējām: izbūvēta sporta zāle.     

Daugavpils novada sporta 

skola, Kalkūnes pagasta 

pārvalde

151 SPS-012
Sporta zāles “Ceļinieks” ēkas iegāde un 

remonts (Naujenes pagasts)
III

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
58 000 PB 2021.-2022.

Iegādāta ēkas, lai uzlabotu kvalitatīvus sporta 

pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem. 

Nodrošināta iespēja efektīvāk izmantot esošo sporta 

infrastruktūru, attīstīt to atbilstoši esošajam 

pieprasījumam. Ēkas remonts: logu nomaiņa, 

ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana, u.c.

Naujenes pagasta pārvalde 

152 SPS-028
Kalupes sporta laukuma atjaunošana 

(Kalupes pagasts)
III

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
85 000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Veikta sporta laukuma atjaunošana. Pilnveidota 

pagasta sporta infrastruktūra gan pamatskolas, gan 

pagasta iedzīvotāju vajadzībām. Uzlabotas bērnu brīvā 

laika pavadīšanas iespējas
Kalupes  pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

153 SPS-029

Salienas vidusskolass sporta 

infrastruktūras atjaunošana mācību 

vides nodrošināšanai  (Salienas pagasts)

III
VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
60 000 PB 2021.-2022.

Skolas sporta stadiona seguma atjaunošana. Uzlabota 

mācību vides un iedzīvotāju atpūtas iespējas

Salienas pagasta pārvalde, 

Salienas vidusskola

Publiskā          ārtelpa

154 ART-006
Nīcgales ciema centra teritorijas 

labiekārtošana (Nīcgales pagasts)
I VP2/ RV2.5/U2.5.1 KUL-035 30 000 PB 2019.-2020.

Sakārtota pagasta publiskā ārtelpa, t.sk. pie Tautas 

nama un pie PII. Nodrošināta kultūrvides pieejamība 

pagasta iedzīvotājiem

Nīcgales pagasta pārvalde 

155 ART-013

Kultūrvēsturisko objektu atpūtas vietu 

labiekārtošana un rekreācijas 

infrastruktūras elementu atjaunošana 

(Naujenes pagasts)

III
VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2

ART-002, ART-024, 

ART-053, ART-062, 

ART-063

28 000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Labiekārtotas atpūtas vietas, atjaunoti rekreācijas 

infrastruktūras elementi pie tūrisma objektiem. 

Uzlabota novada tūrisma un rekreācijas piedāvājumu 

kvalitāte. Sakārtota kultūrmantojuma objektu 

teritorija.

Naujenes pagasta pārvalde 



156 ART-015

Silenes ciema ģimeņu atpūtas zonas 

“Ūdensrozes” izveidošana socializēšanās 

ārtelpas pieejamības nodrošināšanai 

(Skrudalienas pagasts)

III
VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
ART-008 57 800 PB, ES, CL 2019.-2022.

Antropogēno slodzi mazinošās infrastruktūras 

pārbūve pie Silenes ciema dīķa: sakārtota teritorija, 

iztīrīts un padziļināts dīķis, uzstādīti rekreācijas 

infrastruktūras elementi. Kopienas brīvā laika 

pavadīšanas kvalitātes, socializēšanās uzlabošana.

Skrudalienas pagasta 

pārvalde sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

157 ART-019

Ambeļu vēsturiskā parka un dīķu 

teritorijas labiekārtošana (Ambeļu 

pagasts) 

II

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2; 

VP4/RV4.3/U4.3.8

ART-012, ART- 021, 

ART-022, ART-24, 

ART-055

110 000 PB, ES, CL 2020.-2022.

Veikta parka teritorijas labiekārtošana. Nodrošināta 

kultūrvides pieejamība pagasta iedzīvotājiem. Atpūtas 

un socializēšanas ārtelpas pieejamības 

nodrošināšana.

Ambeļu pagasta pārvalde 

158 ART-021
Kalupes parka teritorijas atjaunošana 

(Kalupes pagasts)
I

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2

ART-012, ART-019, 

ART-022, ART-24, 

ART-055

10 000 PB, ES, CL 2019.-2021.

Parka apsaimniekošanas plāna izstrāde. Parka 

labiekārtošanas darbi. Atjaunota populāra atpūtas un 

kopienas socializēšanas vieta

Kalupes pagasta pārvalde 

159 ART-024
Juzefovas parka teritorijas 

labiekārtošana (Naujenes pagasts)
E

 VP2/RV2.5/U2.5.1;   

VP4/RV4.1/U4.1.2; 

VP4/RV4.3/U4.3.8  

ART-002, ART-013, 

ART-053, ART-062, 

ART-063

91 000 PB, ES, VB 2018.-2020.

Veikta parka teritorijas sakārtošana, ierīkoti jauni 

celiņi u.c.infrastruktūras objekti, atjaunoti parka  

stādījumi. Pilnveidotas iedzīvotāju brīva laika 

pavadīšanas un tūrisma piedāvājuma iespējas. 

Nodrošināta vērtīgas dabas un kultūras vietas 

saglabāšana.

Naujenes pagasta pārvalde 

160 ART-025
Atpūtas vietas izveidošana Kalnišķu 

ezera krastā (Nīcgales pagasts)
III

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
25 000 PB, ES, CL 2020.-2022.

Labiekārtota ezeram pieguļošā teritorija. Izbūvēta 

atpūtas infrastruktūra ezera krastā. Pilnveidotas 

iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas iespējas.
Nīcgales pagasta pārvalde 

161 ART-036

Sporta laukuma un atpūtas teritorijas 

izveide Vecsalienas pagasta 

iedzīvotājiem (Vecsalienas pagasts)

III
VP2/RV2.4/U2.4.1;  

VP2/RV2.5/U2.5.1
15 000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Ierīkots sporta laukums un labiekārtota teritorija 

Červonkas ciema centrā. Uzstādīta laipa Jugaņinas 

ezerā. Izveidota atpūtas un socializācijas vietu 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

pilnvērtīgākai jauniešu un citu pagasta iedzīvotāju 

brīvā laika pavadīšanai

Salienas pagasta pārvalde 

162 ART-037

Bērnu rotaļu laukuma izveide Līksnas 

ciemā (Līksnas pagasts), Kraujas un 

Naujenes ciemos (Naujenes pagasts), 

Červonkas ciemā (Vecsalienas pagasts)

III VP2/RV2.5/U2.5.1 ART-028, ART-054 65 000 PB, ES, CL 2020.-2022.

Izveidots bērnu rotaļu laukums pagastu bērniem. 

Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanai, pilnvērtīgākai un aktīvai bērnu 

brīvā laika pavadīšanai. 
Līksnas pagasta pārvalde, 

Naujenes pagasta parvalde, 

Salienas pagasta pārvalde

163 ART-045

Daugavpils novada estrādes un stadiona 

kompleksa un piegulošās teritorijas 

atjaunošanas un pilnveidošanas darbi 

(Višķu pagasts) 

III VP2/RV2.5/U2.5.1 160 000 PB 2017.-2022.

Esošo koka (t.sk.estrādes) un betona konstrukciju 

atjaunošana, pludmales smilts laukuma un stadiona 

uzturēšanas aprīkojuma iegāde, stadiona gumijas 

seguma remonts, koku izzāģēšana, u.c.. Laika mērītāju 

iegāde un uzstādīšana stadionā. Stadiona drenāžas 

tīkla paplašināšana. Žoga pabeigšana, šķēršļu joslas 

rekonstrukcija, barejskrējienu bedres ierīkošana, u.c.. 

Kemperu stāvvietas ierīkošana stadionam un estrādei 

pieguļošajā teritorijā. Vides uzlabošana pilnvērtīgākai 

un aktīvai iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai 

Višķu pagasta pārvalde

164 ART-047

Nefunkcionējošā ūdenstorņa nojaukšana 

Silenes ciemā (Skrudalienas pagasts)
III VP2/RV2.8/U2.8.1 ART-059 21 000 PB 2019.-2022.

Nojaukta Silenes ciema degradētā būve - vecais 

ūdenstornis. Likvidēta veca inženierbūve, novērsti 

draudi iedzīvotājiem un īpašumiem. Skrudalienas pagasta 

pārvalde



165 ART-049

Daugavpils novada zivju resursu krājumu 

papildināšana un materiālās bāzers 

uzlabošana publisko ezeru 

apsaimniekošanai 

II VP4/RV4.1/U4.1.2 ART-048 164 840 PB 2017.-2022.

Uzlabota ezeru apsaimniekošanas materiālā bāze: 

motorizēts ledus urbis, dūņu sūknis, pārvadājāms 

niedru pļāvējs ap piekābi, u.c..   Uzlabota materiālā 

bāze maluzvejniecības apkarošanai: iegādātas 

motorlaivas, radiovadāms multikopters (drons), 

termokamera,  u.c.. Papildināti zivju resursi: mazuļu 

iegāde un ielaišana ezeros. Dažādu sabiedribas grupu 

izglītošana par daugavpils novada zivju resursiem

Novada pagastu pārvaldes 

sadarbībā ar DN Dabas 

resursu nodaļu un vietējām 

biedrībam

166 ART-053

Aizsargājamo ainavu kopšanas 

pasākumu realizācija īpaši 

aizsargājamajās dabas teritorijās 

"Augšzeme" un "Daugavas loki" 

III VP4/RV4.1/U4.1.1

ART-002, ART-013, 

ART-024, ART-062, 

ART-063

30 000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Veikti ainavu kopšanas pasākumi īpaši aizsargājamo 

dabas teritorijās "Augšzeme" un "Daugavas loki" 

dabas aizsardzības plānu realizācijas ietvaros. 

DND Dabas resursu nodaļa

167 ART-055
Vaboles muižas parka atjaunošanas 

darbi (Vaboles pagasts)
I

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.3/U4.3.8

ART-012, ART-019, 

ART- 021, ART-022, 

ART-24

15000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Parka teritorijas izpētes veikšana. Kultūrpieminekļa 

teritorijas sakopšana un publiskās vietas 

labiekārtošana: ceļiņu izveidošana, rekreācijas 

elementu atjaunošana un uzstādīšana, parka 

apgaismojuma ierīkošana, parka stādījumu 

atjaunošana u.c.. Kopienas socializēšanās un tūrisma 

piedāvājuma uzlabošana
Vaboles pagasta pārvalde 

168 ART-059

Nefunkcionējošā ūdenstorņa būves 

bīstamības novēršana Jansventes parkā 

(Sventes pagasts) III VP2/RV2.8/U2.8.1 ART-002 8000 PB 2019.-2022.

Sventes ciemā un aizsargājamajā dendroloģiskajā 

teritorijā nojaukta degradētā būve vecais ūdenstornis, 

pārveidojot to par tūrisma infrastruktūras elementu. 

Likvidēta veca inženierbūve, novērsti draudi 

iedzīvotājiem un īpašumiem, aizsargājamajām sugām, 

uzlabota tūrisma produkta kvalitāte 

Sventes pagasta pārvalde

169 ART-062

Dabas parka "Daugavas loki" publisko 

atpūtas vietu infrastruktūras 

atjaunošana un pilnveidošana (Naujenes 

pagasts, Salienas pagasts, Tabores 

pagasts, Vecsalienas pagasts)

III
VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2

ART-002, ART-013, 

ART-024, ART-053, 

ART-063

15 000 PB, ES, CL 2018.-2022.

Atjaunota un pilnveidota dabas parka "Daugavas loki" 

publisko atpūtas vietu infrastruktūra:  kāpņu 

atjaunošana, atkritumu urnu, galdu un solu 

uzstādīšana, piebraucamā ceļa uzlabošana, celiņu 

tīkla atjaunošana Hoftenbergas parkā, u.c.  Izveidotas 

un pilnveidotas atpūtas vietas iedzīvotāju un tūristu 

brīvā laika pavadīšanai. Samazināta antropogēna 

slodze īpaši aizsargājamās teritorijas problēmvietās.

DND Dabas resursu nodaļa

170 ART-063

Dabas izziņas takas maršruta izstrāde un 

izveide dabas parkā "Daugavas loki" 

kājāmgājējiem no Juzefovas līdz 

Markovai

III
VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2

ART-002, ART-013, 

ART-024, ART-053, 

ART-062

30 000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Dabas parkā "Daugavas loki" izveidota dabas izziņas 

taka, kas nodrošina iespēju kājāmgājējiem droši un 

izzinoši doties no Juzefovas parka līdz Markovai pa 

Daugavas krastu. 
DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA”



171 ART-066

Melna seguma atjaunošana laukumā 

starp Lāču pamatskolu un Naujenes 

kultūras centru (Naujenes pagasts) 

III VP2/RV2.5/U2.5.1
IZG-007, IZG-017, IZG-

018, IZG-020, SPS-014
60000 PB 2021.-2022.

Droša vide skolēniem un kultūras centra 

apmeklētajiem, āra pasākumu norises vieta un 

transporta piebraukšana pie abām iestādēm. 
Naujenes pagasta pārvalde

172 ART-075
Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalkūnes 

un Muitas ciemos (Kalkūnes pagasts)
I VP2/RV2.5/U2.5.1 20 000 PB 2019.-2021.

Izveidots bērnu rotaļu laukums pagastu bērniem. 

Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanai, pilnvērtīgākai un aktīvai bērnu 

brīvā laika pavadīšanai. 
Kalkūnes pagasta pārvalde

173 ART-076
Ambeļu ciema centra teritorijas 

labiekārtošana (Ambeļu pagasts) 
I VP2/ RV2.5/U2.5.1 35 000 PB 2020.-2022.

Ciema ciema centra dīķa ("skolas dīķa") tīrīšana. 

Likvidēta degradētā teritorija, uzlabota publiskās 

teritorijas drošība un estētiskums
Ambeļu pagasta pārvalde

174 ART-077

Jaunsventes parka publiskās piekļūšanas 

infrastruktūras uzlabošana (Sventes 

pagasts) 

II
VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
5 000 PB 2020.-2021.

Parka jaunizveidotā gājēju celiņa pagarināšana pa 

pašvaldības īpašumā esošo zemi un teritorijas 

labirkārtošana. Uzlabota publiskā piekļūšana parka 

teritorijai.
Sventes pagasta pārvalde

Cita darbība

175 CIT-006
Patmaļu kapličas atjaunošana (Līksnas 

pagasts)
II VP2/RV2.2/U2.2.7

CIT-002, CIT-005, CIT-

007, CIT-011, CIT-025
15 000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Kapličas atjaunošana: jumta, durvju, grīdas, griestu 

remonts. Saglabāts kultūrvēsturisks mantojums. 

Uzlabota kapličas funkcionalitāte

Līksnas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

176 CIT-009

Pirts pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana Silenes ciemā, Mazā ielā 2 

(Skrudalienas pagasts)

I VP2/RV2.6/U2.6.2 CIT-004, CIT-008 70 000 PB 2020.-2021.

Labiekārtota publiskai pirtij piegulošā teritorija 

(nojume, soli, u.c.). Nomainīts pirts apkures katls. 

Uzlabota publisko pakalpojumu kvalitāte. Sakārtota 

degradēta teritorija.

Skrudalienas pagasta 

pārvalde 

177 CIT-012

Sanācijas veikšana objektam "Mazuta 

glabātava" Višķu tehnikumā (Višķu 

pagasts)

II VP2/RV2.8/U2.8.1 CIT-014 400 000 PB, ES, CL 2019.-2022.

Vides bīstama objekta- piesārņotās vietas likvidācija. 

Sanācijas veikšana. Višķu pagasta pārvalde

178 CIT-013
Invazīvās sugas Heracleum sosnowskyi 

apkarošana novada teritorijā
I VP4/RV4.1/U4.1.1 20 000 PB 2019.-2022.

Veikti invazīvās sugas apkarošanas darbi un 

apdraudēto novada platību kartēšana teritorijās ar 

lielāku riska pakāpi Daugavpils novada dome

179 CIT-014

Objekta "Bijušā mazuta pārsūknēšanas 

stacija" atbrīvošana no naftas produktu 

atkritumiem (Kalkūnes pagasts)

II VP2/RV2.8/U2.8.1 CIT-012 200 000 PB, ES, CL 2018.-2022.

Kalkūnes ciema objekta "Bijušā mazuta 

pārsūknēšanas stacija" (Ķieģeļu iela 13) izpēte un 

sanācija. Degradētās un piesārņotās teritorijas 

sakārtošanas. Vides riska novēršana. 

Kalkūnes pagasta pārvalde

180 CIT-015
Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas 

ierīkošana (Višķu pagasts)
II VP2/RV2.8/U2.8.1 CIT-021 10 000 PB 2019.-2022.

Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu ierīkošana 

ciemā Višķu tehnikums: dīķa krasta tīrīšana, 

piebraucamā ceļa izveidošana, akas ierīkošana ūdens 

ņemšanai

Višķu pagasta pārvalde

181 CIT-021

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu 

atjaunošana/ierīkošana Taborē (Tabores 

pagasts) un Ambeļos (Ambeļu pagasts)

II
VP2/RV2.1/U2.1.2;   

VP2/RV2.8/U2.8.1
CIT-015 45 000 PB 2020.-2022.

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīkošana 

ugunsdrošības prasību nodrošināšanai, vienlaikus 

iekārtojot atpūtas vietu iedzīvotāju brīva laika 

pavadīšanai. Ugunsdrošības dīķu tīrīšanas un 

teritorijas sakārtošanas darbi. 

Ambeļu pagasta pārvalde, 

Tabores pagasta pārvalde



Ielu apgaismojums

182 APG-003
Dubnas ciema ielu apgaismojuma izbūve 

(Dubnas pagasts). 
I VP2/RV2.5/U2.5.1 39 600 PB 2020-2021

Nodrošināts ciema ielas apgaismojums iedzīvotāju 

dzīves vides uzlabošanai. 
Dubnas pagasta pārvalde

183 APG-005
Kalupes ciema ielu apgaismojuma 

ierīkošana (Kalupes pagasts)
I VP2/RV2.5/U2.5.1 30 000 PB 2020.-2021.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju 

dzīves vides uzlabošanai (Lielā iela, Ezeru iela, Jaunā 

iela, Dzirnavu iela).

Kalupes pagasta pārvalde

184 APG-007
Līksnas ciema ielu apgaismojuma 

atjaunošana (Līksnas pagasts)
I VP2/RV2.5/U2.5.1 23 840 PB 2019.-2021.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju 

dzīves vides uzlabošanai

Līksnas pagasta pārvalde

185 APG-012
Kraujas ciema ielu apgaismojuma 

atjaunošana (Naujenes pagasts)
II VP2/RV2.5/U2.5.1 APG-013 40 000 PB 2018.-2022.

Nodrošināts ciema ielu (Pļavas, Ziedu, Parka ielā) 

apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai Naujenes pagasta pārvalde

186 APG-014
Nīcgales ciema ielu apgaismojuma 

ierīkošana  (Nīcgales pagasts)
III VP2/RV2.5/U2.5.1 130 000 PB 2020.-2022.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju 

dzīves vides uzlabošanai.
Nīcgales pagasta pārvalde

187 APG-021
Ielu apgaismojuma ierīkošana ciemos 

Višķi un Višķu tehnikums (Višķu pagasts)
III VP2/RV2.5/U2.5.1 33 290 PB 2017.-2022.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju 

dzīves vides uzlabošanai. Višķu pagasta pārvalde

188 APG-024
 Biķrernieku ciema ielu apgaismojuma 

ierīkošana (Biķernieku pagasts) 
I VP2/RV2.5/U2.5.1 45 000 PB 2020.-2022.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju 

dzīves vides uzlabošanai. Biķernieku pagasta pārvalde

189

APG-025

Ielu apgaismojuma izbūve Maļinovas 

ciema Skolas ielā, Dārza ielā un Alejas 

ielā (Maļinovas pagasts)

I
VP2/RV2.5/U2.5.1, 

VP2/RV2.9/U2.9.1 
23000 PB 2020.-2022.

Trotuāra izbūve Rēzeknes ielā un  Rēzeknes ielas 

apgaismojuma turpinājums, Skolas ielas, Dārza ielas 

un Alejas ielas apgaismojuma izbūve. Maļinovas pagasta pārvalde


