
Pielikums

Daugavpils novada domes 2018.gada 31.maija    

lēmumam Nr. 823 (protokols Nr. 32 , 1.&)

  

Prioritātes 

apzīmējumi:

Finansējuma avoti:

Nr.p.k.
Projekta idejas 

identifikators

Projekta 

idejas 

prioritāte

Projekta ideja (nosaukums)
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 5 6 7 8 11 12 13 14

Izglītība

1 IZG-003 E
Latviešu valodas apguve Daugavpils 

novadā 

VP1/RV1.4/U1.4.1;   

VP1/RV1.5/U1.5.1;
2 94 56 ES, PB, CL 2014.-2018.

Daugavpils novada pieaugušajiem iedzīvotājiem, 

mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem 

organizētas aktivitātes latviešu valodas zināšanu 

un prasmju apgūšanai un pilnveidei, izpratnes 

par latvisko kultūrvidi palielināšanai, radot spēju 

patērēt informatīvo telpu latviešu valodā un 

labāk piemēroties darba tirgus prasībām

DN Kultūras pārvalde 

2 IZG-007 II

Lāču pamatskolas rekonstrukcijas 2. 

kārta (Naujenes pagasts) VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12

IZG-009, IZG-019, 

IZG-017
12 32 65 PB 2016.-2020.

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 

uzstādīšana)

Naujenes pagasta pārvalde

3 IZG-011 III

Randenes pamatskolas telpu remonts un 

teritorijas labiekārtošana (Kalkūnes 

pagasts)

VP1/ RV1.1/U1.1.2;  VP1/ 

RV1.1/U1.1.12
SPS-003 17 20 00 VP, PB 2017.-2019.

Uzlabota skolas mācību vide. Izremontētas 

skolas telpas, nomainīta elektroinstalācija, 

sakārtota skolas teritorijā, uzstādīts žogs
Kalkūnes pagasta pārvalde

Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam

PAMATSARAKSTS

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.  

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.   

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



4 IZG-012 III

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana 

un mācību līdzekļu modernizācija 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 

"Rūķītis" (Naujenes pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.1;   

VP1/RV1.1/U1.1.12
IZG-005, IZG-035 2 60 45 PB 2016.-2020.

Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums iestādes 

pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un 

jaunas grupas atvēršanai, t.sk. mēbeles, mīkstais 

inventārs, datori skolotājiem, interaktīvā tāfele 

ar projektoru, akustiskā sistēma, virtuves 

aprīkojums, veļas mašīna, teritorijas uzkopšanas 

specializētā tehnika. Katlu mājā atjaunoti katlu 

mezgli un automātikas bloks.

Naujenes PII "Rūķītis" 

5 IZG-013 II
Malnavas koledžas Višķu filiāles mācību 

vides atjaunošana (Višķu pagasts)
 VP1/RV1.1/U1.1.12 SPS-019 20 53 55 PB, VB, CL 2017.-2019.

Veikti iestādes atjaunošanas un modernizācijas 

pasākumi mācību telpās un kopmītnēs, t.sk. 

ieejas, foaje un tualešu remonts

Malnavas koledžas Višķu 

filiāle, Pašvaldības aģentūra 

"Višķi"

6 IZG-014 I

Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai 

Dubnas, Laucesas, Medumu, Naujenes, 

Nīcgales, Sventes un Višķu pagastos

VP1/RV1.1/U1.1.2 42 72 00 PB, VB 2018.-2019.

Autoparka atjaunošana skolēnu pārvadāšanas 

funkcijas nodrošināšanai Pašvaldības aģentūra "Višķi", 

Svenetes pagasta pārvalde

7 IZG-017 III

Fiziskās vides uzlabošana Kalupes 

pamatskolā (Kalupes pagasts), Salienas 

vidusskolā (Salienas pagasts), Špoģu 

vidusskolā (Višķu pagasts), Zemgales 

vidusskolā (Demenes pagasts), Lāču 

pamatskolā (Naujenes pagasts), 

Naujenes pamatskolā (Naujenes pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12

IZG-006, IZG-018, 

IZG-020,IZG-036, SPS-

005

5 40 00 PB 2016.-2020.

Uzlaboti mācību apstākļi - atbilstošu mēbeļu 

iegāde mācību procesa nodrošināšanai

Kalupes pamatskola, Salienas 

vidusskola, Špoģu vidusskola, 

Zemgales vidusskola, Lāču 

pamatskolā, Naujenes 

pamatskola

8 IZG-018 III

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)

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12
IZG-017, IZG-020 11 00 00 PB 2016.-2020.

Modernizēta skolu IKT bāze izglītības procesa 

pilnveidošanai un skolu konkurēntspējas 

paaugstināšanai
Špoģu vidusskola, Lāču 

pamatskola, Naujenes 

pamatskola, Sventes 

vidusskola, Kalupes 

pamatskola, Salienas 

vidusskola, Zemgales 

vidusskola

9 IZG-021 II
Silenes pamatskolas ēkas remontdarbi 

(Skrudalienas pagasts)
VP1/RV1.1/U1.1.13 IZG-020 10 60 00 PB 2018.-2019.

Nodrošināta kvalitatīva mācību vide atbilstoši 

kontrolējošo iestāžu prasībām: gaiteņa un 

administrācijas telpu grīdu, sienu un griestu 

remonts, inženiertīklu un durvju bloku 

atjaunošana, ugunsdrošu durvju montāža. 

Sporta zāles jumta seguma un telpu remonts. 

Ēdnīcas telpu gaismekļu nomaiņa.

Skrudalienas pagasta 

pārvalde



10 IZG-024 III

Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana (Nīcgales pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12
31 50 00 PB 2018.-2019.

Paaugstināta ēkas energoefektivitāte un 

ilgtspēja: jumta un ārsienu siltināšana, apkures 

sistēmas rekonstrukcija, siltummezgla 

ierīkošana. 

Nīcgales pagasta pārvalde

11 IZG-030 E

"Pieķeries veselīgam dzīves veidam!" 

(Hook Onto Healthy Lifestyle!)  

(Erasmus+ ) (Biķernieku pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.3 2 54 65 ES, PB 2016.-2018.

Pilnveidots izglītības iestādes izglītojamo un 

pedagogu, apdzīvotās vietas kopienas 

radošums. Izglītojamie motivēti izmantot jaunās 

tehnoloģijas, iniciēta labās prakses pārņemšana. 

Iegādāts nepieciešamais inventārs. Pedagogu un 

izglītojamo dalība starptautiskajās aktivitātēs.

Biķernieku pamatskola. 

Sadarabības partneri - 

izglītības iestādes no 

Grieķijas, Itālijas, Lietuvas, 

Lielbritānijas, Spānijas un 

Ungārijas

12 IZG-031 E

„LAB4S.P.A.C.E. (radošā enerģija īpašu 

cilvēku aktivizēšanai)”( „LAB4S.P.A.C.E. 

(special people activating creative 

energy)”) (Erasmus+ ) (Biķernieku 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.3 3 79 70 ES, PB 2016.-2018.

Integrētas un ieviestas praksē jaunas izglītošana 

metodes un paņēmieni (speciālā izglītība). 

Iegādāts nepieciešamais inventārs. Iniciēta labas 

prakses un pieredzes pārņemšana. Iegādāts 

nepieciešamais inventārs. Pedagogu un 

izglītojamo dalība starptautiskajās aktivitātēs.

Biķernieku pamatskola. 

adarabības partneri - izglītības 

iestādes no Itālijas,  Slovēnijas 

un Spānijas

13 IZG-036 III

Zemgales vidusskolas sporta 

infrastruktūras atjaunošana mācību 

vides nodrošināšanai (Demenes pagasts) 

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12
IZG-017 245516 PB, VB 2020.

Nodrošināta kvalitatīva vide sporta nodarbībām: 

siltināta sporta zāle, atjaunots skolas sporta 

angāra jumta segums, pārbūvēts sporta 

laukums (futbola laukums , skrejceļš, volejbola 

laukums, bērnu laukums), demontētas skolas 

teritorijas avārijas stāvoklī esošās būvjes.

Zemgales vidusskola

14 IZG-038 II
Zemgales vidusskolas apkures 

siltumavota nomaiņa (Demenes pagasts)
VP1/RV1.1/U1.1.12 IZG-036 2 56 38 PB 2018.-2019.

Apkures katla maiņa, apkures sistēmas ķīmiskā 

skalošana u.c.skolas siltumavota atjaunošanas 

darbi

Zemgales vidusskola

15 IZG-041 I

Vieglās automašīnas iegāde Špoģu 

vidusskolas funkciju realizēšanai (Višķu 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.3 1 30 00 PB, VB 2018.-2019.

Autoparka atjaunošana skolas funkciju 

nodrošināšanai Višķu pagasta pārvalde

16 IZG-042 III
Špoģu vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana (Višķu pagasts)
VP1/RV1.1/U1.1.4 21 00 00 PB 2018.-2019.

Nodrošināta kvalitatīva un droša vide skolas 

ārtelpu aktivitātēm: atjaunoti celiņi, 

apgaismojums, atpūtas zona utt.

Višķu pagasta pārvalde

17 IZG-043 III

Profesionālas izglītības programmas 

materiālas bāzes veidošana Medumu 

internātpamatskolā (Medumu pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12
50 00 PB 2019.

Nodrošināta materiāltehniskā bāze pavāra 

palīga profesijas apgūšanai: virtuves tehnika, 

profesionālais apģērbs, u.c. Medumu internātpamatskola 

18 IZG-044 II

Nīcgales sākumskolas pārbūve 

pirmsskolas un bibliotēkas vajadzībām 

(Nīcgales pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12
3 50 00 PB 2018.-2019.

Slēgtās skolas telpu pārbūve, lai nodrošinātu 

atbilstošu vidi pirmsskolas iestādes, bibliotēkas, 

jaunatnes saieta centra vajadzībām
Nīcgales pagasta pārvalde

Sociālie pakalpojumi



19 SOC-002 II

Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" 

klientu dzīves apstākļu uzlabošana 

(Kalupes pagasts) 

VP2/RV2.6/U2.6.2 SOC-008 22 30 00 ES, PB, CL 2018.-2019.

Ēkas vienkāršota atjanošana: Remonts klientu 

dzīvojamajās istabās, sanitārajās telpās un 

gaitenī (t.sk.elektrotehniskie darbi). Telpu 

platība , kur paredzēti atjaunošanas darbi 1034 

m2.  Paredzēts veikt sienu un griestu apdari un 

krāsošanu, grīda nomaiņu, durvju nomaiņu un 

remontu,  elektroinstālācijas un gaismekļu 

nomaiņu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu 

nomaiņu un santehnisko ierīču nomaiņu.  

Sociālo pakalpojumu centrs 

"Pīlādzis", Komunālās 

saimniecības nodaļa

20 SOC-008 I

Deinstitucionalizācijas projekta 

īstenošana Latgales plānošanas reģionā 

(Naujenes, Nīcgales, Višķu, Skrudalienas 

pagasti) (SAM 9.2.2.* un SAM 9.3.1. ) 

VP2/RV2.6/U2.6.1;  

VP2/RV2.6/U2.6.2
SOC-002 1 50 77 97 ES, PB, VB 2018.-2020.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums  ĢVPP 

(3*8) 20 bērniem (Daugavas iela 2, Krauja, 

Naujenes pagasts); Jauniešu māja 12 jauniešiem 

(10" Višķu tehnikums, Višķu pagasts,Daugavpils 

novads); Bērni ar funkcionālajaime 

traucējumiem  FT: Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu centrs 26 bērniem (Daugavas iela 

4, 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, 

Attīstības pārvalde

21 SOC-009 E

Mobilās aprūpes vienības izveidošana 

Daugavpils novadā (Skrudalienas un 

Višķu pagasti)

VP2/RV2.6/U2.6.1;   

VP2/RV2.6/U2.6.2
VES-004, PRV-041 14 00 00 PB, ES, VB 2018.-2019.

Uzlabota veselības un sociālā aprūpe personām, 

kas zaudējušas pašaprūpes spējas, nodrošinot 

pakalpojumus dzīves vietā. Izveidota 

materiāltehniskā bāze mobilo brigāžu 

vajadzībām, uzlabota sociālo darbinieku 

kapacitāte 

DN Sociālais dienests, 

Skrudalienas pagasta 

pārvalde, Višķu pagasta 

pārvalde

22 SOC-011 I

Naujenes Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības centra ēkas remonts 

(Naujenes pagasts)

VP2/RV2.6/U2.6.2 3 80 00 PB, VB 2018.

Uzlaboti iestādes pakalpojumu sniegšanas 

apstākļi. Jumta seguma nomaiņa, remonts 

sociālo darbinieku pakalpojumu sniegšanas 

telpās 

Naujenes Sociālo 

pakalpojumu un sociālās 

palīdzības centrs 

23 SOC-013 I

Specializētā transportlīdzekļa iegāde 

Višķu sociālās aprūpes centram (Višķu 

pagasts)

VP2/RV2.6/U2.6.1;  

VP2/RV2.6/U2.6.2
3 90 00 PB, VB 2017.-2018.

Specializētā transportīdzekļa klientiem ar 

īpašam vajadzībām iegāde iestādes pakapojumu 

sniegšanas kvalitātes uzlabošanai 
Višķu sociālās aprūpes centrs

24 SOC-014 II
Naujenes bērnu nama vides uzlabošana  

(Naujenes pagasts)
VP2/RV2.6/U2.6.2 PRV-001 18 70 00 PB, VB 2019.- 2020.

Būvdarbi iestādes vides uzlabošanai 

pakalpojumu atbilstošas kvalitātes 

nodrošināšanai. Pamatēkas pārbūve. 

Kanalizācijas sūkņu stacijas modernizācija. 

Iestādes teritorijas labiekārtošana

Naujenes bērnu nams, DND 

Komunālās saimniecības 

nodaļa

25 SOC-016 I
Sociālo dzīvokļu izveidošana Nīcgales un 

Kalupes pagastā

VP2/RV2.6/U2.6.1;  

VP2/RV2.6/U2.6.2
17 00 00 PB, VB 2018.-2019.

Esošo telu pābūve sociālo dzīvokļu izveidošana 

mājokļa piedāvājuma nodrošināšanai dažādu 

riska grupu cilvēkiem

DN Sociālais dienests, 

Nīcgales pagasta pārvalde, 

Kalupes pagasta pārvalde



26 SOC-017 III
Višķu sociālās aprupes centra 

saimniecības ēkas izbūve (Višķu pagasts)
18 00 00 PB, VB 2019.- 2020.

Saimniecības ēkas izbūve dazādām iestādes 

funkcionēšanas vajadzībām: garaža,  inventāra 

noliktāva, veļas žavešanas telpas, u.c.
Višķu sociālās aprūpes centrs

27 SOC-018 E 
Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, 

balstoties uz sporta aktivitātēm

VP2/RV2.6/U2.6.1;  

VP2/RV2.6/U2.6.2
57000 ES,PB,VB 2018.-2019.

Uzstādīti āra trenažieri 5 novada nozīmes 

artīstības centros, lai veicinātu riskam pakļauto 

bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā, 

balstoties uz sporta aktivitātēm. 

Attīstības pārvalde

Veselības aizsardzība

28 VES-005 I

Kalupes pagasta ambulances ēkas 

pielāgošana multifunkcionālā centra 

„Varavīksne” vajadzībām

(Kalupes pagasts) 

VP2/ RV2.1/U2.1.2;  VP2/ 

RV2.6/U2.6.1    
36 52 58 PB, VB 2016.-2018.

Ambulances ēkas (Ezeru iela 13, Kalupe) 

pārbūve un pielāgošana multifunkcionālā centra 

„Varavīksne” vajadzībām: veselības aprūpe, 

sociālā aprūpe, kultūras pasākumi, sporta 

aktivitātes, jaunatnes centrs, neformālā izglītība,  

u.c..

Kalupes pagasta pārvalde

29 VES-006 E

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei 

Daugavpils novadā (SAM  9.2.4.******)

VP2/RV2.4/U2.4.1;  

VP2/RV2.7/U2.7.1
30 87 90 VB, ES 2017.-2019.

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. 

DN Sociālais dienests, DN 

Kultūras pārvalde, Daugavpils 

novada domes Attīstības 

nodaļa, Sporta nodaļa, 

Izglītības pārvalde sadarbībā 

ar LR Veselības ministriju 

30 VES-007 II
Latgales perinatālās aprūpes centra 

izveide
VP2/RV2.6/U2.6.1 3 40 00 PB, ES 2018.-2019.

Latgales perinatālās aprūpes centra izveide, 

izmantojot Daugavpils reģionālās slimnīcas 

kapacitāti

DN Sociālais dienests 

sadarbībās ar Daugavpils 

reģionālo slimnīcu un citām 

Latgales pašvaldībā

31 VES-008 III

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana Kumbuļu ciemā 

(Demene pagasts)

VP2/ RV2.1/U2.1.2;  VP2/ 

RV2.6/U2.6.1    
2 00 00 PB, ES, CL 2019.- 2020.

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas telpas pielāgotas normatīvo aktu 

prasībām, t.sk. nodrošināta pakalpojumu 

pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Nodrošināta kvalitatīva vide veselības 

pakalpojumu sniegšanai. Demenes pagasta pārvalde

Publiskā pārvalde

32 PRV-004 E

Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra darbības 

nodrošināšana Špoģu ciemā (Višķu 

pagasts)

VP2/RV2.1/U2.1.3 7 20 00 PB, VB 2015.-2020.

Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra darbības nodrošināšana 

publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanai 

lauku teritorijā

Višķu pagasta pārvalde, DND 

Attīstības nodaļa



33 PRV-011 I

Tehniskā aprīkojuma iegāde Kalkūnes, 

Līksnas, Sventes, Tabores un Vaboles 

pagastu pārvaldēm teritorijas 

apsaimniekošanas u.c.pašvaldības 

funkciju veikšanas nodrošināšanai 

(Kalkūnes, Līksnas, Sventes, Tabores, 

Vaboles pagasti)

VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.1/U2.1.2;   

VP2/RV2.2/U2.2.1 

28 78 21 PB, VB 2017.-2019.

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.

Kalkūnes pagasta pārvalde, 

Līksnas pagasta pārvalde, 

Sventes pagasta pārvalde, 

Tabores pagasta pārvalde, 

Vaboles pagasta pārvalde

34 PRV-013 II
IKT bāzes modernizācija pašvaldības 

darba procesa nodrošināšanai

VP2/RV2.1/U2.1.2;   

VP2/RV2.1/U2.1.3 
10 00 00 PB 2016.-2019.

Datortehnikas, servera nomaiņa, 

programmnodrošinājums pagasta pārvaldēm 

u.c.pašvaldības iestādēm pilnvērtīgas funkciju 

pildīšanas nodrošināšanai

DND IT nodaļa

35 PRV-015 I

Pašvaldības aģentūras "Višķi"  

materiāltehniskās bāzes atjaunošana 

(Višķu pagasts)

VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.1/U2.1.2;   

VP2/RV2.2/U2.2.1 

7 00 00 PB, VB 2018.-2019.

Tehniskā aprīkojuma atjaunošana aģentūras 

funkciju veikšanas nodrošināšanai: 

traktortehnikas u.c.specializētās tehnikas iegāde
Pašvaldības aģentūrai "Višķi" 

36 PRV-016 III

Tehniskā aprīkojuma iegāde Demenes 

pagasta pārvaldei, Dubnas pagasta 

pārvaldei, Laucesa pagasta pārvaldei, 

Medumu pagasta pārvaldei un Naujenes 

pagasta pārvaldei, teritorijas 

apsaimniekošanas u.c.pašvaldības 

funkciju veikšanas nodrošināšanai 

(Demenes, Dubnas, Laucesas, Medumu, 

Naujenes pagasti) 

VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.1/U2.1.2;   

VP2/RV2.2/U2.2.1 

19 19 64 PB, VB 2019.-2020.

Tehniskā aprīkojuma iegāde pašvaldības 

teritorijas apsaimniekošanas un citu 

komunālsaimniecības darbu veikšanai: 

krūmgrieži, zāģi, traktortehnika, greideris, 

piekabes, zāles pļaujmašīna auto ceļu 

uzkopšanai

Demenes pagasta pārvalde, 

Dubnas pagasta pārvalde, 

Laucesa pagasta pārvalde, 

Medumu pagasta pārvalde, 

Naujenes pagasta pārvalde

38 PRV-017 II

Apsardzes un ugunsdzēsības 

signalizācijas ierīkošana pagastu pārvalžu 

ēkās Biķernieku un Laucesas pagastos 

(Biķernieku un Laucesas pagasti) 

VP2/RV2.1/U2.1.2 ; 

VP2/RV2.8/U2.8.1

SOC-009, VES-004, 

PRV-041, PRV-042
1 11 77 PB 2019.- 2020.

Nodrošināta pašvaldības īpašuma ilgtspēja un 

ēkas sagatavošana funkciju maiņai: apsardzes 

un ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana ēkas 

uzraudzības nodrošināšanai

Biķernieku pagasta pārvalde, 

Laucesas pagasta pārvalde

37 PRV-018 I

Novada pašvaldības centrālas 

administrācijas ēkas (Rīgas iela 2, 

Daugavpils) tehniskā stāvokļa uzlabošana

VP2/RV2.1/U2.1.2 40 00 00 PB, VB 2018.-2019.

Pakalpojumu sniegšanas un darba vides 

uzlabošana. Ēkas pārbūves, atjaunošanas, 

teritorijas labiekārtošanas darbi.  
Daugavpils novada dome

39 PRV-019 II

Ambeļu, Dubnas, Kalkūnes, Naujenes 

pagastu pārvalžu administratīvo ēku 

tehniskā stāvokļa uzlabošana (Ambeļu, 

Dubnas, Kalkūnes, Naujenes pagasti)

VP2/RV2.1/U2.1.2 33 11 70 PB 2019.-2020.

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 

ieejas bloka atjaunošana, pamatu hidroizolācija. 

Naujenes pagasta pārvaldes telpu remonts, 

notekūdeņu cauruļu un aizsargapmaļu nomaiņa, 

kanalizācijas sistēmas atjaunošana, nomainīts 

jumts, fasādes atjaunošana, pagalma bruģa 

maiņa.   

Ambeļu pagasta pārvalde, 

Dubnas pagasta pārvalde, 

Kalkūnes pagasta pārvalde, 

Naujenes pagasta pārvalde



40 PRV-041 II

Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” 

vides uzlabošana un pakalpojumu klāsta 

pilnveidošana  (Skrudalienas pagasts)

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

PRV-041, PRV-042
32 36 00 PB, ES, CL, VB 2017.-2020.

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). 

Izveidots Veselības veicināšanas centrs. 

Pielāgotas telpas ārsta prakses pakalpojumu 

sniegšanai. Izveidots Dienas centrs personām ar 

īpašām vajadzībām, pensijas vecuma cilvēkiem. 

Dušas un veļas mazgāšanas telpu ierīkošana 

publiskai lietošanai. 

DN Sociālais dienests, 

Skrudalienas pagasta 

pārvalde

41 PRV-048 I

Kalupes pagasta pārvaldes, Tabores 

pagasta pārvaldes un novada centrālās 

administrācijas autotransporta bāzes 

atjaunošana pašvaldības funkciju izpildes 

nodrošināšanai (Kalupes pagasts, 

Tabores pagasts)

VP2/RV2.1/U2.1.2 9 50 00 PB, VB 2018.-2019.

Autotranspota vienības iegāde iestādes funkciju 

veikšanas nodrošināšanai: mikroautobuss un 

vieglās automašīnas Kalupes pagasta pārvalde, 

Tabores pagasta pārvalde, 

Daugavpils novada dome

42 PRV-050 III

Pašvaldības autotehnikas garāžu ēkas 

remonts Kalkūnes pagastā (Kalkūnes 

pagasts)

VP2/RV2.1/U2.1.2 69 60 PB 2019.- 2020.

Atjaunota garāžas ēkas tehniskā stāvokļa 

atbilstība: garāžas ēkas jumta remonts. 

Nodrošināta pašvaldības īpašuma ilgtspēja.  
Kalkūnes pagasta pārvalde

43 PRV-051 II

Pašvaldības autotehnikas garāžu ēku 

remonts Skrudalienas pagastā 

(Skrudalienas pagasts) VP2/RV2.1/U2.1.2 3 06 57 PB 2019.- 2020.

Atjaunota garāžas ēkas tehniskā stāvokļa 

atbilstība: garāžas ēkas (“Skrudaliena 17”, 

Skrudaliena) jumta remonts, lielgabarītu 

tehnikas garāžas-darbnīcas ēkas (Riču iela 8b, 

Silene) jumta remonts un logu aiļu aizlikšana. 

Nodrošināta pašvaldības īpašuma ilgtspēja.    

Skrudalienas pagasta 

pārvalde

44 PRV-054 I

Daugavpils novada attīstības 

programmas izstrādāšana 2019.-

2025.gadam

VP2/RV2.1/U2.1.2 2 70 00 PB 2018.-2019.

Spēkā esošās pašvaldības attīstības programmas 

izvērtēšana, esošās sociāli ekonomiskās 

situācijas apzināšana, jaunas attīstības 

programmas izstrādāšana, stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma procedūras organizēšana, 

sabiedrības līdzdalības pasākumu rīkošana 

DND Attīstības pārvalde

45 PRV-055 II

Daugavpils novada teritorijas vietējā 

ģeodēziskā tīkla apzināšana un 

izvērtēšana

VP2/RV2.1/U2.1.2 1 25 00 PB 2019.-2020.

Vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšana un 

izvērtēšana. Vietējā  ģeodēziskā tīkla 

apsekošanas pārskata sagatavošana 
DND Attīstības pārvalde

46 PRV-056 III
Ambeļu bijušās skolas ēkas remonts 

(Ambeļu pagasts)
VP2/RV2.1/U2.5.1 1 00 00 PB 2019.- 2020.

Remontdarbi bijušās skolas ēkas stiprības 

saglabāšanai. Nodrošināta pašvaldības īpašuma 

ilgtspēja un ēkas sagatavošana funkciju maiņai Ambeļu pagasta pārvaldes

Mājoklis



47 MAJ-013 II
Pašvaldības neizīrēto dzīvokļu 

atjaunošana 
VP2/RV2.3/U2.3.2 50540 PB 2018.-2020.

Pašvaldības neizīrēto dzīvokļu remontdarbi 

mājokļa piedāvājuma paplašināšana 
DND Īpašuma nodaļas 

sadarbībā ar pagastu 

pārvaldēm

48 MAJ-019 III

Dzīvojamās mājas “Bruņene24” , 

Bruņene ciems, jumta atjaunošana 

(Skrudalienas pagasts)

VP2/RV2.3/U2.3.2 4 48 00 PB 2019.-2020.

Veikta mājas jumta atjaunošana. Saglabāta 

daudzdzīvokļu māja. Nodrošināta dzīvojama 

fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves 

apstākļi 
Skrudalienas pagasta 

pārvalde

49 MAJ-021 I
Dzīvojamo māju energoefektivitātes 

paaugstināšana 
VP2/RV2.3/U2.3.1 30 00 00 ES, PB, CL, PL 2018.-2020.

Dzīvojamo māju energoefektivitātes 

paaugstināšanas remontdarbi Kalkūnes, 

Naujenes, Skrudalienas u.c.pagastos. 

Nodrošināta dzīvojama fonda ilgtspēja un 

energoresursu efektīva izmantošana. Uzlaboti 

māju iemītnieku dzīves apstākļi 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotās personas

50 MAJ-029 I

Jumta nomaiņa dzīvojamai mājai Vaboles 

pagastā (Parka iela 2, Vabole)(Vaboles 

pagasts)

VP2/RV2.3/U2.3.2 26295  PB 2018.-2019.

Veikta mājas jumta atjaunošana. Saglabāta 

daudzdzīvokļu māja. Nodrošināta dzīvojama 

fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves 

apstākļi 

Vaboles pagasta pārvalde

51 MAJ-030 I

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļumi-

1, Zaļumi iekšējo ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu nomaiņa (Maļinovas 

pagasts)

VP2/RV2.3/U2.3.3 1 82 68 PB 2018.

Mājas iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

nomaiņa avārijas stāvokļa novēršanai. 

Pašvaldības dzīvojamā fonda kvalitātes un 

iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana.

Maļinovas pagasta pārvalde

52 MAJ-032 II
Daudzdzīvokļu mājas Alejas iela 22 jumta 

seguma nomaiņa (Medumu pagasts)
VP2/RV2.3/U2.3.2 22000 PB 2019.-2020.

Atjaunots jumta segums. Nodrošināta dzīvojama 

fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves 

apstākļi 
Medumu pagasta pārvalde

53 MAJ-033 II

Daudzdzīvokļu māju jumta seguma 

nomaiņa un siltināšana ciemos Špoģi un 

Višķu tehnikums (Višķu pagasts)

VP2/RV2.3/U2.3.3 13000 PB 2019.-2020.

2 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (Skolas iela 13, 

Špoģi, un Mājas Nr.12, Višķu tehnikums) jumta 

seguma nomaiņa un siltināšana. Nodrošināta 

dzīvojama fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas 

iemītnieku dzīves apstākļi 

Višķu pagasta pārvalde

54 MAJ-034 II
Pašvaldības izīrēto dzīvokļu atjaunošana 

Daugavpils novadā
VP2/RV2.3/U2.3.2 1 00 00 PB 2018.-2020.

Uzlabots pašvaldības izīrēto dzīvokļu tehniskais 

stāvokļis. Veikta logu, ārdurvju, santehnikas 

tīklu un elektroinstalācijas nomaiņa.Nodrošināta 

dzīvojama fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas 

iemītnieku dzīves apstākļi 

DND Īpašuma nodaļas 

sadarbībā ar pagastu 

pārvaldēm

55 MAJ-037 III

Avārijs stāvoklī esošās nepabeigtās 

daudzīvokļu dzīvojamās mājas Kalkūnes 

iela 22, Kalkūni, demontāža (Kalkūnes 

pagasts)

VP2/RV2.8/U2.8.1 6 00 00 PB 2019.-2020.

Ēkas demontāžas projekta iztrādāšana. Avārijas 

stāvoklī esošās ēkas nojaukšana. Iedzīvotājiem 

bīstamās vides likvidācija. Teritorijas 

labiekārtošana. 
Kalkūnes pagasta pārvalde



56 MAJ-038 III

Avārijs stāvoklī esošās nepabeigtās 

daudzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības 

iela 1A, Lociki, demontāža (Naujenes 

pagasts)

VP2/RV2.8/U2.8.1 6 00 00 PB 2019.-2020.

Ēkas demontāžas projekta iztrādāšana. Avārijas 

stāvoklī esošās ēkas nojaukšana. Iedzīvotājiem 

bīstamās vides likvidācija. Teritorijas 

labiekārtošana. 
Naujenes pagasta pārvalde

Ceļi, ielas, 

stāvlaukumi

57 CIS-025 III

Kalkūnes ciema „Kalkūnes iela”  asfalta 

segume pārbūve (0.800 km) (Kalkūnes 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
8 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta seguma 

atjaunošana, 0.80 km).
Kalkūnes pagasta pārvalde

58 CIS-027 I
Kraujas ciema Daugavas ielas 0.000-

0.300 km pārbūve (Naujenes pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
9 00 00 PB, VB 2018.-2019.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta seguma 

atjaunošana, 0.30 km). Naujenes pagasta pārvalde

59 CIS-028 III

Nīcgales ciema Skolas ielas un Daugavas 

ielas asfalta seguma atjaunošana 

(Nīcgales pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
6 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta seguma 

atjaunošana).
Nīcgales pagasta pārvalde

60 CIS-031 III

Sadnieku ielas atjaunošana (1.160km) 

(Tabores pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
5 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta seguma 

atjaunošana, 1.16 km). Tabores pagasta pārvalde

61 CIS-032 II

Pašvaldības ceļa Ambeļi – Jaunaiskrūgs 

0.00 – 5.51 km atjaunošana (Ambeļu 

pagasts) 

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
CIS-001 33 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 5.51 km)

Ambeļu pagasta pārvalde

62 CIS-035 III

Pašvaldības ceļa „Rasnači - Baltmuiža” 

pārbūve (5.51km) (Kalupes pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
CIS-005 23 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 5.51 km)

Kalupes pagasta pārvalde

63 CIS-036 III

Pašvaldības ceļa „Valsts ceļš - Puriņi” 

pārbūve (1.15 km) (Maļinovas pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
CIS-010 8 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.15 km)

Maļinovas pagasta pārvalde

64 CIS-037 III
Pašvaldības ceļa „A13 šoseja –Lāčplēši” 

pārbūve (2.73km) (Medumu pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
CIS-011 15 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 2.73 km)

Medumu pagasta pārvalde

65 CIS-038 II

Pašvaldības ceļa Sargelišķi -Slutišķi-

Markova pārbūve (1.80 km) (Naujenes 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
CIS-012, CIS-039 5 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.80 km)

Naujenes pagasta pārvalde

66 CIS-039 II

Pašvaldības ceļa "Vecračina - Krāslavas 

šoseja" pārbūve 2.50 km (Naujenes 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
 CIS-012, CIS-038 11 30 00 PB, VB 2019.-2020.

Rekonstrukcijas projekta izstrāde. Uzlabota ceļa 

kvalitāte (grants segums, 2.50 km) Naujenes pagasta pārvalde

67 CIS-043 E

Pašvaldības ceļa „Tabore - Lapsas”  

atjaunošana (1.75km) (Tabores pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
CIS-019 80 00 00 PB, VB 2018.-2019.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.75 km)

Tabores pagasta pārvalde

68 CIS-045 III

Pašvaldības ceļa „Celtnieki  - Tartaks” 

atjaunošana (1.67 km) (Vecsalienas 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
CIS-021 10 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.67 km)

Vecsalienas pagasta pārvalde



69 CIS-046 III

Pašvaldības ceļa „Antāni - Vīgantu c.”  

atjaunošana (3.64 km) (Višķu pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
CIS-036 21 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 3.64 km)

Višķu pagasta pārvalde

70 CIS-049 II

Pašvaldības ceļš "Ainavas - 

Mičurinietis"(1.44km) asfalta seguma 

izbūve (Kalkūnes pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
 12 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta seguma 

izbūve, 1.44 km). Kalkūnu pagasta pārvalde

71 CIS-050 I
Maļinovas ciema Rēzeknes ielas  asfalta 

seguma izbūve (Maļinovas pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
25 00 00 PB, VB 2018.-2019.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta segums)

Maļinovas pagasta pārvalde

72 CIS-052 E

Pašvaldības ceļa Ozoli –Avotiņi (0.000-

1.190 km) grants seguma atjaunošana 

(Nīcgales pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
CIS-013 7 40 00 PB, VB 2017.-2018.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.19 km)

Nīcgales pagasta pārvalde

73 CIS-053 II
Tilta rekonstrukcija Salienas ciema 

Centrāles ielā (Salienas pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
9 06 15 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota transporta infrastruktūras kvalitāte. 

Tilta avārijas stāvokļa novēršana Salienas pagasta pārvalde

74 CIS-055 II

Tabores ciema Oktobra ielas, Ozolu ielas 

un Sadnieku ciema Sadnieku ielas 

pārbūve (Tabores pagasts) 

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
30 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte. Ielas 

apgaismojuma ierīkošana Tabores pagasta pāarvalde

75 CIS-058 E
Pašvaldības ceļa  "Virognas ceļš" 

atjaunošana (1.50km) (Višķu pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
10 00 00 PB, VB 2017.-2018.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta seguma 

izbūve, 1.50 km). Višku pagasta pārvalde

76 CIS-059 II
Pašvaldības ceļa "Tiltiņi - Pupoli" (0.00 - 

1.48) atjaunošana (Demenes pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
6 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.48 km)

Demenes pagasta pārvalde

77 CIS-061 II

Pasvaldības ceļa "Vijolītes - Sventes 

ezerkrasti" atjaunošana 

(2.28km)(Sventes pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
5 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (melnā seguma 

atjaunošana, 2.28 km) Sventes pagasta pārvalde

78 CIS-062 III

Mirnija ciema 18. Novembra ielas 

brauktuves atjaunošana (Laucesas 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
1 60 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (grants segums, 

0.500 km), ceļa profila ierīkošana

Laucesas pagasta pārvalde

79 CIS-076 I
Līksnas ciema Jaunatnes ielas posma 

seguma atjaunošana (Līksnas pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
6 00 00 PB,VB 2018.-2019.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalts, 

0.465km) Līksnas pagasta pārvalde

80 CIS-078 II
Pašvaldības ceļa "V713-Zeltapurvs" (0,98-

1,69) atjaunošana (Līksnas pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
4 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (seguma atjaunošana, 

0.71 km) Līksnas pagasta pārvalde

81 CIS-089 III

Vecstropu ciema 18.novembra ielas 

posma melnā seguma atjaunošana 

(Naujenes pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
5 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte Vecstropu 

ciema daļa (mājas Nr.390, 396, 398, 428, 420, 

418) Naujenes pagasta pārvalde

82 CIS-092 III
Pasvaldības ceļa "Mieriņi - Dzelmes" 

atjaunošana (1km) (Sventes pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
4 00 00 PB,VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1,0 km). 

Sventes pagasta pārvalde



83 CIS-094 III

Ceļa posma Lasenbergas ciemā seguma 

atjaunošanas darbi 500 m (Tabores 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
15000 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte ( seguma atjaunošana, 

500 m). Tabores pagasta pārvalde

84 CIS-095 III
Sventes ciema Alejas ielas posma melnā 

seguma atjaunošana (Sventes pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
3 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte ( 1673 kv.m) 

Sventes pagasta pārvalde

85 CIS-096 II

Pasvaldības ceļa "Biķernieki-Viselovo" 

(0.846-1.296km) seguma remonts 

(Biķernieku pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.2
2 85 34 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 0,450 

km). 

Biķernieku pagasta pārvalde 

86 CIS-097 III

Pasvaldības ceļa "L.Kriviņi-Vagaņiski-

Biķernieki" (1,20km) atjaunošana 

(Biķernieku pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.3
2 50 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants seguma izbūve, 

1,20 km)

Biķernieku pagasta pārvalde 

87 CIS-098 II

Ceļu atvairbarjeru ierīkošana pašvaldības 

ceļā "Naktiņi-Viesture","c.Laucesa-

Lisičķi" (Laucesas pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
2 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte un satiksmes drošiba

Laucesas pagasta pārvlade

88 CIS-099 III
Pašvaldības ceļa „Krogasēta-Asaisstūris" 

atjaunosana (1,2km) (Vaboles pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.1
60000 PB, VB 2019.-2020.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1,2 km). 

Vaboles pagasta pārvalde

Publiskā 

siltumapgāde 

89 SIL-001 II

Daugavpils novada Randenes ciema 

centralizētās siltumapgādes sistēmas 

katlumājas pārbūve (Kalkūnes pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.3 20 00 00 PB, ES, CL 2017.-2019.

Katlumājas pārbūve ciema centralizētās 

siltumapgādes sistēmas efektivitātes 

paaugstināšanai

SIA "Naujenes pakalpojumu 

serviss"

90 SIL-002 III

Vaboles ciema centralizētās 

siltumapgādes sistēmas pārbūve 

(Vaboles pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.3 14 60 00 PB, VB 2019.-2020.

Katlumājas un siltumtīklu pārbūve, siltummezglu 

uzstādīšana ciema centralizētās siltumapgādes 

sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Vaboles pagasta pārvalde

91 SIL-004 II

Nīcgales ciema centralizētās 

siltumapgādes sistēmas pārbūve 

(Nīcgales pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.3 47 78 33 PB, ES, CL 2016.-2019.

Siltumtīklu nomaiņa (0.9 km), siltummezglu 

uzstādīšana, katlu mājas izbūve ciema 

centralizētās siltumapgādes sistēmas 

efektivitātes paaugstināšanai 

Nīcgales pagasta pārvalde, 

SIA "Naujenes pakalpojumu 

serviss"

92 SIL-005 III
Sventes ciema siltumtīklu nomaiņa 

(Sventes pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.3 34 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Siltumtīklu nomaiņa, siltuma skaitītāju 

uzstādīšana daudzdzīvokļu mājās un 

sabiedriskajās ēkās. Ciema centralizētās 

siltumapgādes sistēmas efektivitātes 

paaugstināšanai 

Sventes pagasta pārvalde

93 SIL-009 I
Špoģu ciema katlu mājas siltummaiņa 

nomaiņa (Višķu pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.3 45 00 00 PB, VB, CL 2018.-2020.

Katlu mājas siltummaiņa nomaiņa ciema 

centralizētās siltumapgādes sistēmas 

efektivitātes paaugstināšanai 

Pašvaldības aģentūra "Višķi"



94 SIL-010 III

Laucesas pagasta administratīvas ēkas, 

Laucesas pamatskolas un kultūras nama 

siltumapgādes sistēmas pārbūve  

(Laucesas pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.3 20 00 00 PB, CL 2019.-2020.

Siltumapgādes sistēmas pārbūve pagasta 

pārvaldes administratīvas ēkas, Laucesas 

pamatskolas un kultūras nama siltumapgādes 

sistēmas efektivitātes paaugstināšanai 

Laucesas pagasta pārvalde

95 SIL-011 III
Demenes ciema siltumtrases nomaiņa 

(Demenes pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.3 6 00 00 PB 2019.-2020.

Siltumtīklu nomaiņa ciema centralizētās 

siltumapgādes sistēmas efektivitātes 

paaugstināšanai 
Demenes pagasta pārvalde

Publiskā 

ūdenssaimniecība/ 

kanalizācija 

96 UDN-009 III

Silenes ciema notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu atjaunošana (Skrudalienas 

pagasts) VP2/RV2.2/U2.2.2 UDN-010 1 87 13 PB 2019.-2020.

Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmas ēkas remonts, sūkņa, pieslēgumu, 

pievadu atjaunošana. Nodrošināta notekūdeņu 

kvalitatīva attīrīšana, vides aizsardzības prasību 

ievērošana

Skrudalienas pagasta 

pārvalde

97 UDN-011 I Vaboles ciema atdzelzošanas stacijas 

remonts (Vaboles pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.2 19659 PB 2017.-2018. Atdzelzošanas stacijas remonts. Nomainītas 

ūdeni filtrējošās granulas, uzlabota dzeramā 

ūdens kvalitāte

Vaboles pagasta pārvalde

98 UDN-012 II
Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana 

Kalkūnes ciemā (Kalkūnes pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 87 43 PB 2019.-2020.

Reljefa paaugstinājumā izvietotā ciema lietus 

ūdens kanalizācijas ierīkošana ciema lietus 

ūdens efektīvai un ekonomiskai novadīšanai Kalkūnes pagasta pārvalde

99 UDN-017 II
Vaboles ciema attīrīšanas iekārtu dīķu 

tīrīšana (Vaboles pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 1 14 55 PB 2019.-2020.

Iztīrīti attīrīšanas iekārtu dīķi. Vides 

piesārņojuma riska novēršana. 
Vaboles pagasta pārvalde

100 UDN-018 I
Vīgantu ciema attīrīšanas iekārtu 

pārbūve (Višķu pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 7 00 00 PB, VB 2018.-2019.

Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmas iekārtu pārbūve. Nodrošināta 

notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana, vides 

aizsardzības prasību ievērošana.

Pašvaldības aģentūra "Višķi"

101 UDN-019 III
Mirnija ciema notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu modernizācija (Laucesas pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 UDN-004 15 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu pārbūve. Nodrošināta notekūdeņu 

kvalitatīva attīrīšana, vides aizsardzības prasību 

ievērošana.

Laucesas pagasta pārvalde

102 UDN-020 I
Jauna artēziskā urbuma ierīkošana  

Demenes ciemā (Demenes pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.3 1 70 00 PB 2018.

Jauna artēziskā urbuma ierīkošana Demenes 

ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

darbības nodrošināšanai. Nodrošināta 

kvalitatīva ūdensapgāde

Demenes pagasta pārvalde

103 UDN-021 I

Jauna urbuma ierīkošana Ambeļu ciema 

ūdenssaimniecības sistēmā (Ambeļu 

pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.4 4 00 00 PB 2018.

Jauna artēziskā urbuma ierīkošana ciema 

centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

vajadzībām. Nodrošināta kvalitatīva 

ūdensapgāde

Ambeļu pagasta pārvalde

104 UDN-022 I

Atdzelzošanas stacijas ierīkošana un 

ūdensapgādes sistēmas atjaunošana 

Birķineļu ciemā (Kalkūnes pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2; 3 50 00 PB, PL, VB 2018.-2019.

Atdzelzošanas stacijas ierīkošana un 

centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

atjaunošana Birķineļu ciemā, t.sk.muzejā Raiņa 

māja Berķenelē. Nodrošināta kvalitatīva 

ūdensapgāde  

Kultūras pārvalde, SIA 

"Naujenes pakalpojumu 

serviss"



105 UDN-023 I

Medumu ciema notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu tehnoloģiskā režīma uzlabošana 

(Medumu pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.2 9 68 00 PB, PL, VB 2018.-2019.

Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu (BIO DRY 100) tehnoloģiskā režīma 

uzlabošana. Nodrošināta notekūdeņu kvalitatīva 

attīrīšana, vides aizsardzības prasību ievērošana.
Medumu pagasta pārvalde

106 UDN-024 II

Muitas ciema ūdens stacijas 

rekonstrukcija ūdens apjoma 

palielināšanai (Kalkūnes pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.3 50 00 PB, PL 2019.-2020.

Ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

stacijas pārbūve ūdens apjoma palielināšanai. 

Nodrošināta kvalitatīva ūdensapgāde  

SIA "Naujenes pakalpojumu 

serviss"

107 UDN-025 III
Biķernieku pagasta ciema kanalizācijas 

tīkla pārbūve (Biķernieku pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.5 10 00 00 PB 2019.-2020.

Ciema centralizētā kanalizācijas tīkla nomaiņa. 

Asfalta seguma atjaunošana. Nodrošināta 

kvalitatīva notekūdeņu novadīšana, vides 

aizsardzības prasību ievērošana.

Biķernieku pagasta pārvalde

108 UDN-026 III
Laucesas ciema centralizētās sistēmas 

ūdensvada pārbūve (Laucesas pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 UDN-019 100 00 PB 2019.-2020.

Ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

tīklu pārbūve. Uzlabota ūdensapgādes 

pakalpojumu kvalitāte. Laucesas pagasta pārvalde

109 UDN-027 III
Līksnas ciema notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu modernizācija (Līksnas pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.3 102000 PB 2019.-2020.

Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu pārbūve. Uzlabota attīrīšanas iekārtu 

darbības efektivitāte. Nodrošināta vides 

aizsardzības prasību ievērošana. Līksnas pagasta pārvalde

110 UDN-028 II

Gruntsūdeņu novadīšanas ierīkošana ēkā 

Daugavas ielā 10a, Līksnas c. (Līksnas 

pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.4 39 60 PB 2018.-2019.

Gruntsūdeņu novadīšana no ēkas pagraba ar 

sūkņa palīdzību. Nodrošināta ēkas ilgtspēja. 

Dzīves apstākļu uzlabošana 

Līksnas pagasta pārvalde

Uzņēmējdarbība

111 UZD-011 II

Daugavpils novada mazo un vidējo 

komersantu, amatnieku un mājražotāju 

tirdzniecības vietas (Lauku bodes) 

„Ražots Daugavpils novadā” izveide 

Daugavpils pilsētā

VP3/RV3.1/U3.1.1;    

VP3/RV3.1/U3.1.2;   

VP4/RV4.1/U4.3.1

10 00 00 ES , PB, PL 2018.-2019.

Izveidots Daugavpils novadā ražotās produkcijas 

veikals Daugavpils pilsētā. Nodrošināta vietējā 

produkcijas popularizēšana. Nodrošināts 

atbalsts novada ražotājiem.

Biedrības, uzņēmēji, DND 

Attīstības pārvalde

Tūrisms

112 TUR-001 E

Dabas un kultūras studiju aplis Slutišķu - 

Markovas vecticībnieku dzīves telpā 

Augšdaugavā (SAM 5.5.1.***)

VP3/RV3.1/U3.1.2;    

VP4/RV4.1/U4.1.2;   

VP4/RV4.3/U4.3.8

TUR-003 50 00 00 PB, ES, VB 2017.-2019.

Jauna tūrisma produkta izveide dabas parka 

"Daugavas loki" teritorijā (Slutišķu un Markovas 

ciemos). Novada dabas un kultūrmantojuma 

saglabāšana un popularizēšana. 

DN Kultūras pārvalde, DND 

Attīstības nodaļa, Naujenes 

pagasta pārvalde, Daugavpils 

pilsētas dome u.c.Latgales 

pašvaldības

113 TUR-002 III

Informācijas stendu un norāžu 

uzstādīšana Līksnas pagasta teritorijā pie 

kultūrvēsturiskajiem objektiem (Līksnas 

pagasts)

VP3/RV3.1/U3.1.2;    

VP4/RV4.3/U4.3.8
40 00 PB, ES 2018.-2019.

Uzstādīti informācijas stendi ar kultūrvēsturiskā 

rakstura informāciju un norādes pie Līksnas 

pagasta tūrisma objektiem (pie Līksnas katoļu 

baznīcas, pie mācītāja mājas (kapličas), pie 

Patmaļu kapsētas, Līksnas muižas parkā 

Līksnas pagasta pārvalde 



114 TUR-006 E

Velomaršrutu Nr.35 (Daugavas loki), 

Nr.778 (Augšzemes ezeru loki),  Nr.779 

(Luknas ezera loks) labiekārtošana 

  VP3/RV3.1/U3.1.2;  

VP4/RV4.1/U4.1.2
1 50 00 PB, ES, CL, VB 2017.-2018.

Velomaršrutu Nr 35 (Daugavas loki), Nr 778 

(Augšzemes ezeru loki),  Nr 779 (Luknas ezera 

loks)  labiekārtošana. Norādes zimju, 

informatīvo stendu uzstādīšana, laipas pār 

Bornes upi remonts, veloceliņa labiekārtošana 

pie Slutišķu kraujas. Sakārtota velotūrisma 

infrastruktūra.

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA” sadarbībā ar 

biedrībām un LVM

115 TUR-007 E

Daugavas tūrisma ūdensmaršruta 

labiekārtošana dabas parkā "Daugavas 

loki"

  VP3/RV3.1/U3.1.2;  

VP4/RV4.1/U4.1.2
ART-002 40 00 PB, ES, CL, VB 2017.-2018.

Norādes zīmju, informatīvo stendu uzstādīšana 

ūdensmaršruta labiekārtošana dabas parkā 

"Daugavas loki" 

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA” sadarbībā ar 

biedrībām 

Jauniešu    aktivitāte

116 JAU-001 E
Projekts "PROTI un DARI" (SAM 

8.3.3.****)
VP1/RV1.2/U1.2.1 136085.40 ES, PB 2015.-2018.

Attīstītas NVA nereģistrēto NEET jauniešu 

prasmes un veicināta to iesaiste izglītībā, NVA 

īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas 

ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā

DN Izglītības pārvalde

117 JAU-004 III

Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta 

centra telpu remontdarbi (Naujenes 

pagasts)

VP1/RV1.2/U1.2.1;   

VP1/RV1.1/U1.1.6
JAU-003 15 52 80 PB 2018.-2020.

Telpu remontdarbi. Paaugstināta ēkas 

energoefektivitāte. Ēkas fasādes, cokola daļas 

siltināšana, logu nomaiņa.Uzlabota iestādes 

estētiskā un fiziskā vide. 

Naujenes pagasta pārvalde 

118 JAU-006 III

Demenes Bērnu un jauniešu iniciatīvu 

atbalsta punkta infrastruktūras 

pilnveidošana (Demenes pagasts)

VP1/RV1.2/U1.2.1 5 78 60 ES, PB, CL 2019.-2020.

Veikta ēkas siltināšana. Paaugstināta ēkas 

energoefektivitāte.
Demenes pagasta pārvalde 

119 JAU-011 E

Uzdrīksties, iesaisties un pilnveidojies! 

(Erasmus+ ) (Višķu pagasts)
VP1/RV1.1/U1.1.10;  

VP1/RV1.2/U1.2.1
2 20 00 ES, PB 2017.-2018.

Organizētas brīvprātīgā darba popularizēšanas 

un uzlabošanas aktivitātes, lai veicinātu jauniešu 

personības, karjeras un kopienas attīstību. Višķu 

pagasta jauniešu dalība starptautiskās pieredzes 

apmaiņas aktivitātēs. Pasākumi Naujenes bērnu 

namā, darbu veikšana Daugavpils suņu 

patversmē, vides labiekārtošanas darbi Luknas 

ezera piekrastē u.c..

Višķu pagasta Jauniešu centrs

120 JAU-012 E

"Attīsti sevi un savu novadu!" (Erasmus+ 

)  

VP1/RV1.2/U1.2.1;   

VP1/RV1.3/U1.3.1;  

VP2/RV2.1/U2.1.3

9300 ES, PB 2017.-2018.

Izstrādāta Daugavpils novada jaunatnes politikas 

stratēģiju 2017.-2024.gadam. Galvenās 

aktivitātes: jauniešu un politiķu tikšanās 

pagastos, Daugavpils novada jaunatnes 

salidojums (ar darbnīcām un darba grupu 

sanāksmēm), nometne “Jauniešu līderu 

apmācības”

DN izglītības pārvalde

121 JAU-013 III

Kalkūnes ciema jauniešu un sporta 

centra fasādes vienkāršota atjaunošana 

(Kalkūnes pagasts)

 VP1/RV1.1/U1.1.6;   

VP1/RV1.2/U1.2.1 
1 92 00 PB 2019.-2020.

Ēkas konstruktīvo elementu uzlabošana, fasādes 

vienkāršota atjaunošana. Uzlabota tehniskā un 

estētiskā vide jauniešu un sporta aktivitāšu 

norises ēkā.

Kalkūnes pagasta pārvalde

Kultūra

122 KUL-004 I
Grāmatu iegāde Daugavpils novada 

pagastu bibliotēkām
VP4/RV4.2/U4.2.5 2 50 00 PB 2018.

Novada bibliotēku grāmatu fonda palielināšana 

atbilstoši Kultūras ministrijas bibliotēku 

akreditācijas komisijas ieteikumiem
DN Kultūras pārvalde



123 KUL-005 II

Līksnas pagasta pārvaldes 

administratīvās ēkas pārbūve par 

daudzfunkcionālo centru (Līksnas 

pagasts)

VP1/RV1.4/U1.4.1;  

VP2/RV2.4/U2.4.1;   

VP4/RV4.2/U4.2.2 

KUL-012 1 20 00 00  PB, CL, VB 2016.-2020.

Izveidots daudzfunkcionālais centrs Līksnas 

ciemā, lai nodrošinātu dažādu publisko 

pakalpojumu pieejamību un sabiedrības 

iniciatīvu atbalstu, kā arī pievilcīgas publiskās 

telpas izveidošanai masu pasākumu 

organizēšanai un novada tēla popularizēšanai

Līksnas pagasta pārvalde

124 KUL-006 III

Naujenes Novadpētniecības muzeja 

šķūņa ēkas renovācija un interaktīvas 

ekspozīcijas iekārtošana (Naujenes 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.7;  

VP4/RV4.3/U4.3.8
27 54 19 ES, PB 2019.-2020.

Atjaunota šķūņa ēka. Iekārtota interaktīvā 

ekspozīcija. Uzlabota kultūras mantojuma 

objekta pieejamība. Pilnveidots muzeja  

materiāltehniskais nodrošinājums. Paplašināti 

tūrisma pakalpojumi muzeja teritorijā

DN Kultūras pārvalde

125 KUL-007 I
Naujenes kultūras centra ēkas 

rekonstrukcija (Naujenes pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
KUL-008 24 88 83 PB 2016.-2020.

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

126 KUL-008 II

Lauku radošo teritoriju attīstīšana, 

sekmējot reģionālās identitātes kultūras 

produktu kapacitāti un starptautisko 

apmaiņu

VP4/RV4.3/U4.3.2;   

VP4/RV4.3/U4.3.3;   

VP4/RV4.3/U4.3.5;   

VP4/RV4.3/U4.3.6;   

VP4/RV4.3/U4.3.9

KUL-009 26 03 17 ES, PB 2019.-2020.

 Organizēti kultūras un mākslas pasākumi 

(Augšdaugava, Mūzikas Skrytuļs,  plenērs 

Berķenelē u.c.). Vecināta kultūras produktu 

starptautiskā aprite. Sniegts ieguldījums lauku 

radošo teritoriju koncepcijas attīstībā (Višķi, 

Vabole, Līksna, Naujene, Berķenele). 

DN Kultūras pārvalde

127 KUL-008 III

Valsts kultūras pieminekļa - Raiņa dzīves 

vieta Berķenelē ēku atjaunošana 

(Kalkūnes pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8; 

VP4/RV4.3/U4.3.7
120 000 PB, ES 2019.-2020.

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.

DN Kultūras pārvalde

128 KUL-010 III
Kalupes pagasta saieta nama izveidošana 

(Kalupes pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5

59 51 28 ES, PB 2019.-2020.

Pagasta saieta nama izveidošana (ar aptuveni 80 

skatītāju vietām) uz dzīvojamās mājas bāzes 

publisku pasākumu norise. Pagasta 

iedzīvotājiem nodrošināta kultūrvides 

pieejamība un socializēšanās telpa.

Kalupes pagasta pārvalde 

129 KUL-011 II
Daugavpils novada bibliotēku 

kopkataloga servera atjaunošana

VP4/RV4.2/U4.2.5 

VP4/RV4.2/U4.2.6
55 00 PB 2018.-2020.

Daugavpils novada 21 lauku bibliotēkas 

krājuma atspoguļošanas servera disku 

nomaiņa, operētājsistēmas un pamatbalsta 

atjaunošana.

DN Kultūras pārvalde

130 KUL-011 II
Lauku bibliotēkas kā vietējo kopienu 

informatīvā atbalsta centri 

VP4/RV4.3/U4.3.7;  

VP4/RV4.3/U4.3.8
8 90 00 ES, PB 2019.-2020.

Pilnveidots un atjaunināts materiāltehniskais 

nodrošinājums, t.sk.datortehnikas atjaunošana. 

21 Daugavpils novada lauku bibliotēku 

darbinieku zināšanu un profesionālās 

kapacitātes paaugstināšana. Uzlabota bibliotēku 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāte vietējo 

kopienu iedzīvotājiem.

DN Kultūras pārvalde



131 KUL-014 II
Daugavpils novada Kultūras centra 

aprīkojuma un vides uzlabošana

VP4/RV4.2/U4.2.1;  

VP4/RV4.2/U4.2.2;   

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5  

KUL-013 5 80 00 ES, PB 2018.-2020.

Lielās zāles griestu videoprojektora, displeja, 

audio un gaismas aparatūras iegāde un 

uzstādīšana, žalūziju iegāde pasākumu telpām. 

Datortehnikas iegādē Mācību un informācijas 

centram. Grimētavu zonas sienu stiprināšana, 

pamatu hidroizolācijas atjaunošana, nobrūkoša 

dumvada kanāla demontāža. Uzlabota kultūras 

pasākumu kvalitāte.  

DN Kultūras pārvalde

132 KUL-015 III

Radošā atbalsta pasākumi pierobežas 

teritoriju iedzīvotājiem ar īpašām 

vajadzībām.

VP1/RV1.4/U1.4.1;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
6 50 00 PB, CL 2019.-2020.

Māksliniecisko spēju attīstības pasākumi 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dalība 

Starptautiskajā adaptētās modes foruma “Mode 

H” aktivitātēs.

DN Kultūras pārvalde, DN 

Sociālais dienests

133 KUL-016 I
Tautas tērpu programma, gatavojoties 

Dziesmu un Deju svētkiem

VP4/RV4.2/U4.2.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.3
10 75 00 ES, PB, VB 2017.-2020.

Tautas tērpu iegāde novada kultūras un 

izglītības iestāžu tautas deju kolektīviem un 

fokloras kopām, to popularizēšanas un 

izgatavošanas procesa apguves aktivitātes. 

Nodrošināts atbalsts Dziesmu svētku procesam. 

DN Kultūras pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

134 KUL-017 I
Latvijas 100gades un Latgales kongresa 

100gades pasākumu komplekss

  VP4/RV4.3/U4.3.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.3;  

VP4/RV4.3/U4.3.6

4 60 00 ES,VB,PB 2017.-2019.

Novada Latvijas 100gades un Latgales kongresa 

100gades pasākumu programmas īstenošana: 

Patriotisko dziesmu festivāls,festivāls  "Muzykys 

skrytuļs", 10.Latgalestikas konference, Jauniešu 

100 gades komiteja, Latgales jauno mākslinieku 

rezidence u.c. Kultūras un dabas vērtību 

pieejamības nodrošināšana. Kultūrizglītības un 

mākslinieciskās jaunrades veicināšana.

DN Kultūras pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

135 KUL-019 I
Demenes Kultūras nama/Saieta nama 

remontdarbi (Demenes pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
53 38 44 PB, VB 2017.-2019.

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. 

Kopienas socializēšanās vides uzlabošana.  

Demenes pagasta pārvalde

136 KUL-024 III
Birķineļu luterāņu baznīcas jumta 

konservācijas darbi (Kalkūnes pagasts)
VP4/RV4.3/U4.3.8 2 00 00 ES, VB, PB, CL 2019.-2020.

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

137 KUL-028 III

Līksnas mācītājmuižas dzīvojamās ēkas 

un saimniecības ēku kompleksa 

konservācija (Līksnas pagasts) 

VP4/RV4.3/U4.3.8 3 50 00 PB 2019.-2020.

Ēku konservācijas darbi. Kultūrmantojuma 

objekta saglabāšana. Ēku sagatavošana 

daudzfunkcionālai izmantošanai - kultūras 

pasākumiem, muzeja ekspozīcijai, bibliotēkas 

u.c. vajadzībām. 

DN Kultūras pārvalde 

sadarbībā ar Līksnas pagasta 

pārvaldi un vietējām 

biedrībām



138 KUL-030 II

Naujenes mūzikas un mākslas skolas 

pakalpojumu klāsta un kvalitātes 

uzlabošana (Naujenes pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.4;   

VP1/RV1.1/U1.1.6
KUL-031 13 90 00 PB 2019.-2020.

Uzlabota izglītības iestādes fiziskā vide un 

materiāltehniskais nodrošinājums. Izremontētas 

mācību telpas.  Mūzikas instrumentu bāzes 

atjaunošana. Ofisa aprīkojum iegāde (kopētājs, 

u.c.). Bruģa atjaunošana pie skolas , avārijas 

stāvoklī esošā stāvlaukuma atjaunošana.

Naujenes pagasta pārvalde, 

Naujenes mūzikas un mākslas 

skola

139 KUL-032 II
Jaunas telpas Naujenes tautas bibliotēkai 

(Naujenes pagasts)
VP4/RV4.2/U4.2.5 KUL-033 40 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Izveidota mūsdienīga, bibliotekas pakalpojumu 

sniegšanas prasībām atbilstoša ēka. Naujenes pagasta pārvalde

140 KUL-033 II

Naujenes tautas bibliotēkas vides 

drošības uzlabošana un 

materiāltehniskās bāzes modernizācija 

(Naujenes pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.6 KUL-032 3 63 55 PB 2019.-2020.

Uzlabota bibliotēkas vides drošība un 

modernizēta materiāltehniskā bāze. Novecojošo 

datoru nomaiņa, videonovērošanas kameru 

uzstādīšana, mēbeļu nomaiņa. Bibliotēkas 

elektroinstalācijas nomaiņa. Nodrošināta telpu 

ugunsdrošība. Uzlaboti bibliotēkas pakalpojumi

DN Kultūras pārvalde, 

Naujenes pagasta pārvalde

141 KUL-042 I
Vecsalienas muižas parka atjaunošanas 

darbi (Vecsalienas pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8;   

VP2/RV2.2/U2.2.7; 

VP4/RV4.3/U4.3.9 

15000 ES, PB, CL 2018.-2019.

Teritorijas izpētes veikšana, topogrāfijas 

izstrāde, atjaunošanas projekta izstrādāšana. 

Kultūrpieminekļa teritorijas sakopšana un 

publiskās vietas labiekārtošana: ceļiņu 

izveidošana, parka apgaismojuma ierīkošana, 

estrādes ierīkošana u.c.. Kopienas socializēšanās 

un tūrisma piedāvājuma uzlabošana. 

Kultūrpieminekļa saglabāšanas un atbilstošas 

apsaimniekošanas nodrošināšana

Vecsalienas pagasta pārvalde 

142 KUL-050 III

Elernes Romas katoļu baznīcas jumta un 

fasādes apmetuma atjaunošana (Tabores 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8; 

VP4/RV4.3/U4.3.9
1 60 00 ES, PB, CL 2019.-2020.

Veikta baznīcas jumta un fasāžu sienu 

apmetuma atjaunošana. Veicināta kultūras 

mantojuma saglabāšana un tūrisma attīstība. 

Tabores pagasta pārvaldes 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

143 KUL-051 III

Laucesas kultūras nama pagasta kultūras 

nama vides atjaunošana un 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana un 

pilnveidošana (Laucesas pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5;  

VP4/RV4.2/U4.2.3

19 70 00 PB, CL 2019.-2020.

Nodrošināta kultūras un brīvā laika pieejamība 

publisko ēku prasībām atbilstošajās telpās. 

Veikts Laucesas kultūras nama aktu zāles, mazās 

zāles un foajē remonts. Iegādātas mēbeles 

novadpētniecības materiala uzglabāšanai un 

eksponēšanai, krēsli pasākumu apmeklētājiem. 

Uzlabota piedāvāto publisko pakalpojumu 

kvalitāte atbilstoši esošajām pieprasījumam.  

Laucesas pagasta pārvalde 

144 KUL-054 I
 Salienas pagasta kultūras nama vides 

atjaunošana (Salienas pagasts) 

VP2/RV2.5/U2.5.1;    

VP4/RV4.3/U4.3.5, 

VP4/RV4.3/U4.3.5

4 20 00 PB, VB 2018.-2020.

Salienas pagasta kultūras nama atjaunošana: 

santehnikas telpu, foajē, skatuves, 

elektroinstalācijas (apgaismojuma) remonts
Salienas pagasta pārvalde

145 KUL-061 III

Naujenes kultūras centra aprīkojuma 

nomaiņa pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai (Naujenes pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
2 00 00 PB 2019.-2020.

Nodrošināta kultūras centra iekšejās vides 

sakārtošana: mēbeļu nomaiņa, aparatūras un 

ofisa aprīkojuma iegāde
Naujenes pagasta pārvalde



146 KUL-062 III
Silenes ciema bibliotēkas telpu 

atjaunošana (Skrudalienas pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.7;   

VP4/RV4.2/U4.2.5
1 13 00 PB 2019.-2020.

Silenes bibliotēkas (Skolas iela 6, Silene) telpu 

atjaunošana. Nomainītas bīstamas griestu ģipša 

plātnes, elektroinstalācija, veikts sienu, durvju, 

logu, grīdas un santehnikas remonts. Atjaunotas 

telpas kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu 

sniegšanai.  

Skrudalienas pagasta 

pārvalde

147 KUL-063 II

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas t.sk.tās 

Kalkūnes pagasta mācību punktu 

infrastruktūras un mācību vides 

uzlabošana (Višķu pagasts, Kalkūnu 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.4;   

VP1/RV1.1/U1.1.6
10 65 14 PB 2019.-2020.

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. 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 mācību punktā.

Kalkūnu pagasta pārvalde, 

Višķu pagasta pārvalde, 

Špoģu mūzikas un mākslas 

skola

148 KUL-064 II

Višķu kultūras centra (Malnavas koledžas 

filiāles telpās) aprīkojama iegāde (Višķu 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
KUL-065 2 00 00 PB, VB 2019.-2020.

Aprīkojuma iegāde jaunizveidotā kultūras centra 

darbībai (skatuves apgaismojums, apskaņšanas 

iekārtas, prezentācijas aprīkojums, u.c.)
Višķu pagasta pārvalde

149 KUL-066 III

Salienas pagasta kultūras nama 

teritorijas labiekārtošana un 

materiāltehniskās bāzes atjaunošana un 

pilnveidošana (Salienas pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5;  

VP4/RV4.2/U4.2.3

76 00 PB, CL 2019.-2020.

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 

150 KUL-067 II

Skatuves apgaismojuma ierīkošana 

Kalkūnes pagasta pārvaldes pasākumu 

zālē (Kalkūnes pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4;    

VP4/RV4.3/U4.3.5
3500 PB 2018.-2020.

Skatuves apgaismojuma ierīkošana pagasta 

socializācijas telpu vides uzlabošanai. Uzlabota 

kultūras pasākumu kvalitāte.  
Kalkūnes pagasta pārvalde 

151 KUL-068 II

Naujenes muzeja Etnogrāfijas 

ekspozīcijas jumta remonts un ieejas 

mezgla pārbūve (Naujenes pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5;  

VP4/RV4.2/U4.2.3

21593 PB 2019.-2020.

Veikts jumta remonts, pārbūvēts vējtvēris. 

Nodrošināta Nacionālā muzeju krājuma 

saglabātība. Uzlabota muzeja telpu pieejamība, 

nodrošinata piekļuve ekspozīcijai cilvēkiem ar 

īpašam vajadzībām. 

DN Kultūras pārvalde

152 KUL-072 I
Skrindu dzimtas muzeja jumta remonts 

(Vaboles pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.7;  

VP4/RV4.3/U4.3.8
7 27 86 PB, VB 2018.-2020

Veikts jumta remonts. Nodrošināta Nacionālā 

muzeju krājuma saglabātība. DN Kultūras pārvalde 

sadarbībā ar Vaboles pagasta 

pārvaldi un vietējām 

biedrībām



153 KUL-073 I
Atbalsta programma kultūras pieminekļu 

īpašniekiem

VP4/RV4.3/U4.3.8;  

VP4/RV4.3/U4.3.9
30 000 PB 2018.-2020.

Atbalsta programma, kas sniedz līdzfinansējumu 

valsts kultūras  pieminekļu un kultūras 

mantojuma objektu īpašniekiem īpašuma 

atjaunošanas un restaurācijas darbos, 

pielietojot  kultūras pieminekļu saglabāšanas 

labo praksi. 

DN Kultūras pārvalde

154 KUL-074 III
Tabores sabiedriskā centra ēkas remonts 

(Tabore pagasts)

VP2/RV2.1/U2.1.2;    

VP4/RV4.3/U4.3.4
4 35 70 PB 2019.-2020.

Tabores sabiedriskā centra ēkas remonts, t.sk. 

ieejas durvju ierīkošana apkures telpā. Pandusa 

izveidošana. Uzlabota kultūras pasākumu vides 

kvalitāte.  

Tabores pagasta pārvalde

155 KUL-075 I
Sventes Tautas nama remontdarbi 

(Svente, Sventes pagasts)

VP2/RV2.1/U2.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.1  
25 00 00 PB 2016.-2018.

Paaugstināta Sventes Tautas nama ēkas 

energoefektivitāte: ēkas fasādes siltināšana, 

siltumapgādes sistēmas renovācija. Ēkas kopējā 

platība 568,5 m². Uzlabota kultūras pasākumu 

vides kvalitāte.  

Sventes pagasta pārvalde

156 KUL-076 III

Biķernieku pagasta kultūras nama vides 

atjaunošana un materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana un pilnveidošana (Biķernieku 

pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5;  

VP4/RV4.2/U4.2.3

85 00 PB 2019.-2020.

Uzlabota un pilnveidota kulturas nama vide un 

materiāltehniskā bāze kultūras pasākumu 

kvalitātes pasākumu uzlabošanai. Skatuves, 

lielās un mazās zāles grīdas seguma remonts. 

Skatuves tērpu izgatavošana kultūras nama 

radošajiem kolektīviem. Aprīkojuma iegāde: 

digitālās klavieres, taustiņinstrumentu 

pastiprinātājs, bezvadu mikrofoni u.c.

Biķernieku pagasta pārvalde

157 KUL-077 II

Daugavpils novada kultūras centra 

"Vārpa" ēkas tehniskā stāvokļa 

uzlabošana (Daugavpils)

VP4./RV4.2./U4.2.1. 2 00 00 PB 2019.-2020.

Ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana: grimētavu 

zonas remontdarbi, pamatu hidroizolācijas 

atjaunošana, betona apmales uzstādīšana, 

dūmvadu kanāla demontāža. Uzlabota kultūras 

pasākumu vides kvalitāte. 

DN Kultūras pārvalde

158 KUL-078 I Projekts "Atmiņas par kopīgu nākotni" VP4/RV4.2/U4.2.3. 1200 PB, CL 2018.-2019.

Sabiedrības izglītošanas pasākumi  par 20.gs 

notikumiem. Veicnāta komunikācija starp 

paaudzēm un nacionalitātēm, veidojot kopīgu 

iekļaujošu nākotni

DN Kultūras pārvalde

159 KUL-079 II
Projekts "Iztēle - mums katram ir ko 

teikt"
VP4/R.V.4.3/U4.3.5. 6000 ES 2018.-2019.

Veicināta kultūras apmaiņa un amatiermākslas 

kolektīvu mobilitātei starptautiskajā vidē 
DN Kultūras pārvalde, Pogio 

Mirteto pašvaldība (Itālija)

160 KUL-080 E

Zarasu rajona un Daugavpils novada 

mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju 

radošuma un uzņemējdarbības 

aktivitātes atbalstīšana, izmantojot 

sociālkultūras pasākumus

VP4/RV4.2./U4.2.1; 

VP4/RV4.2./U4.2.3.;        

VP4/ RV4.3/U.4.3.1       

10 00 00 PB, ES, VB 2018.-2019.

Uzlaboti dzīves apstākļi un pieejamība kultūras 

pasākumiem mazāk aktīvās  kopienās un 

teritorijās

DN Kultūras pārvalde



161 KUL-081 II
Kopīgais dzīpars - interaktīvais kultūras 

tūrisms

VP4/RV4.3/U4.3.7, 

VP4/RV4.3/U4.3.8
99000 PB, ES, VB 2018.-2020.

Izveidots pierobežas tūrisma portāls, uzlaboti 

muzeju un bibliotēku pakalpojumi, pieejamība 

informācijai par kultūras mantojuma objektiem, 

vēsturisko notikumu vietām, amatniekiem 

Daugavpils novadā

DN Kultūras pārvalde

162 KUL-083 III

Ambeļu latgalisko tradīciju un prasmju 

mājas remonts un teritorijas 

labiekārtošana (Ambeļu pagasts) 

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5;  

VP4/RV4.2/U4.2.3

70 00 ES, PB, CL 2019.-2020.

Uzlabota socializēšanās un vietējo kultūras 

tradīciju vides kvalitāte. Mājas pamatu remonts, 

jumta siltināšana, teritorijas labiekārtošana.

Ambeļu pagasta pārvalde 

sadarbībā  ar vietējām 

biedrībām

163 KUL-084 III

Dubnas pagasta kultūras nama 

apmeklētāju zonas uzlabošana (Dubnas 

pagasts)

 VP4/RV4.2/U4.2.5;   

VP4/RV4.2/U4.2.6
90 00 PB 2019.-2020.

Garderobes zonas remontdarbi. Uzlabota 

socializēšanās vides kvalitāte.
Dubnas pagasta pārvalde

 Sports  

164 SPS-002 II

Sventes vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu 

rotaļu laukuma pārbūve  (Sventes 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12,  

VP2/RV2.4/U2.4.1

51 14 65 PB, ES, VB 2018.-2020.

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 

165 SPS-003 I

Sporta zāles celtniecība Randenes ciemā 

Randenes pamatskolas un Daugavpils 

novada Sporta skolas sporta nodarbību 

norises nodrošināšanai (Kalkūnes 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12;  

VP2/RV2.4/U2.4.1

IZG-011 75 00 00 PB 2018.-2019.

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

166 SPS-006 I

Biķernieku pamatskolas sporta 

infrastruktūras atjaunošana mācību 

vides nodrošināšanai  (Biķernieku 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12
IZG-032 1 75 12 PB, CL 2018.

Skolas sporta stadiona seguma atjaunošana. 

Uzlabota mācību vides un iedzīvotāju atpūtas 

iespēju
Biķernieku pamatskola

167 SPS-012 I
Sporta zāles “Ceļinieks” ēkas iegāde un 

remonts (Naujenes pagasts)

 VP1/RV1.1/U1.1.6; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
5 80 00 PB 2018.-2019.

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 

168 SPS-020 III
Medumu pamatskolas stadiona skrējceļu 

rekonstrukcija (Medumu pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2;  

VP1/RV1.1/U1.1.12;  

VP2/RV2.4/U2.4.1

6 00 00 PB, ES 2019.-2020.

Skolas stadiona skrējceļi pārbūvēti atbilstoši 

aktuāliem drošības standartiem. Uzlabota 

mācību vides un iedzīvotāju atpūtas iespēju
Medumu pagasta pārvalde

169 SPS-018 II
Ielu vingrošanas aprīkojuma iegāde un 

uzstādīšana (Vaboles pagasts)
VP2/RV2.4/U2.4.1 1 00 00 ES, PB, CL 2019.-2020.

Uzstādīts ielu vingrošanas aprīkojums bērnu un 

jauniešu brīvā laika aktīvas pavadīšana u un 

veselīga dzīvesveida veicināšanai

Vaboles pagasta pārvalde 

sadarbībā ar biedrību „Savai 

skolai Vabolē”

170 SPS-026 II

Novada florbola bāzes attīstība uz 

Daugavpils novada sporta skolas bāzes 

(Sventes pagasts)

 VP1/RV1.1/U1.1.6; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
40 00 PB 2019.-2020.

Florbola laukuma apmaļu iegāde florbola 

popularizēšanai novadā Daugavpils novada sporta 

skola 



Publiskā          ārtelpa

171 ART-001 II

Ūdens vides aizsardzība un zaļā 

dzīvesveida pasākumu attīstība Latvijas 

un Krievijas pierobežas reģionos" (Aqua 

Life) (turpinājums) (Višķu pagasts)

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP2/RV2.5/U2.5.1
5 00 00 ES, PB 2016.-2019.

Aktīvas ūdens atpūtas infrastruktūras 

nodrošinājums publiskajās atpūtas vietās pie 

Luknas ezera
Višķu pagasta pārvalde, DND 

Attīstības pārvalde

172 ART-002 E

Antropogēno slodzi mazinošas 

infrastruktūras izbūve dabas parkā 

"Daugavas loki" (SAM 5.4.1.*****)

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP2/RV2.5/U2.5.1

ART-003; TUR-001, 

TUR-007
10 07 39 ES, PB 2016.-2018.

Nodrošināta dabas parka "Daugavas loki" dabas 

aizsarzdības plāna īstenošana. Izveidota 

antropogēno slodzi mazinošā infrastruktūrā 

(atpūtas vietas, stāvlaukumus, takas, peldvietas, 

velomaršrutus u.c.). 

DND Attīstības pārvalde

173 ART-003 E

Antropogēno slodzi mazinošas 

infrastruktūras izbūve AAA "Augšzeme" 

(SAM 5.4.1.*****)

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP2/RV2.5/U2.5.1
ART-002 35 99 84 ES, PB 2016.-2018.

Nodrošināta aizsargājao ainavu apvidus 

"Augšzeme" dabas aizsarzdības plāna 

īstenošana. Izveidota antropogēno slodzi 

mazinošā infrastruktūra (atpūtas vietas, 

stāvlaukumus, takas, peldvietas, u.c.). Ir veikta 

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu 

inventarizācija

DND Attīstības pārvalde

174 ART-012 III

Līksnas muižas parka teritorijas 

labiekārtošanas pasākumi (Līksnas 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8;    

VP2/RV2.5/U2.5.1
2 26 00 ES, PB 2019.-2020.

Parka teritorijas labiekārtošana: tualetes 

uzstādīšana, objekta „Avotiņš” pārbūve, 

Lieldienu šūpoļu atjaunošana, papildus 

autostāvvietu izbūve autobusiem, Mazās 

estrādes, parka lapeņu izbūve. Socializēšanās 

vides un tūrisma piedāvājuma kvalitātes 

attīstība

Līksnas pagasta pārvalde 

175 ART-013 III

Kultūrvēsturisko objektu atpūtas vietu 

labiekārtošana un rekreācijas 

infrastruktūras elementu atjaunošana 

(Naujenes pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8;    

VP2/RV2.5/U2.5.1
ART-024 2 80 00 ES, PB 2019.-2020.

Labiekārtotas atpūtas vietas, atjaunoti 

rekreācijas infrastruktūras elementi pie tūrisma 

objektiem. Uzlabota novada tūrisma un 

rekreācijas piedāvājumu kvalitāte. Sakārtota 

kultūrmantojuma objektu teritorija.

Naujenes pagasta pārvalde 

176 ART-015 II

Silenes ciema ģimeņu atpūtas zonas 

“Ūdensrozes” izveidošana socializēšanās 

ārtelpas pieejamības nodrošināšanai 

(Skrudalienas pagasts)

VP2/RV2.4/U2.4.1;   

VP4/RV4.1/U4.1.2
5 78 00 PB 2017.-2020.

Antropogēno slodzi mazinošās infrastruktūras 

rekonstrukcija pie Silenes ciema dīķa: sakārtota 

teritorija, iztīrts un padziļināts dīķis, uzstādīti 

rekreācijas infrastruktūras elementi. Kopienas 

brīvā laika pavadīšanas kvalitātes, socializēšanās 

uzlabošana.

Skrudalienas pagasta 

pārvalde sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

177 ART-024 II
Juzefovas parka teritorijas 

labiekārtošana (Naujenes pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1;   

VP4/RV4.3/U4.3.8  
ART-013; ART-051 9 10 00 ES, PB, CL 2018.-2020.

Veikta parka teritorijas sakārtošana, izbūvēta 

brīvdabas estrāde, atjaunoti parka  stādījumi. 

Pilnveidotas iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas 

un tūrisma piedāvājuma iespējas. Nodrošināta 

vērtīgas dabas un kultūras vietas saglabāšana.

Naujenes pagasta pārvalde 



178 ART-029 E

Bērnu rotaļu laukumu izveidošana 

Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, 

Sventes, Tabores un Laucesas pagastos 

(Ambeļu, Laucesas, Kalkūnes, Sventes, 

Tabores pagasti) 

VP2/RV2.5/U2.5.1 5 06 49 ES, PB, CL 2017-2019.

Izveidoti bērnu rotaļu laukumi Ambeļu, 

Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastu 

bērniem. Droša bērnu laukuma ierīkošana 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, 

pilnvērtīgākai un aktīvai bērnu brīvā laika 

pavadīšanai. 

Ambeļu, Laucesas, Kalkūnes, 

Sventes, Tabores pagastu 

pārvaldes, DND Attīstības 

pārvalde

179 ART-034 II

Višķu un Luknas ezera zivju resursu 

pavairošana un aizsardzība (Višķu 

pagasts)

VP4/RV4.1/U4.1.2
ART-050, ART-048, 

ART-049
3 30 00 ES, PB, CL 2016.-2019.

Uzlabota ezeru apsaimniekošanas materiālā 

bāze, atvieglota cīņa ar maluzvejniecību: 

iegādātas motorlaivas, radiovadāms 

multikopters (drons), u.c.. Papildināti zivju 

resursi: mazuļu iegāde un ielaišana ezeros.

Višķu pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

180 ART-036 II

Sporta laukuma ierīkošana un atpūtas 

teritorijas iekārtošana Vecsalienas 

pagasta iedzīvotājiem (Vecsalienas 

pagasts)

VP2/RV2.4/U2.4.1;   

VP2/RV2.5/U2.5.1 
1 50 00 ES, PB, CL 2019.-2020.

Ierīkots sporta laukums un labiekārtota 

teritorija 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

Vecsalienas pagasta pārvalde 

181 ART-037 III
Bērnu rotaļu laukuma izveide Līksnas 

ciemā (Līksnas pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 1 00 00 ES, PB, CL 2019.-2020.

Izveidots bērnu rotaļu laukums pagasta 

bērniem. Droša bērnu laukuma ierīkošana 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, 

pilnvērtīgākai un aktīvai bērnu brīvā laika 

pavadīšanai. 

Līksnas pagasta pārvalde 

182 ART-045 II

Daugavpils novada estrādes un stadiona 

kompleksa un piegulošās teritorijas 

atjaunošanas darbi (Višķu pagasts) 

VP2/RV2.4/U2.4.1 8 50 00 ES, PB, CL 2017.-2020.

Esošo koka un betona konstrukciju atjaunošana, 

pludmales smilts laukuma un stadiona 

uzturēšanas aprīkojuma iegāde, stadiona 

gumijas seguma remonts, koku izzāģēšana, u.c.. 

Drenāžas tīkla paplašināšana Višķu stadionā. 

Žoga pabeigšana, šķēršļu joslas rekonstrukcija, 

barejskrējienu bedres ierīkošana, koku 

izzāģēšana, drenāžas salabošana, u.c.. Kemperu 

stāvvietas ierīkošana. Vides uzlabošana 

pilnvērtīgākai un aktīvai iedzīvotāju brīvā laika 

pavadīšanai 

Višķu pagasta pārvalde

183 ART-046 III

Pagasta publisko pasākumu laukuma 

labiekārtošana un elektrifikācija ciemā 

Kalkūne (Kalkūnes pagasts)

VP2/ RV2.4/U2.4.1 2 27 00 PB, ES 2019.-2020.

Publisko pasākumu teritorijas labiekārtošana, 

ģenerātora iegāde publisko pasākumu 

elektrifikācijai. Pagasta socializēšanās telpas un 

pasākumu kvalitātes uzlabošana 

Kalkūnes pagasta pārvalde 

184 ART-047 III

Nefunkcionējošā ūdenstorņa nojaukšana 

Silenes ciemā (Skrudalienas pagasts) VP2/RV2.4/U2.4.1;  

VP2/RV2.8/U2.8.1
1 50 00 PB 2019.-2020.

Nojaukta Silenes ciema degradētā būve - vecais 

ūdenstornis. Likvidēta veca inženierbūve, 

novērsti draudi iedzīvotājiem un īpašumiem. 
Skrudalienas pagasta 

pārvalde



185 ART-048 II

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde 

novada publiskajām ūdenstilpēm 

(Demenes, Kalupes, Līksnas, Medumu, 

Sventes, Skrudalienas, Vaboles, Višķu 

pagasti)

VP4/RV4.1/U4.1.2
ART-034, ART-049, 

ART-050
70 50 ES, PB, CL 2017.-2019.

Istrādāti ekspluatācijas noteikumi Baltezeram 

(Vaboles pagasts), Bruņu, Sila (Skrudalienas 

pagasts), Lielajam un Mazajam Ilgu, Šķirstiņu 

(Medumu pagasts), Demenes, Darza, 

Dervanišķu, Kumbuļu (Demenes pagasts), Koša 

(Līksnas pagasts), Mazajam Kalupes (Kalupes 

pagasts), Sasaļu (Sventes pagasts), Luknas un 

Višķu (Višķu pagasts) ezeriem.

Demenes, Kalupes, Līksnas, 

Medumu, Sventes, 

Skrudalienas, Vaboles, Višķu 

pagastu parvaldes sadarbībā 

ar DN Dabas resursu nodaļu 

un vietējām biedrībam

186 ART-049 II

Daugavpils novada zivju resursu krājumu 

papildināšana un materiālās bāzers 

uzlabošana publisko ezeru 

apsaimniekošanai (Demenes, Dubnas, 

Medumu, Skrudalienas, Sventes pagasts)

VP4/RV4.1/U4.1.2
ART-034, ART-048, 

ART-050
10 40 60 ES, PB, CL 2017.-2020.

Uzlabota ezeru apsaimniekošanas materiālā 

bāze. Aprīkojuma iegāde: motorizēts ledus 

urbis, dūņu sūknis, niedru pļaujmašīna. 

Informatīvo stendu uzstādīšana u.c. Papildināti 

zivju resursi: zivju mazuļu iegāde un ielaišana 

Sventes (Sventes pagasts), Briģenes, Dervanišku, 

Čerņavas (Demenes pagasts), Medumu, Ilgu 

(Medumu pagasts), Sila (Skrudalienas pagasts), 

Virognas (Dubnas pagasts) ezeros

Demenes, Dubnas, Medumu, 

Skrudalienas, Sventes pagastu 

pārvaldes sadarbībā ar DN 

Dabas resursu nodaļu un 

vietējām biedrībam

187 ART-050 I

Daugavpils novada publisko ezeru 

apsaimniekošanas procesa tehniskais 

nodrošinājums 

VP4/RV4.1/U4.1.2
ART-034, ART-048, 

ART-049
1 01 11 ES, PB, CL 2017.-2020.

Uzlabota ezeru apsaimniekošanas materiālā 

bāze. Nodrošināta materiālā bāze cīņai pret 

maluzvejniecību
DND Dabas resursu nodaļa

188 ART-051 II
Publiskās atpūtas vietas izveidošana 

Hoftenbergas parkā (Naujenes pagasts) 

 VP2/RV2.5/U2.5.1;   

VP4/RV4.3/U4.3.8  
ART-013; ART-024 1 00 00 PB, ES 2019.-2020.

Hoftenbergas parka zemes izpirkšana atpūtas 

vietas izveidošana Kraujas ciema iedzīvotajiem 

un aizsargājamo dendroloģisko stādījumu 

"Hoftenbergas parks" speciālās 

apsaimniekošanas nodrošināšanai. Teritorijas 

labiekārtošana. Socializēšanās telpas izveide

Naujenes pagasta pārvalde

189 ART-053 III

Aizsargājamo ainavu kopšanas pasākumu 

realizācija īpaši aizsargājamajās dabas 

teritorijās "Augšzeme" un "Daugavas 

loki" 

VP2/RV2.5/U2.5.1;   

VP4/RV4.1/U4.1.1  
1 20 00 VB, PB, ES 2017.-2018.

Veikti ainavu u.c. kopšanas pasākumi īpaši 

aizsargājamo dabas teritorijās "Augšzeme" un 

"Daugavas loki" dabas aizsardzības plānu 

realizācijas ietvaros. 

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA”, Dabas resursu nodaļa

190 ART-054 III
Biķernieku pamatskolas bērnu rotaļu 

laukuma izvedošana (Biķernieku pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.2 3 00 00 ES, PB, CL 2019.-2020.

Droša bērnu laukuma (ar žogu) ierīkošana 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, 

pilnvērtīgākai un aktīvai bērnu brīvā laika 

pavadīšanai. 

Biķernieku pamatskola 

sadarbībā ar Biķernieku 

pagasta pārvaldi

191 ART-055 II
Vaboles muižas parka atjaunošanas darbi 

(Vaboles pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8;   

VP2/RV2.2/U2.2.7; 

VP4/RV4.3/U4.3.9 

1 50 00 ES, PB, CL 2019.-2020.

Parka teritorijas izpētes veikšana. 

Kultūrpieminekļa teritorijas sakopšana un 

publiskās vietas labiekārtošana: ceļiņu 

izveidošana, parka apgaismojuma ierīkošana. 

Kopienas socializēšanās un tūrisma piedāvājuma 

uzlabošana

Vaboles pagasta pārvalde 

192 ART-056 II
Bērnu laukumu ierīkošana Kalkūnes un 

Muitas ciemos (Kalkūnes pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 4 50 00 PB, CL 2019.-2020.

Droša bērnu laukuma ierīkošana Kalkūnu un 

Muitas ciemos pie daudzdzīvokļu mājām 

pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai 

un pilnvērtīgākai bērnu brīvā laika pavadīšanai
Kalkūnes pagasta pārvalde



193 ART-057 II
Bērnu laukuma ierīkošana Červonkas 

ciemā  (Vecsalienas pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 1 50 00 PB, CL 2019.-2020.

Droša bērnu laukuma ierīkošana Červonkas 

ciemā (Salandzeja) pagasta iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgākai bērnu 

brīvā laika pavadīšanai

Vecsalienas pagasta pārvalde

194 ART-058 III
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” bērnu laukuma atjaunošana 

(Nīcgales pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 3 00 00 PB, CL 2019.-2020.

Bērnu laukuma atjaunošana pirmsskolas 

izglītības iestādes pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanai un pilnvērtīgākai pagasta bērnu 

brīvā laika pavadīšanai

Nīcgales pirmsskolas izglītības 

iestāde “Sprīdītis” sadarbībā 

ar Nīcgales pagasta pārvaldi

195 ART-059 III

Nefunkcionējošā ūdenstorņa nojaukšana 

Jansventes parkā (Sventes pagasts) VP2/RV2.4/U2.4.1;  

VP2/RV2.8/U2.8.1
80 00 PB 2019.-2020.

Sventes ciemā un aizsargājamajā 

dendroloģiskajā teritorijā nojaukta degradētā 

būve vecais ūdenstornis. Likvidēta veca 

inženierbūve, novērsti draudi iedzīvotājiem un 

īpašumiem, aizsargājamajām sugām, uzlabota 

tūrisma produkta kvalitāte 

Sventes pagasta pārvalde

196 ART-062 II

Dabas parka "Daugavas loki" publisko 

atpūtas vietu infrastruktūras 

atjaunošana un pilnveidošana (Naujenes 

pagasts, Vecsalienas pagasts)

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP2/RV2.5/U2.5.1
46 57 PB, CL 2018.-2019.

Naujenes pagastā: Vecračinas pilskalna 

labiekārtošana, kāpņu atjaunošana lapenei, solu 

uzstādīšana, skatupunktu izciršana uz Daugavu, 

teritorijas attīrīšana no krūmiem un aizsargvaļņa 

sakopšana, kāpņu un iežogojuma uzstādīšana 

Dinaburgas pilskalna atpūtas vietā, celiņa 

izveide, lapenes ar galdu un soliem atjaunošana 

Latgales sētā. Vecsalienas pagastā: atpūtas 

vietas izveidošana pie Lazdukalna torņa. 

DND Dabas resursu nodaļa

Cita darbība

197 CIT-002 III
Baltaču kapsētas kapličas būvniecība 

(Kalupes pagasts) 
VP2/RV2.2/U2.2.7 CIT-003 11 80 00 PB, VB 2019.-2020.

Kapsētas kapličas izbūve kapsētas pakalpojumu 

pilnveidošanai. 

Kalupes pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

198 CIT-006 II
Patmaļu kapličas atjaunošana (Līksnas 

pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.7

CIT-002, CIT-003, CIT-

007
1 50 00 ES, PB, CL 2019.-2020.

Kapličas atjaunošana: jumta, durvju, grīdas, 

griestu remonts. Saglabāts kultūrvēsturisks 

mantojums. Uzlabota kapličas funkcionalitāte

Līksnas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

199 CIT-011 III
Sv.Jāņa pareizticīgo kapsētas teritorijas 

iežogošana (Salienas pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8;   

VP2/RV2.2/U2.2.7
1 50 00 ES, PB, CL 2019.-2020.

Iežogota Sv.Jāņa pareizticīgo kapsētas (Tartaku 

pareizticīgo kapi) teritorija. Sakārtota vēsturiskā 

mantojuma teritorija, nodrošinātā vides 

aizsardzība. 

Salienas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām un draudzi

200 CIT-012 III
Sanācijas veikšana objektam "Mazuta 

glabātava" Višķu tehnikumā (Višķu 

pagasts)

VP2/RV2.8/U2.8.1 40 00 00 PB, ES, VB 2019.-2020.

Vides bīstama objekta- piesārņotās vietas 

likvidācija. Sanācijas veikšana. Višķu pagasta pārvalde

201 CIT-013 III
Invazīvās sugas Heracleum sosnowskyi 

apkarošana novada teritorijā
VP4/RV4.1/U4.1.1 20 00 00 ES, PB 2018.-2020.

Veikti invazīvās sugas apkarošanas darbi un 

apdraudēto novada platību kartēšana teritorijās 

ar lielāku riska pakāpi 

Daugavpils novada dome

202 CIT-014 I

Objekta "Bijušā mazuta pārsūknēšanas 

stacija" atbrīvošana no naftas produktu 

atkritumiem (Kalkūnes pagasts)

VP2/RV2.8/U2.8.1 20 00 00 PB, ES, VB 2018.-2020.

Kalkūnes ciema objekta "Bijušā mazuta 

pārsūknēšanas stacija" (Ķieģeļu iela 13) izpēte 

un sanācija. Degradētās un piesārņotās 

teritorijas sakārtošanas. Vides riska novēršana. 
Kalkūnes pagasta pārvalde



203 CIT-015 II
Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas 

ierīkošana (Višķu pagasts)
VP2/RV2.8/U2.8.1 1 00 00 PB 2019.-2020.

Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu 

ierīkošana ierīkošana ciemā Višķu tehnikums: 

dīķa krasta tīrīšana, piebraucamā ceļa 

izveidošana, akas ierīkošana ūdens ņemšanai

Višķu pagasta pārvalde

204 CIT-017 III
Pašvaldības kapsētu teritoriju 

labiekārtošana (Līksnas  pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.7, 

VP2/RV2.8/U2.8.1
1 00 00 PB 2019.-2020.

Pašvaldības pārraudzībā esošo kapsētu teritoriju 

labiekārtošanas darbi. Atkritumu laukumu 

ierīkošana, žogu atjaunošana
Līksnas pagasta pārvalde

205 CIT-018 III

Vides aizsardzības pasākumu veikšana 

bijušajā Daugavpils pilsētas izgāztuve 

"Križi" (Kašatniki, Naujenes pagasts)

VP2/RV2.8/U2.8.1 5 00 00 ES, PB,CL 2019.-2020.

Vides aizsardzības pasākumu ralizācijas 

piesārņotajā teritorijā. Vides riska novēršana. 

Degradētās teritorijas sakārtošana.  
Naujenes pagasta pārvalde

206 CIT-019 III

Vides aizsardzības pasākumu veikšana 

nekustamajā īpašumā  "Biškrēsliņi" 

(Naujenes pagasts)

VP2/RV2.8/U2.8.1 3 00 00 ES, PB,CL 2019.-2020.

Vides aizsardzības pasākumu ralizācijas bijušās 

fermas teritorijā. Vides riska novēršana. 

Degradētās teritorijas sakārtošana.  
Naujenes pagasta pārvalde

Ielu apgaismojums

207 APG-004 III

Ielu apgaismojuma infrastruktūras 

atjaunošanas pabeigšana Kalkūnes ciemā 

un apgaismojuma infrastruktūras 

atjaunošanas darbi Randenes ciemā 

(Kalkūnes pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1
APG-006, APG-014, 

APG-021
6 00 00 PB 2019.-2020.

Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošanas 

darbi Kalkūnes ciemā (Kalkūnes ielas 20/14 

rajons) (pabeigšana) un Randenes ciemā. 

Nodrošināts ciemu ielu apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai

Kalkūnes pagasta pārvalde

208 APG-007 III
Līksnas ciema ielu apgaismojuma 

atjaunošana (Līksnas pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1

APG-004, APG-006, 

APG-014, APG-021
6 03 00 PB 2019.-2020.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai Līksnas pagasta pārvalde

209 APG-011 III
Medumu ciema ielu apgaismojuma 

izbūve  (Medumu pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 10 00 00 PB 2019.-2020.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai Medumu pagasta pārvalde

210 APG-012 I
Kraujas ciema ielu apgaismojuma 

atjaunošana (Naujenes pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 APG-013 1 20 00 PB 2018.-2019.

Ciema ielu apgaismojuma atjaunošana (Pļavas, 

Ziedu, Parka ielā). Nodrošināts ciema ielu 

apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides 

uzlabošanai

Naujenes pagasta pārvalde

211 APG-016 III
Silenes ciema ielu apgaismojuma 

ierīkošana (Skrudalienas pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 156 000 PB 2019.-2020.

Ciema ielu apgaismojuma ierīkošana (Skaista, 

Aizupes, Abiteļu ielā). Nodrošināts ciema ielu 

apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides 

uzlabošanai

Skrudalienas pagasta 

pārvalde

212 APG-021 I

Ielu apgaismojuma ierīkošana Višķu 

ciemā (Višķi+Višķu tehnikums) (Višķu 

pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.2
APG-006, APG-014, 

APG-004
3 32 90 PB 2017.-2018.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. Višķu pagasta pārvalde

*

**

***

****

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6 pasākums “Reģionālie biznesa 

inkubatori un radošo industriju inkubators”

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskais atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas 

ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 



*****

****** Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atsumtības 

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei"

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskais atbalsta mērķis “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”


