
Finansējuma avoti:

Nr.p.k.
Projekta idejas 

identifikators
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 4 5 6 7 8 9 10

Izglītība

1 IZG-012

Mācību vides un brīvā laika 

pavadīšanas iespēju uzlabošana 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 

"Rūķītis" (Naujenes pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.1, 

VP1/RV1.1/U1.1.12
IZG-045 36 774 PB 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" 

2 IZG-020

Skolu ēdnīcu aprīkojuma atjaunošana 

un pilnveidošana Lāču pamatskolā un 

Naujenes pamatskolā (Naujenes 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.12
IZG-017, IZG-018, 

IZG-021
60 000 PB 2018.-2022.

Uzlabota ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas 

kvalitāte izglītības iestādēs: iegādātas jaunas 

virtuves iekārts 

Lāču pamatskola, Naujenes 

pamatskola 

3 IZG-021 

Fiziskās vides uzlabošana Kalupes 

pamatskolā (Kalupes pagasts) un 

Silenes pamatskolā (Skrudalienas 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2; 

VP1/RV1.1/U1.1.12

IZG-007, IZG-018, 

IZG-020, IZG-036, 

IZG-042, IZG-046

11 000 PB 2022.-2023.

Uzlaboti mācību apstākļi. Atbilstošu mēbeļu 

iegāde un telpu atjaunošana mācību procesa 

nodrošināšanai. Nodrošināta kvalitatīva mācību 

vide atbilstoši kontrolējošo iestāžu prasībām.

 Kalupes pagasta pārvalde, 

Skrudalienas pagasta pārvalde 

4 IZG-026

Daugavpils būvniecības tehnikuma ĪPĪV 

Višķi dienesta viesnīcas ēkas remonts 

(Višķu pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP1/RV1.1/U1.1.5

IZG-013, IZG-027, 

KUL-063, KUL-064, 

KUL-089

500 000 PB, ES, CL 2022.-2023.

Uzlaboti audzēkņu dzīves apstākļi. Veikta jumta 

siltināšana, logu maiņa, sienu siltināšana
Višķu pagasta pārvalde, 

Daugavpils būvniecības 

tehnikuma IPĪV Višķi 

5 IZG-042
Špoģu vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana (Višķu pagasts)
VP1/RV1.1/U1.1.12 IZG-017, IZG-018 210 000 PB 2022.-2023.

Nodrošināta kvalitatīva un droša vide skolas 

ārtelpu aktivitātēm: atjaunoti celiņi, 

apgaismojums, atpūtas zona, utt.

Višķu pagasta pārvalde

Rezerves saraksts ir novada Attīstības programmas investīciju plāna sastāvdaļa. Tajā ir iekļautas projektu idejas, kurām šobrīd nav saredzams finansējums, un tās ir idejas, kuras nozaru pārstāvji un deputāti nav izvirzījuši 

kā prioritārās. Rezerves saraksts ir novada Attīstības programmas investīciju plāna sastāvdaļa. Tajā ir iekļautas projektu idejas, kurām šobrīd nav saredzams finansējums un tās ir idejas, kuras nozaru pārstāvji un deputāti 

nav izvirzījuši kā prioritārās. Ja ir piemeklēts atbilstošs finansējums, projekta ideju pārceļ uz investīciju plāna pamatsarakstu, saglabājot tās unikālu identifikatoru. Lai to veiktu, projekta ideju izvērtē deputāti un nozaru 

pārstāvji, salīdzinot tās aktualitāti ar citām projektu idejām, kuru īstenošanai var būt izmantots tas pats finansēšanas avots. Ja projekta ideja tiek atzīta par prioritāro vai vajadzīgo, tās pārcelšanu uz pamatsarakstu 

apstiprina ar Domes lēmumu kā investīciju plāna aktualizēšanas aktivitāti.

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

REZERVES SARAKSTS

Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
Investīciju plāns 2021.-2023.gadam



6 IZG-046

Zemgales vidusskolas adaptācija 

internāta pakalpojumu piedāvājuma 

nodrošināšanai (Demenes pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.2; 

VP1/RV1.1/U1.1.9

IZG-017, IZG-018, 

IZG-036
9 500 PB 2022.-2023.

Iegādāts aprīkojums internāta pakalpojumu 

izveidošanai Zemgales vidusskolā: mēbeles, 

gultas veļa, veļas mazgājamā mašīna, veļas 

žāvētājs, mikroviļņu krāsns, u.c.. Telpu 

kosmētiskais remonts, dušas kabīnes iegāde un 

uzstādīšana.

Demenes pagasta pārvalde, 

Zemgales vidusskola

7 IZG-056

Medumu speciālās pamatskolas 

teritorijas fiziskās vides uzlabošana 

(Medumu pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.5; 

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP1/RV1.4/U1.4.1

2 500 000 ES, PB, VB 2022.-2025.

Renovēts sporta laukums un āra sporta (rotaļu) 

infrastruktūra, labiekārtota, izgaismota un 

iežogota skolas teritorija, nojauktas vai 

atjaunotas teritorijā esošās nolietotās būves

Medumu pagasta pārvalde, 

Medumu speciālā pamatskola

8 IZG-057
Medumu speciālās pamatskolas sporta 

zāles izbūve (Medumu pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.5; 

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP1/RV1.4/U1.4.1

2 000 000 ES, PB, VB 2022.-2025.

Uzbūvēta normatīvo aktu prasībām atbilstoša 

sporta zāle skolas izglītības (ārpusstundu 

aktivitāšu) programmu, pagasta un novada 

sporta aktivitāšu (iedzīvotāju veselīgā 

dzīvesveida) vajadzībām.

Medumu pagasta pārvalde, 

Medumu speciālā pamatskola

9 IZG-058

Naujenes pamatskolas teritorijas 

melnā seguma atjaunošana (Naujenes 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.12 25 000 PB 2022.-2023.

Atjaunots asfalta segums skolas 

piebraucamajam ceļam, iekšpagalmam, 

uzlabota skolas ārejā vide.

Naujenes pagasta pārvalde 

Sociālie pakalpojumi

10 SOC-010

Paaugstinātā servisa sociālās aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas centra 

izveidošana pensijas vecuma 

personām un personām ar īpašām 

vajadzībām (Līksnas pagasts)

VP2/RV2.6/U2.6.1; 

VP2/RV2.6/U2.6.2
1 200 000 PB, ES, CL 2023.-2025.

Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas centra 

izveidošana pensijas vecuma personām un 

personām ar īpašām vajadzībām uz bijušās 

Līksnas pamatskolas bāzes. Ēkas un teritorijas 

pielāgošanas darbi. Aprīkojuma iegāde. 

Specializētā transporta iegāde. 

Līksnas pagasta pārvalde

Veselības aizsardzība

11 VES-005

Kalupes pagasta ambulances ēkas 

pielāgošana multifunkcionālā centra 

„Varavīksne” vajadzībām

(Kalupes pagasts) 

VP2/RV2.7/U2.7.1; 

VP4/RV4.3/U4.3.5
400 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

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



Publiskā pārvalde

12 PRV-037 

Ambeļu, Demenes, Kalupes un Višķu 

pagastu pārvalžu administratīvās 

apbūves tehniskā stāvokļa uzlabošana 

VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.2/U2.2.1
PRV-019 557 000 PB 2022.-2023.

Nodrošināta pagasta pārvalžu funkciju izpildei 

piemērota vide. Ambeļu pagasta pārvaldes ēkas 

pārbūve, tehniskās apbūves teritorijas 

sakārtošana, pagalma bruģa maiņa. Demenes 

pagasta pārvaldes ēkas 1.stāva remonts. Ēkas 

ieejas bloka, pieslēguma ieejai atjaunošana, 

pamatu hidroizolācija., ēkas fasādes un bēniņu 

siltināšana, logu nomaiņa. Kalupes pagasta 

pārvaldes ēkas telpu kosmētiskais remonts. 

Višķu pagasta pārvaldes administrācijas ēkas 

jumta un sienu siltināšana, logu maiņa.

Ambeļu pagasta pārvalde, 

Kalupes pagasta pārvalde, 

Višķu pagasta pārvalde

13 PRV-057

Demenes, Laucesas, Salienas, Sventes, 

Skrudalienas, Tabores, Vaboles un 

Višķu pagastu pārvalžu autotransporta 

bāzes atjaunošana pašvaldības 

funkciju izpildes nodrošināšanai 

VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.2/U2.2.1

PRV-011, PRV-048, 

PRV-058
329000 PB 2022-2023

Autotranspota vienību iegāde iestāžu funkciju 

veikšanas nodrošināšanai: mikroautobuss, 

vieglās un kravas automašīnas

Demenes pagasta pārvalde, 

Laucesas pagasta pārvalde, 

Salienas pagasta pārvalde, 

Sventes pagasta pārvalde, 

Tabores pagasta pārvalde, 

Višķu pagasta pārvalde

14 PRV-062

Līksnas pagasta pārvaldes 

autotehnikas novietnes ēkas un garāžu 

remonts (Līksnas pagasts) 

VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.2/U2.2.1
PRV-019 9 000 PB 2022.-2023.

Ēku jumta remonts un vārtu nomaiņa tehnikas 

novietnes drošības uzlabošanai. Nodrošināta 

pašvaldības īpašuma ilgtspēja. 
Līksnas pagasta pārvalde

15 PRV-071

Tehniskā aprīkojuma iegāde  Dubnas, 

Līksnas, Nīcgales, Skrudalienas un 

Sventes pagastu pārvaldēm teritorijas 

apsaimniekošanas u.c.pašvaldības 

funkciju veikšanas nodrošināšanai 

VP2/RV2.1/U2.1.2; 

VP2/RV2.2/U2.2.1
64 400 PB 2017.-2023.

Tehniskā aprīkojuma iegāde pašvaldības 

teritorijas apsaimniekošanas un citu 

komunālsaimniecības darbu veikšanai: traktori, 

piekabes, kravas automašīna, zāles pļaujmašīna 

auto ceļu uzkopšanai, metāla cisterna, u.c.

Dubnas pagasta pārvalde, 

Līksnas pagasta pārvalde, 

Nicgales pagasta pārvalde, 

Skrudalienas pagasta 

pārvalde, Sventes pagasta 

pārvalde

Mājoklis

16 MAJ-015
Pašvaldības dzīvojamo māju Pritikina 

ciemā atjaunošana (Naujenes pagasts)
VP2/RV2.3/U2.3.2 MAJ-040, MAJ-035 20 000 PB, CL 2022.-2023.

Nodrošināta pašvaldības dzīvojamā fonda 

ilgtspēja. Dzīvojamās mājas atjaunošanas 

remontdarbi.

Naujenes pagasta pārvalde

17 MAJ-031

Daudzdzīvokļu mājas Mājas "Catlakši" 

jumta seguma nomaiņa un siltināšana  

(Višķu pagasts)

VP2/RV2.3/U2.3.2 12 000 PB, CL 2022.-2023.
Nodrošināta dzīvojamā fonda ilgtspēja. Jumta 

seguma nomaiņa, ēkas siltināšana. 
Višķu pagasta pārvalde

18 MAJ-037

Avārijas stāvoklī esošās nepabeigtās 

daudzīvokļu dzīvojamās mājas 

Kalkūnes iela 22, Kalkūni, demontāža 

(Kalkūnes pagasts)

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

Ēkas demontāžas projekta iztrādāšana. Avārijas 

stāvoklī esošās ēkas nojaukšana. Iedzīvotājiem 

bīstamās vides likvidācija. Teritorijas 

labiekārtošana. 

Daugavpils novada domes 

Īpašuma nodaļa



19 MAJ-038

Avārijs stāvoklī esošās nepabeigtās 

daudzīvokļu dzīvojamās mājas 

Vienības iela 1A, Lociki, demontāža 

(Naujenes pagasts)

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

Ēkas demontāžas projekta iztrādāšana. Avārijas 

stāvoklī esošās ēkas nojaukšana. Iedzīvotājiem 

bīstamās vides likvidācija. Teritorijas 

labiekārtošana. 

Daugavpils novada domes 

Īpašuma nodaļa

Ceļi, ielas, stāvlaukumi

20 CIS-029
Pašvaldības Upes ielas (0.000-0.500 

km) pārbūve (Salienas pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-053 119 805 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ielas kvalitāte (asfalta seguma 

atjaunošana, 0.50 km) Salienas pagasta pārvalde

21 CIS-038

Pašvaldības ceļa Sargelišķi -Slutišķi-

Markova pārbūve (1.80 km) (Naujenes 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-012, CIS-039 50 000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.80 km)

Naujenes pagasta pārvalde

22 CIS-057
Jaunu ielu izveidošana gar Višķu 

estrādi un Višķu stadionu (Višķu 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-046, CIS-114 200 000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota transporta infrastruktūra un publiskā 

vide iedzīvotāju un tūristu vajadzībām Višķu pagasta pārvalde

23 CIS-070

Pašvaldības ceļu "Piefermas-Ezeriņi", 

"Randene-Kuliši", "Kuptiški-Birķineļi" 

(6.880 km) atjaunošana (Kalkūnes 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 
CIS-049, CIS-067, CIS-

071, CIS-072
3 950 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (6.880 km un 3.630 km)

Kalkūnes pagasta pārvalde

24 CIS-082
Pašvaldības ceļa "Vasiļova – Puriņi – 

dzelzceļš" seguma uzlabošanas 

turpinājums (Maļinovas pagasts)  

VP2/RV2.9/U2.9.1 
CIS-036, CIS-050, CIS-

081, CIS-103
98000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte 

Maļinovas pagasta pārvalde

25 CIS-085
Pašvaldības ceļa "Ziedoņi - Dzeņi" 

atjaunošana (7,86km) (Medumu 

pagasts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

VP2/RV2.9/U2.9.1 
CIS-037, CIS-106, CIS-

109
50 000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 7.86 

km). Medumu pagasta pārvalde

26 CIS-086
Pašvaldības ceļa "Zastenki-Teivāni" 

atjaunošana ( 5,55km) (Naujenes 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 
CIS-039, CIS-087, CIS-

121, CIS-126, CIS-135
80 000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 5.55 km) 

Naujenes pagasta pārvalde

27 CIS-091

Silenes ciema Mazās ielas ( 0.0 – 0.223 

km) seguma atjaunošana (Skrudalienas 

pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1 

CIS-090, CIS-110, CIS-

127
100 400 PB,VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte( asfalta seguma izbūve, 

0.223 km)
Skrudalienas pagasta pārvalde

28 CIS-095
Sventes ciema Alejas ielas posma 

melnā seguma atjaunošana (Sventes 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 
CIS-123, CIS-129, CIS-

131
30 000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (1673 kv.m) 

Sventes pagasta pārvalde

29 CIS-099

Pašvaldības ceļa „Krogasēta-

Asaisstūris" atjaunosana (1.2km) 

(Vaboles pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 60000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.2 km). 

Vaboles pagasta pārvalde

30 CIS-103
 Pašvaldības ceļa "Stallis Svari" seguma 

uzlabošana  (Maļinovas pagasts) 
VP2/RV2.9/U2.9.1 

CIS-036, CIS-050, CIS-

081, CIS-82
55 000 PB,VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte

Maļinovas pagasta pārvalde

31 CIS-122

Pašvaldības ceļa "Svente - Gulbji" daļas 

(2.8 km) asfalta seguma un gājēju 

celiņa izbūve (Sventes pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 
CIS-054, CIS-061, CIS-

092, CIS-128, CIS-132
300 000 PB,VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (2.8 km)

Sventes  pagasta pārvalde

32 CIS-124

Pašvaldības ceļa Jukši-Vaboles mežs 

posma 0,00-2,14 seguma atjaunošana 

(Līksnas pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 CIS-101, CIS-115 95 000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (2.14 km)

Līksnas pagasta pārvalde



33 CIS-126
Pasvaldības ceļa " Putāni - Sargeliski" 

seguma uzlabošana (Naujenes pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1 

CIS-039, CIS-086, CIS-

087, CIS-121, CIS-135
30 000 PB, VP 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.44 km) 

Naujenes pagasta parvalde

34 CIS-127

Silenes ciema Dīķu ielas( 0.00- 0,171 

km)asfalta seguma un stāvlaukuma 

atjaunošana, ceļa Skrudaliena -

Vārpene Nr.86-12 ( 0,00- 4,20 km) 

pārbūve (Skrudalienas pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 
CIS-090, CIS-091, CIS-

100
96 000 PB, VP 2022.-2023.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta segums, 

0.171 km). Uzlabota ceļa kvalitāte (grants 

segums, 2.70 km un asfalta seguma, 1.50 km)
Skrudalienas pagasta pārvalde

35 CIS-129

Sventes ciema Zemnieku ielas posma 

melnā seguma atjaunošana (Sventes 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 
CIS-095, CIS-123, CIS-

131
50000 PB,VB 2022.-2023.

Uzlabota ielas infrastruktūras kvalitāte (asfalta 

seguma izbūve 0,406 km) Sventes pagasta pārvalde

36 CIS-131

Sventes ciema Mazās Strādnieku ielas  

melnā seguma atjaunošana (Sventes 

pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 
CIS-095, CIS-123, CIS-

129
10 000 PB,VB 2022.-2023.

Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta segums, 

0.1 km) Sventes pagasta pārvalde

37 CIS-132

Pašvaldības ceļa „Rauda-Dārznieki” 

atjaunošana (0.92 km) (Sventes 

pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1 

CIS-054, CIS-061, CIS-

092, CIS-122, CIS-128
60 000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 0,92 km)

Sventes pagasta pārvalde

38 CIS-137

Pašvaldības ceļa Nr.27 Bruņene- 

Birznieki atjaunošana (0.00 – 0.490 

km) (Skrudalienas pagasts) 

VP2/RV2.9/U2.9.1 33 200 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 0.49 km)

Skrudalienas pagasta pārvalde

39 CIS-145

Pašvaldības ceļa ''Jaunie Tokari-

Borovaja-Valsts mežs atjaunošana 

(0.00 – 1.23km) (Dubnas pagasts) 

VP2/RV2.9/U2.9.1 70000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums)

Dubnas pagasta pārvalde

40 CIS-146

Pašvaldības ceļa ''Kondavnieki-Jadrova-

Borovaja-Viselki-Valsts Mežs'' 

atjaunošana (0.54 – 5.29km) (Dubnas 

pagasts) 

VP2/RV2.9/U2.9.1 90000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums)

Dubnas pagasta pātvalde

41 CIS-148

Pašvaldības ceļa Nr.13 Valsts ceļš - 

Makareņati - Barsuki seguma 

atjaunošana (Maļinovas pagasts)

VP2/RV2.9/U2.9.1 70000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte 

Maļinovas pagasta pārvalde

42 CIS-150

Autostāvvietu, celiņu un 

apgaismojuma atjaunošana Lielajā ielā 

43, Kalupē, Kalupes pagasts

VP2/RV2.9/U2.9.1 114000 PB, VB 2022.-2023.

Izveidots autostāvlaukums un ceļini  ērtākai 

piekļūšanai  Kalupes ģimenes ārsta praksei, SPC 

"Pīlādzis", Kalupes pasta nodaļai  un sociālājiem 

dzīvokļiem.  

Kalupes pagasta pārvalde

43 CIS-156

Pašvaldības ceļa „Draudziņi-Egļukalns” 

seguma atjaunošana (1.390 km) 

(Sventes pagasts)
VP2/RV2.9/U2.9.1 60000 PB, VB 2022.-2023.

Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums )

Sventes pagasta pārvalde

Publiskā 

ūdenssaimniecība/ 

kanalizācija 



44 UDN-007
Ūdenssaimniecības attīstība Nīcgales 

ciemā (Nīcgales pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 424 814 ES, CL 2022.-2023.

Ciema centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pārbūve:  ūdenstorņa 

atjaunošana, ūdensapgādes tīklu, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas tīklu un sūkņu 

staciju izbūve. Uzlabota notekūdeņu 

novadīšanas un ūdensapgādes kvalitāte. 

SIA "Naujenes pakalpojumu 

serviss"

45 UDN-008
Ūdenssaimniecības attīstība Salienas 

ciemā (3.kārta) (Salienas pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 52 590 PB, CL 2022.-2023.

Ciema centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pārbūve. Ūdens 

atdzelžošanas stacijas atjaunošana (Skolas ielā 

6, Saliena). Uzlabota notekūdeņu novadīšanas 

un ūdensapgādes kvalitāte. 

Salienas pagasta pārvalde

46 UDN-026
Laucesas ciema centralizētās sistēmas 

ūdensvada pārbūve (Laucesas pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 UDN-019 100 00 PB, CL 2022.-2023.

Ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīklu 

pārbūve. Uzlabota ūdensapgādes pakalpojumu 

kvalitāte.

Laucesas pagasta pārvalde

47 UDN-027
Līksnas ciema notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu modernizācija (Līksnas pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 102 000 ES, CL 2022.-2023.

Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu pārbūve. Uzlabota attīrīšanas iekārtu 

darbības efektivitāte. Nodrošināta vides 

aizsardzības prasību ievērošana.

SIA "Naujenes pakalpojumu 

serviss"

48 UDN-030
Ūdenssaimniecības attīstība Kalnu un 

Driksnišķu ciemos (Sventes pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.2 UDN-033 100 000 PB, CL 2022.-2023.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. 

Uzlabota notekūdeņu novadīšanas un 

ūdensapgādes kvalitāte. 

Sventes pagasta pārvalde

49 UDN-032

Lietus  sistēmas kanalizācijas 

ierīkošana apkārt dzīvojamai majai 

Meža ielā 2, Krauja ( Naujenes pagasts) 

VP2/RV2.2/U2.2.2 12 800 ES, CL 2022.-2023.

Nodrosinata daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

saglabāšana, iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošana

Naujenes pagasta pārvalde, 

SIA "Naujenes pakalpojumu 

serviss"

50 UDN-040

Ūdens un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija Silenes ciemā (2.kārta) 

(Skrudalienas pagasts)

VP2/RV2.2/U2.2.2 500 000 PB, CL 2022.-2023.

Silenes ciema centralizētās ūdensapgādes  un 

kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošināta 

kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde. Uzlabota 

ūdensapgādes kvalitāte. 

Skrudalienas pagasta pārvalde



Tūrisms

51 TUR-002

Informācijas stendu un norāžu 

uzstādīšana Līksnas pagasta teritorijā 

pie kultūrvēsturiskajiem objektiem 

(Līksnas pagasts)

VP3/RV3.1/U3.1.1; 

VP4/RV4.3/U4.3.8
JAU-003 4 000 ES, PB 2018.-2023.

Uzstādīti informācijas stendi ar kultūrvēsturiskā 

rakstura informāciju un norādes pie Līksnas 

pagasta tūrisma objektiem Līksnas pagasta pārvalde 

52 TUR-005 Mobilas skatuves iegāde VP3/RV3.1/U3.1.1 44 000 ES, PB 2021.-2022.

Iegādāta mobila skatuve novada mēroga 

pasākumu organizēšanai dažādās vietās. 

Tūrisma un rekreācijas piedāvājuma 

paplašināšana un kvalitātes uzlabošana.

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA”

53 TUR-013

Retroautomobiļu kolekcijas izvietošana 

Daugavpils būvniecības  tehnikuma 

ĪPĪV Višķi teritorijā  (Višķu pagasts)

VP3/RV3.1/U3.1.1; 

VP4/RV4.3/U4.3.8
100 000 PB, ES, PL, CL 2023.-2025.

Telpu iekārtošana motormuzejam Daugavpils 

būvniecības tehnikuma ĪPĪV Višķi mehāniskajās 

darbnīcās tūrisma piedāvājuma dažādošanai. 

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA”

54 TUR-014

Pārrobežu ūdenstūrisma maršruta 

Smelines ezers-Daugava un atpūtas 

vietu izveidošana  

VP3/RV3.1/U3.1.1 50 000 ES, PB, CL 2021.-2023.

Izveidots labiekārtots ūdenstūrisma maršruts 

Smelines ezers-Daugava (pa Lauceses upi). 

Lauceses upes gultnes un krastu attīrīšana, 

krastu labiekārtošana sabiedrībai nozīmīgajās 

vietās, pasākumu organizēšana tūristu 

piesaistei. Tūrisma un rekreācijas piedāvājuma 

paplašināšana.

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA”

55 TUR-016

Naktsmītņu izveide Višķu estrādes un 

stadiona klientu vajadzībām (Višķu 

pagasts)

VP3/RV3.1/U3.1.1 90 000 ES, PB, CL 2022.-2025.

Izveidotas vasaras mājiņas naktsmītņu 

piedāvājumam sportistiem u.c.Višķu estrādes un 

stadiona klientiem. 

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA” 

56 TUR-020

Červonkas pils iekšdarbu veikšana 

atbilstoši tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanai (Vecsalienas 

pagasts)

VP3/RV3.1/U3.1.1; 

VP4/RV4.3/U4.3.8
1 500 000 ES, PB, CL 2021.-2023.

Atjaunots muižas vēsturiskais izkats, pielāgots 

tūristu vajadzībam. Darbu arhitektoniskā izpēte. 

Nodrošināta kultūras pieminekļa vērtību 

saglabāšana.

DN pašvaldības aģentūra 

„TAKA” ; kultūras pārvalde

Sabiedrības aktivitāte

57 SAB-005

Mednieku kluba saimniecības attīstība 

Vecsalienas pagastā (Vecsalienas 

pagasts)

VP1/RV1.3/U1.3.1; 

VP1/RV1.4/U1.4.1
50 000 PB, ES, PL, CL 2021.-2023.

Pagasta pārvaldes telpu grupas remonts 

mednieku u.c. biedrību socializēšanās vietas 

izveidošanai  

Salienas pagasts sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

58 SAB-007

Maļinovas Svētā Prāvieša Elijas 

pareizticīgo draudzes skolas ēkas 

rekonstrukcija (Maļinovas pagasts)

VP1/RV1.3/U1.3.1; 

VP1/RV1.4/U1.4.1
70 000 PB, ES, PL, CL 2021.-2023.

Veikta draudzes skolas ēkas rekonstrukcija. 

Sakārtota teritorija, nodrošināta vides 

aizsardzība. Nodrošinātas garīgā 

kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas 

iespējas.

Maļinovas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām un draudzi



59 SAB-011

Ambeļu Mednieku namiņa 

piedāvājuma pilnveidošana (Ambeļu 

pagasts)

VP1/RV1.3/U1.3.1; 

VP1/RV1.4/U1.4.1
ART-004 47 500 PB, ES, PL, CL 2019.-2022.

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. Popularizētas 

medības kā Latvijā vēsturiski tradicionāls un 

videi draudzīgs atpūtas veids

Ambeļu pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

60 SAB-012

Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras 

iegāde Višķu pagasta kultūras centram, 

2. kārta (Višķu pagasts)

VP1/RV1.3/U1.3.1; 

VP1/RV1.4/U1.4.1
50 000 PB, ES 2021.-2023.

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

Jauniešu    aktivitāte

61 JAU-006

Demenes Bērnu un jauniešu iniciatīvu 

atbalsta punkta infrastruktūras 

pilnveidošana (Demenes pagasts)

VP1/RV1.2/U1.2.1; 

VP1/RV1.3/U1.3.1
JAU-001 57 860 PB, ES, CL 2021.-2023.

Veikta ēkas siltināšana. Paaugstināta ēkas 

energoefektivitāte.
Demenes pagasta pārvalde 

62 JAU-019
Skeitparka izveidošana Kraujas ciemā 

(Naujenes pagasts)

VP1/RV1.2/U1.2.1; 

VP1/RV1.3/U1.3.1
40 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Esošās sporta un atpūtas infrastuktūras 

paplasināšana Kraujas ciemā, nodrosinot  

pilnvērtīgu brīva laika pavadīšanui bērniem un 

jauniesiem 

Naujenes pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām 

Kultūra

63 KUL-009

Amatu un radošās izglītības centra 

„Vaboles muiža” izveide radošo 

industrīju attīstībai (Vaboles pagasts)

VP4/RV3.1/U3.1.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.2; 

VP4/RV4.3/U4.3.5

KUL-008, UZD-011
439 276

ES, PB, CL 2021.-2024.

Veikta Vaboles muižas Pārvaldnieka mājas 

rekonstrukcija amatu centra izveidošanai un 

Skrindu dzimtas muzeja darbībai piemēroto 

telpu nodrošināšanai. Nodrošināta kultūras 

pieminekļa ilgtspēja.

DN Kultūras pārvalde, Vaboles 

pagasta pārvalde

64 KUL-018
Ambeļu kultūras nama jumta remonts 

(Ambeļu pagasts) 

VP4/RV4.3/U4.3.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.5
KUL-083 100 000 PB 2022.-2023.

Veikts kultūras nama jumta remonts. 

Nodrošināta kultūrvides pieejamība pagasta 

iedzīvotājiem. 

Ambeļu pagasata pārvalde 

65 KUL-027

Līksnas pagasta kultūras nama 

materiālās bāzes pilnveidošana 

sabiedrisko kultūras pasākumu 

dažādošanai (Līksnas pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.5
KUL-016, KUL-037 18 000 PB 2022.-2023.

Papildināta materiālā bāze kultūras pasākumu 

organizēšanai: mikrofoni, prožektori, statīvi, 

gaismas pults, videokamera, fotokamera, tautas 

tērpi, mūzikas instrumenti, mēbeles, u.c. 

Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana.

Līksnas pagasta pārvalde 



66 KUL-028

Līksnas mācītājmuižas dzīvojamās ēkas 

un saimniecības ēku kompleksa 

konservācija (Līksnas pagasts) 

VP4/RV4.3/U4.3.8 35 000 ES, PB, CL 2021.-2023.

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

67 KUL-037

Nacionālo tērpu iegāde sabiedrisko 

kultūras pasākumu dažādošanai 

Silenes kultūras namā (Skrudalienas 

pagasts) 

VP4/RV4.2/U4.2.3 KUL-016, KUL-027 5 000 ES, PB, CL 2022.-2023.

Nacionālo tērpu iegāde kultūras nama 

kolektīviem. Veicināta tautas tradīciju un 

daudzveidīgas kultūras vides saglabāšana. 

Skrudalienas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

68 KUL-040

Ventilācijas sistēmas ierīkošana 

Vaboles kultūras namā (Vaboles 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.5
49 764 PB 2022.-2023.

Izveidota ventilācijas sistēma publisko telpu 

pielāgošanai hiģiēnas standartiem. Uzlabota 

kopienas socializēšanās vide.

Vaboles pagasta pārvalde

69 KUL-044
Jaunas telpas Višķu tehnikuma 

muzejam (Višķu pagasts)
VP4/RV4.3/U4.3.7

KUL-006, KUL-008, 

KUL-044, KUL-070, 

KUL-087

10 000 ES, CL, PL 2022.-2024.

Jaunu muzeja telpu ierīkošana. Eksponātu 

uzglabāšana un eksponēšana atbilstošajā vidē. 

Uzlabota kultūrvēsturiskā mantojuma 

pieejamība. Veicināta kultūras mantojuma 

saglabāšana un tūrisma piedāvājuma attīstība. 

Višķu pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

70 KUL-051 

Laucesas pagasta kultūras nama vides 

atjaunošana un materiāltehniskās 

bāzes pilnveidošana (Laucesas pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.5
197 000 ES, PB, CL 2022.-2023.

Nodrošināta kultūras un brīvā laika pieejamība 

publisko ēku prasībām atbilstošajās telpās. 

Veikts 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 

71 KUL-061

Naujenes kultūras centra aprīkojuma 

nomaiņa pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai (Naujenes pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.5
KUL-007 20 000 ES, PB 2022.-2023.

Nodrošināta kultūras centra iekšejās vides 

sakārtošana pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai: mēbeļu nomaiņa, aparatūras un 

ofisa aprīkojuma iegāde

Naujenes pagasta pārvalde

72 KUL-062
Silenes ciema bibliotēkas telpu 

atjaunošana (Skrudalienas pagasts)
VP4/RV4.2/U4.2.5 11 300 PB 2022.-2023.

Silenes bibliotēkas (Skolas iela 6, Silene) telpu 

atjaunošana. Nomainītas bīstamas griestu ģipša 

plātnes, elektroinstalācija, veikts sienu, durvju, 

logu, grīdas un santehnikas remonts, ierīkota 

ugunsdrošības signalizācija. Atjaunotas telpas 

kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai.                                                     

Skrudalienas pagasts

73 KUL-064
Aprīkojuma iegāde Višķu pagasta 

kultūras centram (Višķu pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.5

IZG-013, IZG-026, 

IZG-027, KUL-063, 

KUL-089

20 000 PB 2022.-2023.

Aprīkojuma iegāde jaunizveidotā pagasta 

kultūras centra darbībai (Malnavas koledžas 

filiāles telpās): skatuves apgaismojums, 

apskaņšanas iekārtas, prezentācijas aprīkojums, 

u.c.

Višķu pagasta pārvalde



74 KUL-066

Salienas pagasta kultūras nama vides 

uzlabošana un materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana (Salienas pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.5
10 000 PB 2022.-2023.

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 

75 KUL-076

Biķernieku pagasta kultūras nama 

vides atjaunošana un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana 

(Biķernieku pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.5
8 500 PB 2022.-2023.

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

76 KUL-086
Medumu pagasta Tautas nama vides 

uzlabošana (Medumu pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.4; 

VP4/RV4.3/U4.3.5
25 000 PB 2022.-2023.

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 

77 KUL-094
Jaunu vides objektu uzstādīšana 

novadā

VP4/RV4.3/U4.3.1; 

VP4/RV4.3./U.4.3.2
38 000 ES, PB, CL 2021.-2023.

Izveidoti jauni vides objekti, kas veicina novada 

atpazīstamību, kultūrvērtību popularizēšanu. DN Kultūras pārvalde

78 KUL-097

Līksnas muižas kapelas ēkas 

saglabāšana un izmantošana kultūras 

dzīves un tūrisma aktivitātēm (Līksnas 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8 10 000 ES, PB, CL, PL 2019.-2024.

Kapelas ēkas saglabāšanas būvdarbu veikšana: 

jumta seguma remonts, ēkas tehniskā izpēte, 

kolonu atjaunošana u.c. novada kultūras 

mantojuma saglabāšanai, popularizēšanai un 

izmantošanai kultūras dzīves un tūrisma 

aktivitātēm.

Līksnas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

79 KUL-099

Vēsturiskā objekta Magazīnes klēts 

izmantošanas iespēju izpēte un 

saglabāšana (Sventes pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.7 5000 ES, PB, CL, PL 2021.- 2023.

Ekspertu pieaicināšana, ēkas (1875.g. )  izpēte, 

atzinuma saņemšana un tālākās rīcības 

programmas izstrāde.
Sventes pagasta pārvalde

Sports 

80 SPS-006

Ambeļu pagasta brīvā laika un sporta 

centra jumta remonts (Ambeļu 

pagasts)

VP2/RV2.4/U2.4.1 50 000 PB, CL 2021.-2023.

Ēkas jumta remonts. Uzlabotas telpas 

socializēšanai un aktīvai atpūtai. Nodrošināta 

ēkas ilgtspēja.

Ambeļu pagasta pārvalde 

81 SPS-008
Kumbuļu sporta atbalsta punkta 

pilnveidošana (Demenes pagasts)
VP2/RV2.4/U2.4.1 10 000 PB, CL 2021.-2023.

Atjaunots ciema sporta laukums. Pilnveidota 

pagasta sporta infrastruktūra. Demenes pagasta pārvalde

82 SPS-009

Sporta laukuma izveide pie 

daudzdzīvokļu mājām Līksnas ciemā 

(Līksnas pagasts)

VP2/RV2.4/U2.4.1 7 000 PB, CL 2021.-2023.

Izveidots strītbola laukums, uzstādīti futbola 

vārti un āra trenažieri. Nodrošināta brīva laika 

un sporta aktivitāšu pieejamība ciema 

iedzīvotājiem.

Līksnas pagasta pārvalde 



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

remonts (Naujenes pagasts)
VP2/RV2.4/U2.4.1 58 000 PB, CL 2021.-2023.

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 

84 SPS-013
Naujenes pamatskolas sporta laukuma 

atjaunošana (Naujenes pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
100000 PB, CL 2022.-2023.

Veikta sporta laukuma pārbūve. Uzlaboti 

skriešanas celini, atjaunots laukuma segums, 

ierīkoti dažādu sporta veidu sektori un laukumi. 

Pilnveidota pagasta sporta infrastruktūra

Naujenes pagasta pārvalde, 

Naujenes pamatskola 

85 SPS-014
Lāču pamatskolas sporta laukuma 

atjaunošana (Naujenes pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
100 000 PB, CL 2021.-2023.

Veikta sporta laukuma atjaunošana.Nodrošināta 

kvalitatīva vide sporta nodarbībām ārā , aprīkots 

sporta laukums izglītības programmmas un 

interešu izglītības realizācijai, kā arī ciema 

iedzīvotāju sporta  aktivitātēm.. Pilnveidota 

pagasta sporta infrastruktūra. Uzlabotas bērnu 

un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Naujenes pagasta pārvalde 

86 SPS-015
Sporta laukuma izbūve Nīcgales ciemā 

(Nīcgales pagasts)
VP2/RV2.4/U2.4.1 75 000 PB, CL 2023.

Izbūvēts sporta laukums sporta aktivitāšu 

pieejamībai pagasta iedzīvotājiem.

Nīcgales pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

87 SPS-020

Medumu pamatskolas stadiona 

skrējceļu rekonstrukcija (Medumu 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
60 000 PB, CL 2021.-2023.

Skolas stadiona skrējceļi pārbūvēti atbilstoši 

aktuāliem drošības standartiem. Uzlabota 

mācību vides un iedzīvotāju atpūtas iespēju
Medumu pagasta pārvalde

88 SPS-027
Ambeļu pagasta stadiona teritorijas 

sakārtošana (Ambeļu pagasts)
VP2/RV2.4/U2.4.1 10 000 PB, CL 2021.-2023.

Stadiona labiekārtošana. Celiņu atjaunošana. 

Ielu vingrošanas aprīkojuma atjaunošana. 

Uzlabota sporta aktivitāšu pieejamība pagasta 

iedzīvotājiem.

Ambeļu pagasta pārvalde

89 SPS-028
Kalupes sporta laukuma atjaunošana 

(Kalupes pagasts)
VP2/RV2.4/U2.4.1 85 000 PB, CL 2021.-2023.

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

90 SPS-029

Salienas vidusskolass sporta 

infrastruktūras atjaunošana mācību 

vides nodrošināšanai  (Salienas 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
60 000 PB, CL 2021.-2023.

Skolas sporta stadiona seguma atjaunošana. 

Uzlabota mācību vides un iedzīvotāju atpūtas 

iespējas

Salienas pagasta pārvalde, 

Salienas vidusskola

91 SPS-032

Biķernieku pamatskolas sporta 

infrastruktūras atjaunošana mācību 

vides nodrošināšanai  (Biķernieku 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.12; 

VP2/RV2.4/U2.4.1
24 827 PB, CL 2018.-2022.

Skolas sporta stadiona seguma atjaunošana. 

Uzlabota mācību vide un iedzīvotāju atpūtas 

iespējas

Biķernieku pagasta pārvalde 

sadarbībā ar Biķernieku 

pamatskolu



92 SPS-033

Sporta laukuma izbūve pie 

daudzdzīvokļu mājām Naujenes ciemā 

( Naujenes pagasts).

VP2/RV2.4/U2.4.1 30 000 PB,ES,CL 2022.-2023.

Izveidots  jauns sportalaukums ar ielu 

vingrošanas aprīkojumu, atjaunots segums 

esošajā basketbola laukumā, uzstādīti 

basketbola vairogi un grozi, soliņi. Izveidots 

jauns veselību veicinošss infrastruktūras 

objekts. 

Naujenes pagasta pārvalde

Publiskā ārtelpa

93 ART-010

Baltezera teritorijas labiekārtošanas - 

2. posms (Kalupes pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
7 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Ezera krasta labiekārtošana. Peldvietas un 

atpūtas zonas izveidošana iedzīvotāju atpūtai un 

tūrisma piedāvājuma attīstībai.

Kalupes pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

94 ART-011

Mirnija ciema dīķa teritorijas 

labiekārtošana (Laucesas pagasts) 
VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
5 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Izveidota publiskā atpūtas vieta pie dīķa (soliņi, 

atkritumu tvertnes, apstādījumi). Nodrošināta 

publiskās atpūtas infrastruktūras pieejamība 

iedzīvotājiem. 

Laucesas pagasta pārvaldes 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

95 ART-012

Līksnas muižas parka teritorijas 

labiekārtošanas pasākumi (Līksnas 

pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2

ART-019, ART- 021, 

ART-022, ART-24, 

ART-055

22600 PB, ES, CL 2021.-2023.

Parka teritorijas labiekārtošana: Objekta 

„Avotiņš” pārbūve, jaunas koka nojumes izbūve,  

informatīvo plāksnīšu uzgatavošana un 

uzstādīšana pie apstādījumiem, celiņu 

atjaunošana un kāpņu ar margām uzstādīšana 

u.c.Socializēšanās vides un tūrisma piedāvājuma 

kvalitātes attīstība.

Līksnas pagasta pārvalde

96 ART-015

Silenes ciema ģimeņu atpūtas zonas 

“Ūdensrozes” izveidošana 

socializēšanās ārtelpas pieejamības 

nodrošināšanai (Skrudalienas pagasts)

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

97 ART-020
Atpūtas vietas ierīkošana Briģenes 

ezera krastā (Demenes pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
10 000 PB, ES, CL 2020.-2023.

Atpūtas infrastruktūras izbūve ezera krastā. 

Mazināta antropogēnā slodze. Pilnveidotas 

iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas iespējas.
Demenes pagasta pārvalde 

98 ART-021
Kalupes parka teritorijas atjaunošana 

(Kalupes pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2

ART-012, ART-019, 

ART-022, ART-24, 

ART-055

20 000 PB, ES, CL 2020.-2023.

Parka apsaimniekošanas plāna izstrāde. Parka 

labiekārtošanas darbi. Atjaunota populāra 

atpūtas un kopienas socializēšanās vieta
Kalupes pagasta pārvalde 

99 ART-022

Parka un atpūtas teritorijas 

iekārtošana Maļinovas ciemā 

(Maļinovas pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2

ART-012, ART-019, 

ART- 021, ART-24, 

ART-055

50 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Parka un atpūtas teritorijas iekārtošana. Ierīkota 

publiskā atpūtas telpa pagasta iedzīvotāju brīva 

laika pieejamības uzlabošanai. 
Maļinovas pagasta pārvalde

100 ART-025
Atpūtas vietas izveidošana Kalnišķu 

ezera krastā (Nīcgales pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

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

Labiekārtota ezeram pieguļošā teritorija. 

Izbūvēta atpūtas infrastruktūra ezera krastā. 

Pilnveidotas iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas 

iespējas.

Nīcgales pagasta pārvalde 



101 ART-026
Atpūtas vietas izveide Poguļankas upes 

krastā (Salienas pagasts) 

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
ART-027 3 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Izbūvēta atpūtas infrastruktūra ezera krastā. 

Kultūrvēsturiskās vietas saglabāšana un 

popularizēšana. Pilnveidotas iedzīvotāju brīva 

laika pavadīšanas un tūrisma piedāvājuma 

iespējas

Salienas pagasta pārvalde 

102 ART-027
Dzirnavu dīķa apkārtnes 

labiekārtošana (Salienas pagasts) 

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
ART-026 15 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Izbūvēta atpūtas infrastruktūra pie dīķa. 

Kultūrvēsturiskās vietas saglabāšana un 

popularizēšana. Pilnveidotas iedzīvotāju brīva 

laika pavadīšanas un tūrisma piedāvājuma 

iespējas.

Salienas pagasta pārvalde 

103 ART-028

Bērnu rotaļu un sporta laukuma 

ierīkošana Līksnas ciemā (Līksnas 

pagasts) un Silenes ciemā 

(Skrudalienas pagasts)  

VP2/RV2.5/U2.5.1 ART-037, ART-054 30 200 PB, ES, CL 2021.-2023.

Ierīkoti laukums bērnu atpūtai un sporta 

aktivitātēm atbilstoši Patērētāju interešu 

aizsardzība biedrības prasībām. Pilnveidotas 

bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

iespējas.

Līksnas pagasta pārvalde, 

Skrudalienas pagasta pārvalde 

104 ART-033

Višķu parka publiskās infrastruktūras 

atjaunošana un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana (Višķu 

pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
50 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Veikta parka inventarizāciju, sakopšanu, celiņu 

un atpūtas vietu izveidošanu. Pilnveidotas 

iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas un tūrisma 

piedāvājuma iespējas

Višķu pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

105 ART-060

Pagasta publisko pasākumu laukuma 

un dzirnavu dīķa labiekārtošana 

(Dubnas pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
45 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Dzirnavu dīķa krasta labiekārtošana, peldvietas 

un atpūtas zonas izveidošana iedzīvotāju atpūtai 

un tūrisma piedāvājuma attīstībai. Dubnas pagasta pātvalde

106 ART-061
Līksnas dīķa un pieguļošās teritorijas 

labiekārtošana (Līksnas pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
9000 PB, ES, CL 2020.-2023.

Labiekārtota ūdenstilpnes un tai pieguļošā 

teritorija, izgatavots un uzstādīts pontons, 

izgatavoti soliņi pie pontonu tilta , atjaunoti 

apskates objekti u.c.- iedzīvotāju atpūtai un 

tūrisma piedāvājuma attīstībai.Ierīkota 

aizsargsēta pret bebriem.Veikt idīķa kanāla 

gultnes tīrīšanas darbi.

Līksnas pagasta pārvalde

107 ART-065
Atpūtas vietas labiekārtošana 

Naujenes ciemā (Naujenes pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 15000 PB, ES, CL 2020.-2022.

Jaunizveidotās atpūtas vietas labiekārtošana, 

aprīkošana ar rekreācijas infrastruktūru, āra 

trenažieru uzstādīsana.  Nodrošināta brūva laika 

pavadīšanas vietas pieejamība pagasta 

iedzīvotājiem.

Naujenes pagasta pārvalde

108 ART-067

Sventes pagasta pārvaldes ēkas ieejas 

pielāgošana cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām (Sventes pagasts)

VP2/RV2.1/U2.1.3; 

VP2/RV2.5/U2.5.1
1500 PB, ES, CL 2021.-2022.

Izveidota ieeja Sventes pagasta pārvaldē 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nodrošināta 

normatīvo aktu prasība.
Sventes pagasta pārvalde

109 ART-068
Sventes ciema Alejas atpūtas laukuma  

pārbūve (Sventes pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 5000 PB, ES, CL 2021.-2022.

Sakārtota pagasta publiskā ārtelpa. Uzstādīta 

nojume estrādei, paplašināts betona deju 

laukums, izgatavoti soli skatītājiem. Nodrošināta 

kultūrvides pieejamība pagasta iedzīvotājiem.

Sventes pagasta pārvalde



110 ART-069
Atpūtas teritorijas iekārtošana Sventes 

ciema Liepu skvērā (Sventes pagasts)

VP2/ RV2.5/U2.5.1; 

VP4/ RV4.1/U4.1.2
4000 PB, ES, CL 2021.-2022.

Ierīkots laukums sporta aktivitātēm, izveidoti 

celiņi un uzztādīti soliņi. Pilnveidotas iedzīvotāju 

brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Sventes pagasta pārvalde

111 ART-070

Boltazera atpūtas vietas rekreācijas 

infrastruktūras uzlabošana (Vaboles 

pagasts)

VP2/ RV2.5/U2.5.1; 

VP4/ RV4.1/U4.1.2
6000 PB, ES, CL 2021.-2022.

Laipas atjaunošana, stāvlaukuma seguma 

atjaunošana, apauguma iztīrīšana, rekreācijas 

infrastruktūras ierīkošana, krasta līnijas tīrīšana. 

Pilnveidotas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas 

iespējas.

Vaboles pag pārvalde

112 ART-073
Augšzemes un Augšdaugavas Dabas un 

kultūras informācijas centru izveide 

VP4/RV4.3/U4.3.1; 

VP4/RV4.3./U.4.3.2
100 000 PB, ES, CL 2021.-2022.

Izveidoti Dabas un kultūras informācijas centri 

Augšzemes un Augšdaugavas īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju apmeklētāju vajadzībām, 

tūrisma piedāvājumu paplašināšanai un šo 

teritoriju vērtību popularizēšanai.  

DND Dabas resursu nodaļa, 

pagastu pārvaldes

113 ART-079

Atpūtas vietas ierīkošana Sila ezera, 

Bruņu ezera, Dzirnavu dīķa krastā 

(Skrudalienas pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2
18 000 2022.-2023.

Atpūtas infrastruktūras izbūve ezeru un dīķa  

krastos. Mazināta antropogēnā slodze. 

Pilnveidotas iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas 

iespējas.

Skrudalienas pagasta pārvalde 

Ielu apgaismojums

114 APG-003
Dubnas ciema ielu apgaismojuma 

izbūve (Dubnas pagasts). 
VP2/RV2.5/U2.5.1 39 600 PB 2022.-2023.

Nodrošināts ciema ielas apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. Dubnas pagasta pārvalde

115 APG-009
Jancišku ciema ielu apgaismojuma 

ierīkošana (Maļinovas pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 70 000 PB 2022.-2023.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. Maļinovas pagasta pārvalde

116 APG-010

Zaļumu ciema ielu apgaismojuma 

ierīkošana un ielas labiekārtošana 

(Maļinovas pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 55 000 PB 2022.-2023.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai.
Maļinovas pagasta pārvalde

117 APG-011
Medumu ciema ielu apgaismojuma 

izbūve  (Medumu pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 100 000 PB 2022.-2023.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. Medumu pagasta pārvalde

118 APG-013
Ciršu ciema ielu apgaismojuma 

ierīkošana (Naujenes pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 30 000 PB 2022.-2023.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai.
Naujenes pagasta pārvalde

119 APG-017
Sventes ciema ielu apgaismojuma 

atjaunošana (Sventes pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 120 000 PB 2022.-2023.

Nodrošināts ciema galvenās ielas apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. Sventes pagasta pārvalde

120 APG-019
Vaboles ciema ielu apgaismojuma 

ierīkošana (Vaboles pagasts)
VP2/RV2.5/U2.5.1 35 000 PB 2022.-2023.

Nodrošināts ciema ielu apgaismojums 

iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai Vaboles pagasta pārvalde

Cita darbība

121 CIT-002
Baltaču kapsētas kapličas būvniecība 

(Kalupes pagasts) 
VP2/RV2.2/U2.2.7

CIT-005, CIT-006, CIT-

007, CIT-011, CIT-

025

23 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Kapsētas kapličas izbūve kapsētas pakalpojumu 

pilnveidošanai. Piebraucamā ceļa un 

stāvlaukuma ierīkošana.

Kalupes pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām



122 CIT-005
Pašvaldības kapsētu teritoriju 

labiekārtošana Līksnas pagastā
VP2/RV2.2/U2.2.7

CIT-002, CIT-006, CIT-

007, CIT-011, CIT-

025

24 000 PB, CL 2021.-2023.

Pašvaldības uzraudzībā esošo kapsētu 

paplašināšanas darbi. Kapsētas pakalpojumu 

pilnveidošana atbilstoši esošajām 

pieprasījumam. Līksnas pagastā: Kapličas jumta 

seguma un  fasādes atjaunošana Mīšteļu kapos, 

brīvkrānu ierīkošana Vaikuļānu un Patmaļu 

kapos, atkritumu savākšanas laukuma 

labiekārtošana, žogu atjaunošana Patmaļu un 

Vaikuļānu kapos

Līksnas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām 

biedrībām

123 CIT-009

Pirts teritorijas labiekārtošana 

pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanai Silenes ciemā, Mazajā 

ielā 2 (Skrudalienas pagasts)

VP2/RV2.6/U2.6.2 CIT-004, CIT-008 70 000 PB, CL 2022.-2023.

Labiekārtota publiskai pirtij piegulošā teritorija 

(nojume, soli, u.c.). Uzlabota publisko 

pakalpojumu kvalitāte. Sakārtota degradēta 

teritorija.

Skrudalienas pagasta pārvalde 

124 CIT-011
Sv.Jāņa pareizticīgo kapsētas teritorijas 

iežogošana (Salienas pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.7

CIT-002, CIT-005, CIT-

006, CIT-007, CIT-

025

18 000 PB, CL 2021.-2023.

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

125 CIT-025
Kapličas būvniecība Vaikuļānu kapsētā 

(Līksnas pagasts)
VP2/RV2.2/U2.2.7

CIT-002, CIT-005, CIT-

006, CIT-007, CIT-

011

85 000 PB, ES, CL 2021.-2023.

Kapličas būvniecība konfesijas vajadzībām. 

Paplašināts publisko pakalpojumu klāsts 

iedzīvotājiem.

Līksnas pagasta pārvalde ar 

vietējām biedrībām

126 CIT-026
Karjera "Silacirši" darbības atjaunošana 

(Maļinovas pagasts)
VP4/RV4.1/U4.1.2 35 000 PB, CL 2022.-2023.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde pašvaldības 

īpašumā izvietotajām karjeram "Silacirši". 

Karjera teritorijas iežogošana, videonovērošanas 

ierīkošana. Novērsta nesankcionēta derīgo 

izrakteņu iegūšana. Nodrošināta pašvaldībā 

esošo resursu efektīva izmantošana.

Maļinovas pagasta pārvalde

A.KucinsDaugavpils novada domes priekšsēdētājs


