
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 4 5 6 7 8 9 10 11

Kultūra

1 KUL-021 I Medumu pagasta Tautas nama 

telpu iekšējā pārbūve un zāles 

apgaismojuma aparatūras iegāde 

(Medumu pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5;  

VP4/RV4.2/U4.2.3

2 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Sienu, griestu un skatuves telpu kosmētiskais remonts. Ierīkota ventilācijas sistēma. 

Iegādāta zāles apgaismojuma aparatūra. Uzlabota kultūras un brīva laika 

pieejamība. 

Medumu pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

2 KUL-036 I Seno garīgās kultūras eksponātu 

izstāde (Skrudalienas pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.9

1 70 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Izveidota senu garīgās kultūras eksponātu izstāde. Uzlabota kultūrvēsturiskā 

mantojuma pieejamība. Veicināta kultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma 

attīstība. 

Skrudalienas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

3 KUL-043 I Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 

mācību procesa nodrošināšanai 

nepieciešamās materiālās bāzes 

un vides uzlabošana (Višķu 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.6;  

VP1/RV1.1/U1.1.8; 

VP4/RV4.3/U4.3.5 

5 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās 

materiālās bāzes un vides uzlabošana

Špoģu Mūzikas un mākslas skola, 

Višķu pagasta pārvalde sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

4 KUL-048 I Līksnas Romas katoļu baznīcas 

jumta nesošo konstrukciju un 

seguma nomaiņa (Līksnas 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8; 

VP4/RV4.3/U4.3.9

10 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Nomainītas baznīcas jumta nesošās konstrukcijas un segums. Nodrošināta droša 

vide baznīcas apmeklētājiem. Veicināta kultūras mantojuma objekta saglabāšana.

DN Kultūras pārvalde sadarbībā ar 

Līksnas pagasta pārvaldi un vietējām 

biedrībām

5 KUL-049 I Jaunbornes Romas katoļu 

baznīcas jumta atjaunošana 

(Salienas pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8; 

VP4/RV4.2/U4.2.3

1 20 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Veikta baznīcas jumta atjaunošana. Torņa logu tīšana un krāsošana. Veicināta 

kultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma attīstība. 

Salienas pagasta pārvaldes sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

6 KUL-050 I 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 2017.-2019. Veikta baznīcas jumta un fasāžu sienu apmetuma atjaunošana. Veicināta kultūras 

mantojuma saglabāšana un tūrisma attīstība. 

Tabores pagasta pārvaldes sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

7 KUL-051 I Sabiedriskā centra "Laucesa" 

novadpētniecības materiala 

uzglabāšana un kultūras 

pasākumu pakalpojumu 

uzlabošana (Laucesas pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.3;  

VP4/RV4.3/U4.3.9;  

VP4/RV4.3/U4.3.3    

3 50 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Iegādātas mēbeles eksponātu uzglabāšanai un ekponēšanai, kā arī krēsli pasākumu 

apmeklētājiem. Izveidots novadpētniecības stūrītis ar dažādām eksponējamajām 

vienībām (vēsturiskie priekšmeti, grāmatas, žurnalu, fotoalbumiem, tematiskāš 

mapes utt.). Sabiedriskajā centrā nodrošināta atbilstošā kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana un pieejamība, kā arī nodrošinātas mēbeļes piedāvāto 

publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai atbilstoši jau esošajam pieprasījumam 

un to klāsta paplašināšanai.  

Laucesas pagasta pārvaldes sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

8 KUL-052 I Laucesas kultūras nama foajē un 

mazās zāles remonts un 

modernizācija (Laucesas pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5;  

VP4/RV4.2/U4.2.3

3 40 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Laucesas kultūras nama foajē un mazajā zālē veikts  kosmetiskais remonts, durvju 

nomaiņa, ugunsdzēsības paneļu uzstādīšana, nomainītas ventilācijas restes un  

elektoinstalācija, interjera modernizācija (sienu dekoratīvo elementu veidošana). 

Nodrošināta kultūras un brīvā laika pieejamība publisko ēku prasībām atbilstošajās 

telpās. 

Laucesas pagasta pārvaldes sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

9 KUL-053 I Laucesas kultūras nama remonts 

(Laucesas pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5;  

VP4/RV4.2/U4.2.3

12 80 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Veikts Laucesas kultūras nama aktu zāles un mazās zāles remonts: dekoratīvo arku 

izgatavošana, sienas izlīdzināšana,elektroinstalācijas nomaiņa, durvju nomaiņa, 

ugunsdzēsības dēļu uzstādīšana, nomainītas ventilācijas restes, elektoinstalācija un 

griestu apdare, interjera modernizācija (sienu dekoratīvo elementu veidošana). 

Nodrošināta kultūras un brīvā laika pieejamība publisko ēku prasībām atbilstošajās 

telpās. 

Laucesas pagasta pārvaldes sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

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

Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
Investīciju plāns 2017.-2019.gadam

4.pielikums: Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros īstenojamās projektu idejas. 
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10 KUL-054 I Aprīkojuma iegāde Salienas 

kultūras nama pakalpojumu 

pilnveidošanai (Salienas pagasts)

VP4/RV4.2/U4.2.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.5;  

VP4/RV4.2/U4.2.3

48 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Iegādāts aprīkojums kultūras nama piedāvājuma dažādošanai un pilnveidošanai: 

jaunas akustiskās iekārtas, sintezātora, mikrofonu iegāde; sporta inventāra iegāde 

un uzstādīšana. 

Salienas pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

11 KUL-055 I Augškalnes Svētās Ģimenes 

Romas katoļu baznīcas un kapu 

teritorijas iežogošana (Ambeļu 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8; 

VP4/RV4.3/U4.3.9

2 53 50 ES, PB, CL 2017.-2019. Iežogota baznīcas un kapsētas teritorija. Sakārtota teritorija, nodrošinātā vides 

aizsardzība. Nodrošināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicinātas 

tūristu piesaistes iespējas.

Ambeļu pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām un draudzi

12 KUL-057 I Logu nomaiņa Nīcgales Jaunavas 

Marijas dzimšanas Romas katoļu 

baznīcā (Nīcgales pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8; 

VP4/RV4.3/U4.3.9

3 20 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Basnīcas logu nomaiņa, saglabājot ēkas autentisko veidolu. Nodrošināta 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicinātas tūristu piesaistes iespējas. 

Nodrošināta vide tradīciju saglabāšanai un pilnveidošanai. 

Nīcgales pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām un draudzi

13 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 2017.-2019. Izpētes veikšana, topogrāfijas izstrāde, projekta izstrādāšana. Kultūrpieminekļa 

teritorijas sakopšana un publiskās vietas labiekārtošana: ceļiņu izveidošana, parka 

apgaismojuma ierīkošana, estrādes ierīkošana. Kopienas socializēšanas un tūrisma 

piedāvājuma uzlabošana

Vecsalienas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

14 KUL-068 I Mūzikas instrumentu iegāde 

Kalupes pagasta kultūras 

pasākumu dažādošanai un 

pilnveidošanai, gatavojoties 

Latvijas simtgadei

VP4/RV4.3/U4.3.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.3

50 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Lai veicinātu tradicionālās kultūras vērtību apguvi, sava pagasta popularizēšanu un 

kvalitatīvu priekšnesumu sagatavošanu  vīru vokālajam amsamblim un fokloras 

kopai

Kalupes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

15 KUL-071 Keramikas darbnīcas aprīkojuma 

iegāde (Naujenes pagasts)

VP4 50 00 PB, ES, CL 2018.-2019. Nodrošints aprīkojums Latvijas Laikmetīgās keramikas centra keramikas darbnīcai 

Slutišķos. Radīts jauns pakalpojumu komplekts gan brīvā laika pavadīšanai, gan 

tūrisma jomā, atbalstīta amatniecība, izveidots pamats kvalitatīvu profesionālu 

kultūras pasākumu organizēšanai un senlaiku iemāņu pārmantošanai.

Naujenes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar Latvijas Laikmetīgās keramikas 

centru un citām biedrībām

Publiskā pārvalde

16 PRV-012 I Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas 

vietas ierīkošana Ambeļu ciemā 

(Ambeļu pagasts)

VP2/RV2.8/U2.8.1 3 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Iztīrīts dīķis (skolas dīķis). Izveidota ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta pagasta 

centrā ugunsdrošības prasību nodrošināšanai, vienlaikus iekārtojot atpūtas vietu 

iedzīvotāju brīva laika pavadīšanai. 

Ambeļu pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

Sabiedrības 

aktivitāte

17 SAB-005 I Mednieku kluba saimniecības 

attīstība (Vecsalienas pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.7; 

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.2

5 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Pagasta pārvaldes telpu grupas remonts mednieku kluba un pagasta citu biedrību 

socializācijas un darbības paplašināšanas telpu izveidošanai  

Vecsalienas pagasts sadarbībā ar 

vietēajām biedrībām

18 SAB-006 I Mednieku sabiedriskā centra 

izveide (Demenes pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.7; 

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.2; 

VP2/RV2.5/U2.5.2

4 81 96 ES, PB, CL 2017.-2019. Bijušās lopu kautuves ēkā izveidotas telpas mednieku un makšķernieku aktivitāšu 

rīkošanai, kā arī kā iespējamā sanāksmes vieta visam citām Demenes pagasta 

biedrībām un organizācijām. Veikti ēkas pielāgošanas būvdarbi: jumta seguma 

maiņa, fasādes siltināšana, logu un durvju nomaiņa, griestu un grīdas labošana.

Demenes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

19 SAB-007 I Maļinovas Svētā Prāvieša Elijas 

pareizticīgo draudzes skolas ēkas 

rekonstrukcija (Maļinovas 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.9 2 53 50 ES, PB, CL 2017.-2019. Veikta draudzes skolas ēkas rekonstrukcija. Sakārtota teritorija, nodrošinātā vides 

aizsardzība. Nodrošinātas garīgā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas 

iespējas.

Maļinovas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām biedrībām un 

draudzi
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20 SAB-008 I Šautuves izveide Višķu pagastā 

(Višķu pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.7 5 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Tiek sakārtota bijušās fermas degradētā teritorija, kur izbūvēta atklāta 3.kategorijas 

šautuve. Izveidota vide novada mednieku profesionalitātes attīstībai. Paplašināts 

aktīvas atpūtas iespējas piedāvājums novada jauniešiem un citiem ieinteresētiem. 

Tiek popularizētas medības kā Latvijā vēsturiski tradicionāls un videi draudzīgs 

atpūtas veids.

Višķu pagasta pārvalde sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

21 SAB-009 I Saimniecības ēkas izveide 

mednieku vajadzību 

nodrošināšanai (Medumu 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.7; 

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.2; 

VP2/RV2.5/U2.5.2

5 35 34 ES, PB, CL 2017.-2019. Mednieku mājas izbūve Medumu ciemā telpu nodrošināšanai mednieku biedrību 

aktivitāšu rīkošanai. 

Medumu pagasta pārvalde sadarbībā 

ar mednieku biedrību "Kumbuļi"

Sports 

22 SPS-018 I Ielu vingrošanas aprīkojuma 

iegāde un uzstādīšana (Vaboles 

pagasts)

VP2/RV2.4/U2.4.1 1 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. 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”

23 SPS-024 I Aktīvas atpūtas bāzes izveidošana 

Naujenes pagastā (Naujenes 

pagasts)

VP2/RV2.4/U2.4.1 3 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Izveidots aktīvas atpūtas inventāra nomas, konsultāciju un apmācību punkts 

Naujenes pagastā iedzīvotāju un tūristu vajadzībām

Naujenes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

24 SPS-025 I Daugavpils Izpletņlēcēju sporta 

kluba pieejamības nodrošināšana 

kvalitatīvākai un drošākai kluba 

iespēju izmantošanai dažādām 

sociālajām grupām (Kalkūnes 

pagasts)

VP2/RV2.4/U2.4.1 4 80 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Nodrošināta kvalitatīvāka un drošāka iespēja dažādām sociālajām grupām 

piesaistīties izpletņlēkšanas sportam un citiem aktīvas atpūtas veidiem. Rezultātā 

tiks iegādātas 3 pārvietojamās mājiņas kluba pasākumu apmeklētāju izvietošanai, 

tents, apmācību izpletņu sistēmas, sanitārā telpa, glābšanas piestātne. 

Kalkūnes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar biedrību "Daugavpils izpletņlēcēju 

sporta klubs"

Publiskā          

ārtelpa

25 ART-004 E Mednieku namiņa izveidošana 

Ambeļu ciema Parka ielā 14 

(Ambeļu pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.7; 

VP4/RV4.1/U4.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.2

4 50 00 ES, PB, CL 2016.-2018. Mednieku un kultūrmantojuma vērtību pieejamības nodrošināšanai un 

socializēšanas ārtelpas pieejamības nodrošināšana: ēku rekonstrukcija Ambeļu 

ciema Parka ielā 14. Tiek popularizētas medības kā Latvijā vēsturiski tradicionāls un 

videi draudzīgs atpūtas veids

Ambeļu pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

26 ART-005 E Rotaļu laukumu izveide Naujenes 

pagasta ciemos - Vecstropu, 

Lociku, Naujenes un Kraujas 

(Naujenes pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 6 00 00 ES, PB, CL 2016.-2018. Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

pilnvērtīgākai bērnu brīvā laika pavadīšanai

Naujenes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

27 ART-011 I Mirnija ciema dīķa teritorijas 

labiekārtošana (Laucesas pagasts) 

VP2/RV2.5/U2.5.1 50 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Izveidota atpūtas vieta pie dīķa (soliņi, atkritumu tvertnes, apstādījumi). 

Nodrošināta publiskās atpūtas infrastruktūras pieejamība iedzīvotājiem. 

Laucesas pagasta pārvaldes sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

28 ART-014 E Bērnu rotaļu laukuma 

infrastruktūras objektu 

uzstādīšana Salienas ciemā 

(Salienas pagasts) 

VP2/RV2.5/U2.5.1 50 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

pilnvērtīgākai bērnu brīvā laika pavadīšanai

Salienas pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

29 ART-016 I Sventes ciema dīķa tīrīšana un 

teritorijas labiekārtošana (Sventes 

pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 1 50 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Sventes ciema centra labiekārtošana, publiskās atpūtas zonas izveidošana, 

degradētās teritorijas likvidēšana

Sventes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

30 ART-017 E Bērnu laukuma ierīkošana Špoģu 

ciemā (Višķu pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 ART-018 50 00 ES, PB, CL 2016.-2018. Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Višķu pagasta pārvalde sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

31 ART-018 E Bērnu laukuma ierīkošana ciemā 

Višķu tehnikums (Višķu pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 ART-017 50 00 ES, PB, CL 2016.-2018. Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

pilnvērtīgākai bērnu brīvā laika pavadīšanai

Višķu pagasta pārvalde sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

32 ART-019 uze Ambeļu vēsturiskā parka un dīķu 

teritorijas labiekārtošana (Ambeļu 

pagasts) 

VP4/RV4.3/U4.3.8;    

VP2/RV2.5/U2.5.1

11 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Veikta parka teritorijas labiekārtošana. Nodrošināta kultūrvides pieejamība pagasta 

iedzīvotājiem. Atpūtas un socializēšanas ārtelpas pieejamības nodrošināšana

Ambeļu pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām
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33 ART-028 I Bērnu rotaļu un sporta laukumu 

ierīkošana Silenes ciemā 

(Skrudalienas pagasts)  

VP2/RV2.5/U2.5.1;  

VP2/RV2.4/U2.4.1

5 00 00 ES, PB, CL 2016.-2018. Ierīkoti 2 laukumi bērnu atpūtai un sporta aktivitātēm atbilstoši Patērētāju interešu 

aizsardzība biedrības prasībām. Pilnveidotas bērnu un jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas.

Skrudalienas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

34 ART-029 I Bērnu rotaļu un sporta kompleksa 

uzstādīšana Ambeļos, Mirnijā, 

Sventē un Taborē (Ambeļu, 

Laucesas, Sventes un Tabores 

pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1;  

VP2/RV2.4/U2.4.1

7 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Ierīkots mūsdienu prasībām atbilstošus rotaļu laukumus bērniem pagastu centros. 

Pilnveidotas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Ambeļu, Laucesas, Sventes un 

Tabores pagastu pārvaldes sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

35 ART-032 I Atpūtas vietas pie ezera 

labiekārtošana ciemā Višķu 

tehnikums (Višķu pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1;   

VP4/RV4.1/U4.1.2

ART-001, ART-031 3 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Labiekārtota atpūtas vietas ezera krastā (pie laivu stacijas): zemes darbi, krasta 

līnijas nostiprināšana, celiņu un tiltiņa izveide, apzaļumošana. Pilnveidotas 

iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas un tūrisma piedāvājuma iespējas

Višķu pagasta pārvalde sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

36 ART-035 I Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Červonkas ciemā (Vecsalienas 

pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 50 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Izveidots bērnu rotaļu laukums pie ciema daudzdzīvokļu mājām. Droša bērnu 

laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgākai bērnu 

brīvā laika pavadīšanai

Vecsalienas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

37 ART-036 I 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 2017.-2019. Ierīkots sporta laukums un labiekārtota teritorija ciema centrā. Uzstādīta laipa uz 

pašvaldības ezera "Jugaņinas ezers". Izveidota atpūtas un socializācijas vietu 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgākai jauniešu un citu pagasta 

iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai

Vecsalienas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

38 ART-037 I Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Līksnas ciemā (Līksnas pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 1 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Izveidots bērnu rotaļu laukums pagasta bērniem. Droša bērnu laukuma ierīkošana 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, pilnvērtīgākai un aktīvai bērnu brīvā laika 

pavadīšanai. 

Līksnas pagasta pārvalde sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

39 ART-038 I Bērnu rotaļu un sporta laukumu 

ierīkošana Medumu ciemā 

(Medumu pagasts)  

VP2/RV2.5/U2.5.1;  

VP2/RV2.4/U2.4.1

5 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Ierīkots laukums pagasta bērnu atpūtai un sporta aktivitātēm atbilstoši Patērētāju 

interešu aizsardzība biedrības prasībām. Pilnveidotas bērnu un jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas.

Medumu pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

40 ART-039 I Bērnu un jauniešu atpūtas 

laukumu ierīkošana Maļinovas 

ciemā (Maļinovas pagasts)  

VP1/RV1.2/U1.2.1; 

VP2/RV2.5/U2.5.1

2 48 49 ES, PB, CL 2017.-2019. Ierīkots mūsdienu prasībām atbilstošs rotaļu un vingrošanas laukums ciema 

bērniem un jauniešiem. Pilnveidotas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

iespējas.

Maļinovas pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

41 ART-040 E Luknas ezera krasta pie laivu 

stacijas un pirts teritorijas 

labiekārtošana (Višķu pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1; 

VP4/RV4.1/U4.1.2

3 50 00 ES, PB, CL 2016.-2018. Publiskās atpūtas vajadzībām sakārtota teritorija: zemes darbus, celiņu, tiltiņu 

izbūvi, ezera krasta nostiprināšanu u.c. Aktīvas ūdens atpūtas piedāvājuma 

nodrošinājums publiskajās atpūtas vietās pie Luknas ezera. 

Višķu pagasta pārvalde sadarbībā ar 

vietējām biedrībām

42 ART-041 I Publiski pieejamā bērnu rotaļu 

laukuma izveidošana Randenes 

pamatskolas teritorijā (Kalkūnes 

pagasts)

VP1/RV1.1/U1.1.9; 

VP2/RV2.5/U2.5.1

4 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

pilnvērtīgākai Randenes ciema bērnu un skolas audzēkņu brīvā laika pavadīšanai 

Randenes pamatskolas teritorijā

Kalkūnes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

43 ART-042 I Bērnu laukuma ierīkošana 

Kalupes ciemā (Kalupes pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 1 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Droša bērnu laukuma ierīkošana Kalupes ciemā pie daudzdzīvokļu mājām pagasta 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgākai bērnu brīvā laika 

pavadīšanai

Kalupes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

44 ART-043 I Ielu vingrošanas aprīkojuma 

iegāde un uzstādīšana Kalupes 

ciemā (Kalupes pagasts)

VP2/RV2.4/U2.4.1;   

VP2/RV2.5/U2.5.1

35 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Uzstādīts ielu vingrošanas aprīkojums bērnu un jauniešu brīvā laika aktīvas 

pavadīšana u un veselīga dzīvesveida veicināšanai un ģimeņu saliedēšanas 

veicināšanai 

Kalupes pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

45 ART-044 I Kalupes sporta laukuma 

renovācija (Kalupes pagasts)

VP2/RV2.4/U2.4.1 5 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Veikta sporta laukuma atjaunošana. Pilnveidota pagasta sporta infrastruktūra gan 

vidusskolas, gan pagasta iedzīvotāju vajadzībām. Uzlabotas bērnu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas

Kalupes  pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

46 ART-052 I Celiņu un skolas autobusu 

pieturas laukuma izveide Mirnija 

ciemā (Laucesas pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 80 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Droša skolēnu autobusa pieturas laukuma un ceļiņu līdz laucesas pamatskolai un 

laucesas kultūras namam ierīkošana

Laucesas pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām

Cita darbība

47 CIT-011 I Sv.Jāņa pareizticīgo kapu 

teritorijas iežogošana (Salienas 

pagasts)

VP4/RV4.3/U4.3.8;   

VP2/RV2.2/U2.2.7

1 50 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Iežogota Sv.Jāņa pareizticīgo kapsētas (Tartaku pareizticīgo kapi) teritorija  (820 m). 

Sakārtota vēsturiskā mantojuma teritorija, nodrošinātā vides aizsardzība. 

Salienas pagasta pārvalde sadarbībā 

ar vietējām biedrībām un draudzi

Ielu apgaismojums
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48 APG-022 I Ielu apgaismojuma ierīkošana 

Biķernieku (Biķernieku pagasts)

VP2/RV2.5/U2.5.1 3 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai Biķernieku pagasta pārvalde 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

Jauniešu    

aktivitāte

49 JAU-010 I Mobilā studija jauniešiem "Trešais 

sapnis"

VP1/RV1.2/U1.2.1 5 00 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Pārvietojamā furgona, skaņu ierakstu un apstrādes aprīkojuma un atbilstošās 

datortehnikas iegāde. Furgona pārveidošana par pārvietojamo skaņu ierakstu 

studiju. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana ar augstu 

pieejamības pakāpi. Jauniešu radošuma attīstības veicināšana.

Dubnas pagasta biedrība sadarbībā ar 

novada pašvaldības iestādēm

Tūrisms

50 TUR-008 I Sendienu kulinārā mantojuma - 

Latgales tradīcijas mūsdienīgam 

tūrisma piedāvājumam

  VP3/RV3.1/U3.1.2;  

VP4/RV4.3/U4.3.2

1 50 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Apzinātas un popularizētas vietējās(novada) kulinārā mantojuma tradīcijas. 

Organizēti dažādi tradīciju pārņemšanas pasākumi dažādām mērķauditorijām. 

Izveidota bāze jaun tūrisma produkta piedāvājumam. 

DN pašvaldības aģentūra „TAKA” 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

51 TUR-009 I Jaunas dabas takas izveide dabas 

parka "Daugavas loki" teritorijā 

(Naujenes pagasts) 

  VP3/RV3.1/U3.1.2;  

VP4/RV4.1/U4.1.2

70 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Izveidota taka no Slutišķu kraujas uz Slutišķu sādžu ar divām grūtības pakāpēm, 

sakārtota tūrisma objekta infrastruktūra, uzlabots tūrisma piedāvājums.

DN pašvaldības aģentūra „TAKA” 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

52 TUR-010 I Veloceliņa labiekārtošana 

velomaršruta Nr. 35 ietvaros 

(Naujenes, Tabores, Vecsalienas, 

Salienas pagasts)

  VP3/RV3.1/U3.1.2;  

VP4/RV4.1/U4.1.2

80 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Veloceliņa labiekārtošana posmā Dileviči - Slutišķi velomaršruta Nr. 35 ietvaros, 

t.sk.  norāžu izvietošana no Daugavpils pilsētas robežas līdz Krālavas novada robežai 

abos Daugavas krastos. Labiekārtots velomaršruts. Uzlabots tūrisma piedāvājums. 

DN pašvaldības aģentūra „TAKA” 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

53 TUR-011 I Velomaršruta Nr. 35 attīstība un 

labiekārtošana (Salienas pagasts)

  VP3/RV3.1/U3.1.2;  

VP4/RV4.1/U4.1.2

25 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Tilta rekonstrukcija pie Lielbornes, pārveidojot to par gājeju un velobraucēju laipu 

velomaršruta Nr. 35 ietvaros. Labiekārtots velomaršruts. Uzlabots tūrisma 

piedāvājums.  

DN pašvaldības aģentūra „TAKA” 

sadarbībā ar vietējām biedrībām

54 TUR-012 I Novada teritorijas velomaršrutu 

marķēšana 

  VP3/RV3.1/U3.1.2;  

VP4/RV4.1/U4.1.2

70 00 ES, PB, CL 2017.-2019. Velomaršruta Nr.7 (Latvijas nacionālais maršruts gar Daugavu) un velomaršrutu gar 

Luknas ezeru un pa Augšzemi marķešana, infrasruktūras sakārtošana. abiekārtots 

velomaršruts. Uzlabots tūrisma piedāvājums.  

DN pašvaldības aģentūra „TAKA” 

sadarbībā ar vietējām biedrībām
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