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Identifikat
ors Plāns gadam

Daugavpils novada dome
Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana (25% līdzfinansējums 
plānotajam aizņēmuma)

IZG-017
48250

Daugavpils novada dome
Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana (75% no aizņēmuma 
līdzekļiem)

IZG-017
144750

Daugavpils novada dome Daugavpils novada domes administratīvās ēkas remontdarbi PRV-018 200000
Daugavpils novada dome Izglītības iestāžu nodrošinājums ar IKT IZG-018 46200
Daugavpils novada dome Sociālo dzīvokļu ierīkošana PRV-002 290000
Daugavpils novada dome Tehniskā projekta izstrāde Kalupes c.ielu apgaismojuma atjaunošanai APG-005 30000
Daugavpils novada dome Grāvmalu pļāvēja iegāde aģentūrai "Višķi" PRV-015 7500
Ambeļu pagasta pārvalde                          Parka ielas 14 un teritorijas labiekārtošana un dīķa iztīrīšana SAB-010 8000

Biķernieku pagasta pārvalde                      Tehniskā projekta izstrāde Biķernieku ciemata ielu apgaismojuma ierīkošanai
APG-024

15000

Demenes pagasta pārvalde                         Telpu adaptēšana Paaudžu nama "Paspārne" izveidošanai
SOC-020

50000
Dubnas pagasta pārvalde                          Draudzības ielas apgaismojuma ierīkošana APG-003 12000

Kalkūnes pagasta pārvalde                        Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Kalkūnes un Muitas ciemos
ART -037

20000
Kalupes pagasta pārvalde                         Tehniskā projekta izstrāde parka teritorijas atjaunošanai ART-021 10000

Laucesas pagasta pārvalde                        Administrācijas ēkas un kultūras nama tehniskā stāvokļa uzlabošana
PRV-022

30000
Līksnas pagasta pārvalde                         Daugavas ielas apgaismojuma ierīkošana APG-007 23840
Līksnas pagasta pārvalde                         Dzīvojamās mājas nr.1, 525 km jumta seguma nomaiņa 15000
Līksnas pagasta pārvalde                         Ēkas Līksnas pagasta kūltūras nama ēkas jumta seguma remonts PRV-060 45000

Maļinovas pagasta pārvalde                       Skolas ielas, Dārza ielas un Alejas ielas apgaismojuma izbūvei
CIS-050

23000

Medumu pagasta pārvalde                          Tautas nama zāles apgaismojuma un skaņas aparatūtras iegāde
KUL-086

5020

Naujenes pagasta pārvalde                        Lāču pamatskolas žoga demontāža un jauna žoga ierīkošana
IZG-007

20000

Naujenes pagasta pārvalde                        
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas aprīkojums datorgrafikas programmas 
īstenošanai

KUL-030
6333

Naujenes pagasta pārvalde                        Naujenes Kultūras centra foajē durvju nomaiņa
KUL-007

7154

Naujenes pagasta pārvalde                        Gājēju kāpņu pārbūve Kraujas ciemā 10200

Nīcgales pagasta pārvalde
Celiņa izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes un ciema centra teritorijas  
labiekārtošana

ART-006
30000

Salienas pagasta pārvalde                        Červonkas pils logu atjaunošanai PRV-063 20000

Salienas pagasta pārvalde                        
Daugavpils novada Sociālā dienesta mobilās brigādes auto garāžas infrastruktūras 
uzlabošana

SOC-009
15000

Skrudalienas pagasta 
pārvalde                    Sabiedriskās pirts apkures katla nomaiņa

CIT-009
5400

Skrudalienas pagasta 
pārvalde                    Daudzfunkcionālā centra "Skrudaliena" betona aizsargmaļu remonts

PRV-041
9870

Skrudalienas pagasta 
pārvalde                    Dzīvojamās mājas Bruņene 24 jumta atjaunošana

MAJ-019
20000

Sventes pagasta pārvalde                         Notekūdeņu attrīšanas iekārtu rekonstrukcija UDN-033 200000
Sventes pagasta pārvalde                         Tautas nama tehniskā apsekošana un atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde KUL-075 15000
Tabores pagasta pārvalde                         Pagasta pārvaldes jumta seguma nomaiņa PRV-035 10000
Vaboles pagasta pārvalde                         Muižas parka atjaunošanas izpēte ART-055 10000
Vaboles pagasta pārvalde                         Traktora iegāde PRV-011 23200
Višķu pagasta pārvalde                           Špoģu Mūzikas un mākslas skolas kosmētiskais remonts KUL-063 30000
Višķu pagasta pārvalde                           Bibliotēkas izveidošana Višķu tehnikuma ciemata Sabiedriskajā centrā KUL-089 12000

Pašvaldības aģentūra "Višķi"
Malnavas koledžas izglītības iegūšanas vietas "Višķi" materiālās bāzes 
pilnveidošanai

IZG-013
50000

Sociālā atbalsta un aprūpes 
centrs “Avots” Teritorijas apgaismojuma ierīkošanai un labiekārtošanai

PRV-001
15000

Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde Grāmatu iegāde pašvaldības bibliotēkām

KUL-004
20000

Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde Bibliotēku datoru iegādes II kārta

KUL-011
22500

Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde Sanitāro mezglu un dušas telpu Raiņa mājā renovācija

KUL-008
8000

KOPĀ 1583217
 - Daugavpils novada Vides aizsardzības fonda līdzekļi
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