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DAUGAVPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

 
Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļa 

Gada garumā periodiski tikai veikta Daugavpils novada attīstības programmas investīciju 

plāna aktualizēšana, papildinot to ar aktuālajām projektu idejām, kā arī tika vērtēta investīciju plāna 

un rīcības plāna izpilde un uzkrāti priekšlikumi rīcības plāna aktualizācijai. Speciālisti aktīvi 

piedalījās dabas aizsardzības plānu izstrādē dabas parkam “Silene” un aizsargājamo ainavu apvidus 

“Augšdaugava”. 2019.gadā tika iesākts darbs pie jaunas Daugavpils novada attīstības programmas 

izstrādāšanas organizēšanas.  

Vides pārraudzības valsts birojam ir iesniegts Daugavpils novada teritorijas plānojuma 

2012.-2023.gadam īstenošanas novērtējums novada teritorijas plānojuma realizācijas ietekmes uz 

vidi monitoringa ziņojuma sagatavošanai. 

Atskaites gadā tika uzsākts darbs pie lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža 

Mackeviči” teritorijai (Līksnas pagasts, Kalupes pagasts, Vaboles pagasts), lai nodrošinātu 

reģionāla līmeņa poligona izveidi valsts aizsardzības vajadzībām, kur ieplānota Nacionālo bruņoto 

spēku mācību infrastruktūras attīstība. 

2019.gadā tika izvērtēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvie 

materiāli par Administratīvi teritoriālo reformu, tika gatavotas datu kopas, korekcijas un 

paskaidrojumi par situāciju Daugavpils novadā un iespējamo reformas ietekmi uz novada teritorijas 

nākotni. 

Turpinājās darbs pie novada statistikas datu uzkrāšanas un platformas izveidošanas 

Daugavpils novada Statistikas modulim. Izveidota Statistikas moduļa matrica tiks izmantota 

statistikas sadaļas attīstībai Daugavpils novada Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūkā. 

Kopumā matrica sastāv no 22 datu grupām (Demogrāfija, Nodarbinātība, Uzņēmējdarbība, 

Tirdzniecība, Lauksaimniecība, Mežsaimniecība, Zivsaimniecība, Sociālā aizsardzība, Veselības 

aprūpe, Būvniecība, Nekustamais īpašums, Transports, Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas 

parādības, Tūrisms un atpūta, Publiskie, komunālie pakalpojumi, Izglītība, Kultūra, Informācijas 

sabiedrības procesi, Daba, Vides aizsardzība, Sabiedrības aktivitāte, Vispārēja informācija). 

Katrā grupā ir apkopoti dati no vairākiem oficiālajiem datu avotiem par maksimāli lielāku 

periodu. Pamata informācijas daļa tika apkopota tieši Daugavpils novada domes pārvaldēs un 

nodaļās, papildus tika veikta sadarbība ar pagastu pārvaldēm un ar sekojošām iestādēm:  

• Centrālo Statistikas pārvalde (CSB),  

• Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

(PMLP), 

• Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), 

• LURSOFT, 

• Labklājības ministrija (LM), 

• Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). 

• Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), 

• Valsts zemes dienests (VZD), 

• Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC), 

• Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) 

• u.c. 

2019. gadā ir atjaunoti un papildināti dati par vairākām datu grupām:  



1. Demogrāfija – atjaunota informācija par iedzīvotāju skaitu un struktūru, demogrāfisko slodzi, 

dzimušo un mirušo skaitu, noslēgto laulību skaitu, tautību, iedzīvotāju dabisko pieaugumu un 

ilgtermiņa migrācijas saldo. 

2. Nodarbinātība - atjaunota informācija par bezdarbnieku skaitu, bezdarba līmeni, IIN nodokļa 

maksātājiem, mēneša vidējo bruto un  neto darba samaksu, ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitu, 

bioloģisko lauksaimniecību skaitu. 

3. Uzņēmējdarbība - atjaunota informācija par reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaitu.  

4. Tirdzniecība - atjaunota informācija par tirdzniecības atļaujam un autoveikalu pakalpojumiem. 

5. Lauksaimniecība - atjaunota  informācija par lauksamniecības dzīvnieku skaitu, kautuvju 

skaitu. 

6. Mežsaimniecība – atjaunoti mežsaimniecības dati. 

7. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas parādības - atjaunota informācija par reģistrēto 

noziedzīgo nodarījumu skaitu, ugunsgrēku skaitu 

8. Izglītība - atjaunota informācija par izglītības iestādēm, sporta organizāciju darbību, sporta 

bāzēm. 

9. Informācijas sabiedrības procesi – atjaunots elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto 

dalībnieku skaits. 

10. Daba - atjaunota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas pieminekļu 

aizsargājamo koku kopējo skaitu, mikroliegumu skaitu. 

11. Vides aizsardzība  - atjaunota informācija par derīgo izrakteņu atradnēm, invāzijām sugām, 

sadzīves atkritumu poligoniem, piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām teritorijām. 

12.. Vispārēja informācija - atjaunota informācija par pašvaldības teritorijas platību, ciemu 

skaitu, ģeodēzisko tīklu, nekustamā īpašuma izmaksām. 

Iegūti dati par sekojošām grupām: 

1. Sociālā aizsardzība – apkopota informācija par pašvaldības sociālo dienestu, trūcīgo personu, 

ģimeņu skaitu, specializēto ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, 

sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitu. 

2. Transports – Apkopota informācija par sabiedriska transporta pieturvietām, reģistrēto 

transporta līdzekļu skaitu. 

3. Tūrisms un atpūta – Apkopota informācija par tūristu mītņu skaitu. 

4. Kultūra – Apkopota informācijā par bibliotēku skaitu, kultūras pieminekļiem, īpaši 

aizsargājamiem kultūras mantojuma objektiem. 

Sagatavotas informācijas kartogrāfiskās aplikācijas par sadaļas sekojošām tēmām: 

• Demogrāfija (Iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju blīvums); 

• Nodarbinātība (Bezdarbnieku skaits un līmenis, bezdarbnieku problēmgrupas); 

• Lauksaimniecība (lauksaimniecības dzīvnieku skaits). 

 

Sadarbībā ar izglītības iestādēm un pagasta pārvaldēm atjaunota informācija  par  skolēnu 

pārvadājumu maršrutiem  2019./2020. mācību gadam. Kopā Daugavpils novadā izveidoti 40 

skolēnu pārvadājumu maršruti.  

Pēc nekustamo īpašumu īpašnieku un valsts iestāžu pieprasījuma tika atlasīta ģeotelpiskā 

informācija par konkrētās teritorijas izmantošanu un izsniegta izdruku veidā par 135 īpašumiem. 

Kopumā 2019. gadā 34 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas sagatavojušas  un 

iesniegušas reģistrēšanai  Daugavpils novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datubāzē 158 topogrāfiskos plānus ar kopējo platību 404,732 ha un  147 



izpildmērījuma plānus ar kopējo garumu 204215,9 m. Detalizētāku sadalījumu var aplūkot zemāk 

esošajā tabulā. 

Periods 
ADTI 

darbi 

Topogrāfiskie 

plāni 
Platība(ha) 

Izpildmērījuma 

plāni 
Garums(m) 

Janvāris 17 10 19,14 7 12514,08 

Februāris 16 10 19,29 6 6616,6 

Marts 26 16 47,55 10 8026,37 

Aprīlis 22 12 27,67 10 17689,83 

Maijs 26 14 29,79 12 17542,37 

Jūnijs 22 14 28,44 8 30607,17 

Jūlijs 36 19 68,10 17 12457,85 

Augusts 27 10 7,93 17 21219,14 

Septembris 30 15 15,06 15 27469,39 

Oktobris 36 16 69,67 20 19824,97 

Novembris 28 13 57,37 15 18911,08 

Decembris 19 9 14,72 10 11337,05 

Kopā 305 158 404,732 147 204215,9 

 

ADTI datubāzē reģistrētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas detalizēts sadalījums 

pa mēnešiem. 

Papildus tika apstrādāti 109 iesniegumi par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no 

Daugavpils novada pašvaldības ADTI datubāzes mērniecības darbu veikšanai Daugavpils novada 

teritorijā.  

Vidēji mēnesī reģistrēti 25 ADTI darbi un apstrādāti 9 iesniegumi par topogrāfiskās 

informācijas izsniegšanu.  

Gada griezumā novērojama tendence, ka ADTI datu bāzē reģistrēto darbu daudzums gada 

otrajā pusē pieaug un decembra mēnesī atkal samazinās. Zemāk attēlā ir redzams, ka jūlija un 

oktobra mēnešos reģistrēto darbu daudzums krasi pārsniedz vidējo  reģistrēto darbu skaitu mēnesī.  

 



 
Reģistrēto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits 

Savukārt, aplūkojot ADTI datubāzē reģistrēto topogrāfisko plānu sadalījumu gada griezumā 

pēc platības (attēls zemāk.), varam redzēt, ka izteikti “ražīgs” ir bijis jūlija un oktobra mēnesis, tieši 

tāpat kā tas bija aplūkojot iesniegto darbu apjomu kopumā.  

 
Reģistrētie topogrāfiskie plāni pēc platības (ha) 

Izpildmērījuma plānu īpatsvars pēc garuma gada griezumā novērojams lielākoties tieši gada 

otrajā (attēls zemāk). Šajā sadalījumā līderis ir jūnija mēnesis. 
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Reģistrētie izpildmērījuma plāni pēc garuma (m) 

Kopumā Daugavpils novadā 2019. gadā visaktīvāk darbojušies komersanti ir SIA Solars, 

kuriem seko SIA Lattopo un SIA Rio M. Detalizētāks sadalījums apskatāms tabulā zemāk: 

Nr. p.k. Komersanti 

ADTI 

darbi 

kopā 

Topogrāfiskie 

darbi 

Izpildmērījuma 

darbi 

1 SIA Solars 55 19 36 

2 SIA LatTopo 50 24 26 

3 SIA Rio M 49 15 34 

4 SIA GEO Latgale 41 22 19 

5 SIA Parnas GEO 34 23 11 

6 SIA 

Energomontāžprojekts 
16 13 3 

7 SIA DAUGAVPILS 

MĒRNIEKS 
11 11 0 

8 SIA Geo Forest 5 5 0 

9 SIA "Preime" 4 2 2 

10 SIA Ģeodēzijas centrs 4 0 4 

11 SIA Mērniecības 

risinājumi Latgale 
4 2 2 

12 SIA NP Topo 4 4 0 

13 SIA RE Mērnieks 4 4 0 

14 SIA Topohaus 3 3 0 

15 SIA Ametrs 2 0 2 

16 SIA Latvijasmernieks.lv 2 2 0 

17 SIA METRUM 2 1 1 

18 SIA Mērvienība 2 2 0 

19 SIA TERRA TOPO 2 2 0 

20 SIA ZA69 2 0 2 

21 SIA GEO Mērniecība 1 0 1 

22 SIA JOE 1 1 0 

23 SIA Leidzi 1 1 0 

24 SIA MIKOR 1 0 1 
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25 SIA Rīgas tilti 1 0 1 

26 SIA Sertifikācijas centrs 1 0 1 

27 SIA TopoPlus 1 0 1 

28 SIA TP Aģentūra 1 1 0 

29 SIA Vinoko 1 1 0 

 

Komersantu veikto uzmērījumu skaits Daugavpils novada teritorijā 

 

Vislielākās topogrāfisko plānu platības:  

 Nr. 

p.k. 
Topogrāfiskā plāna nosaukums 

Platība 

(ha) 
Komersants 

1 
Smilts-grants um smilts atradne "Pantališķi", 

Biķernieku  pag., Daugavpils nov. 
20 

SIA Parnas 

GEO 

2 
A6 un P67 krustojums līdz Meža Mackeviči, 

Vaboles pag., Līksnas pag., Daugavpils nov. 
17,64 

SIA TERRA 

TOPO 

3 
MAC "Raktā līnija", Dubnas pag., Kalupes 

pag., Daugavpils nov. 
17,15 

SIA RE 

Mērnieks 

4 
LVRTC trase Ambeļu pag., Višķu pag., 

Maļinovas pag., Daugavpils nov. 
16,78 SIA NP Topo 

5 Siena ceļš, Maļinovas pag.,Daugavpils nov. 12,8 
SIA 

Topohaus 

6 
20kV GVL LN-320 no A-320-3 līdz A-320-4 

pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov. 
11,74 

SIA GEO 

Latgale 

7 
0.4kV GVL no TP-6297 pārbūve Višķu  pag., 

Daugavpils nov. 
11,7 

SIA Parnas 

GEO 

8 

20kV EPL pārbūve līnijā LN-22 no atdalītāja 

A-22-6 līdz balstam Nr.248, Ambeļu pag., 

Daugavpils nov. 

10,9 SIA Solars 

9 
0.4kV GVL un TP-6253 pārbūve Biķernieku 

pag., Daugavpils nov., 1. daļa 
9,85 

SIA GEO 

Latgale 

10 

20 kv GvL LN-24 pārbūve no a/st231 līdz 

balstam Nr.286 Višķu pag., Daugavpils nov. 

1. daļa 

9,3 
SIA Parnas 

GEO 

 

Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi:  

 Nr. 

p.k. 
Izpildmērījuma plāna nosaukums 

Garums 

(m) 
Komersants 

1 

Meža meliorācijas sistēmas "Sergunta" 

pārbūve Nīcgales pag., Daugavpils nov., 

Nīcgales meža iecirknī, Dienvidlatgales 

reģionā. 

12588 
SIA GEO 

Mērniecība 

2 

Pieslēgums LVRTC optiska tīkla 

infrastruktūrai Laucesa - PP Demene, 

Demenes pag., Lauceses pag., Daugavpils 

nov. 

11251,61 SIA Rio M 



3 

Daugavpils novada pašvaldības ceļa 

„Butiški-Židino” pārbūve, Naujenes pag., 

Daugavpils nov. 

10273 SIA MIKOR 

4 
MMS "Vabole", Vaboles un Līksnas pag., 

Daugavpils nov. 4. daļa 
10085 

SIA Ģeodēzijas 

centrs 

5 

Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un 

būvniecības darbi Latgales plānošanas 

reģionā, objekts Daugavpils.  Posms 

SALIENA - KAPLAVA - KRĀSLAVA. 

Salienas pag., Daugavpils nov. 

8400 SIA Rio M 

6 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

Sadnieki-Budišķi (92-7), Budišķi-Červonka 

(92-35) un Skaidrīši-Červonka (96-

6)pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto 

teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā 

savienojuma nodrošināšanai. 

7125 SIA GEO Latgale 

7 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

Sadnieki-Budišķi (92-7), Budišķi-Červonka 

(92-35) un Skaidrīši-Červonka (96-

6)pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto 

teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā 

savinojuma nodrošināšanai  

7125 SIA GEO Latgale 

8 
MMS "Vabole", Vaboles un Līksnas pag., 

Daugavpils nov. 3. daļa 
6723 

SIA Ģeodēzijas 

centrs 

9 
20 kV GVL LN-6007 un LN-6172 pārbūve 

Maļinovas pag., Daugavpils nov. 
5470,78 SIA Solars 

10 
20 kV GVL LN-23 no b.Nr.58 līdz b.Nr.125 

pārbūve Sventes pag., Daugavpils nov. 
5347,97 SIA Solars 

 

Sadalījumā pa pagastiem visvairāk ADTI uzmērījumu tika veikts Naujenes pagastā (43 

darbi), pēc tam seko Kalkūnes pagasts ar 35 darbiem un Skrudalienas pagasts ar 34 reģistrētiem 

ADTI darbiem. Savukārt, vismazāk ADTI darbu tika veikts Vecsalienas un Biķernieku pagastos 

(skat. attēlu zemāk) 



 
Reģistrēto ADTI darbu apjomi sadalījumā pa pagastiem  

 

 

 

 

 



EKONOMISKO IZAUGSMI VEICINOŠO PROJEKTU SAGATAVOŠANA UN 

REALIZĒŠANA 

 

 

2019.GADĀ TURPINĀJĀS DARBS PIE DAŽĀDU ES FINANSĒTO 

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS UN JAUNU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS. 
 

I. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām” trešā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto 

teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības 

programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projekti uz 

kopējo summu Daugavpils novada teritorijā  EUR 3 201278,92: 

 

1.Realizētā  projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils 

pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” Nr. 5.6.2.0/17/I/003 ietvaros 

uzbūvētajās ražošanas telpās 652,70 m2 platībā un noliktavas telpās 345,40 m2 

platībā darbojas šūšanas uzņēmums SIA Lattex D , kurš līdz 2022.gada 

31.decembrim apņēmies izveidot ne mazāk kā 30 jaunas darba vietas un  nodrošināt 

nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne 

mazāk kā 30 000 eiro apmērā. 

No nomas līguma noslēgšanas  2018.gada 18.jūnijā , pamatlīdzekļos SIA Lattex D ir 

ieguldījis 25 504,00 EUR, un saskaņā ar VID reģistrētajiem gada pārskatiem  radītas  

jaunas darba vietas. 

 

Uzbūvētā ražošanas teritorija, kurā savu saimniecisko darbību attīsta  SIA Lattex D :  

  
 



  
  

 

2. 2019.gadā turpinājās darbs pie Sadarbības projekta ar Daugavpils pilsētas domi 

”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” Nr.5.6.2.0/17/I/036. 

 

Projekta kopējās izmaksas EUR 5 729 116.34, no tiem: 

Daugavpils pilsētas domes daļa - EUR 3 648 307.42 EUR: ERAF finansejums 85% 

- 3 050 763.57 EUR; Valsts budžeta dotācija - 161 511.01  EUR; Daugavpils 

pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% - 376 859.03EUR un neattiecināmās 

izmaksas - 59 173.81  EUR. 

Daugavpils novada domes daļa – EUR 2 080 808.92 EUR: ERAF finansējums 

68.78% -  1 430 362.23 EUR; Valsts budžeta dotācija 3.57% - 74 302.95 EUR; 

Daugavpils novada domes līdzfinansējums 8.34 % - 173 373.56 EUR un privātās 

attiecināmās izmaksas 19.31% - 401 649.29 EUR un neattiecināmās izmaksas - 

1120.88 EUR. 

 

Projekta ietvaros plānots revitalizēt Luknas degradēto teritoriju (Višķu pagasts) un 

Sventes degradēto teritoriju.  

Tiks sakārtota publiskā infrastruktūra (ceļi,ielas) Luknas degradētajā teritorijā un 

izveidota atbilstoša publiskā infrastruktūra un nepieciešamās ēkas saimnieciskās 

darbības attīstībai Sventes degradētajā teritorijā. 

 

Sventes degradētās teritorijas revitalizācija /Puncuļi, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads/: Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās 

infrastruktūras būvniecība 

 Luknas degradētās teritorijas revitalizācija /Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads/: Daugavpils novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas 

pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, 

tajā skaitā ceļa/ielas apgaismojuma izbūve, elektrolīnijas pārbūve 

 

 

 

 

 



Luknas degradētā teritorija /Višķu pagasts/ 

 
Pirms projekta realizēšanas 

 
Realizējot projektu 

 

 

Sventes degradētā teritorija /Sventes pagasts/ 

 
Pirms projekta 



 
 

 

 
Realizējot projektu. 

 

Plānotie iznākuma rādītāji pēc projekta realizēšanas: revitalizēta degradētā teritorija 

7.57 ha platībā, radītas 12 jaunas darbavietas, nodrošinātas nefinanšu investīcijas 

komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 

1 539 104,00 tūkst. eiro apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai. 

 

3. 2019.gadā turpinājās darbs pie Sadarbības projekta ar Krāslavas novada domi 

“Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai” Nr. 5.6.2.0/17/I/034. 

 

Daugavpils novada domes daļa  - 1120470.00 EUR, t.sk. ERAF finansējums   

952392.67 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 50421.16 EUR, Pašvaldības 

finansējums – 117656.17 EUR. 

 

Projekta ietvaros plānots revitalizējot Tabores un Vecsalienas degradētās teritorijas 

sakārtojot tajās publisko infrastruktūru – nodots ekspluatācijā pašvaldības ceļš ceļu 



Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka ( 92-35) un  Skaidrīši – Červonka 

(96-6) izveidojot divkārtu virsmas ceļa segumu. 

 

Plānotie iznākuma radītāji pēc projekta ieviešanas : revitalizēta degradētā teritorija 1 

ha platībā, radīta 21 jauna darba vieta, nodrošinātas nefinanšu investīcijas 

komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 948 674.00 

eiro apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai. 

 

 
Realizējot projektu 

 

II.  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais 

atbalsta mērķis 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus” ar kopējo projekta summu Daugavpils novada 

teritorijā  500 000 EUR 

 

1.2019. gadā tika turpināta sadarbības projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošana. 

Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome, kuras sadarbības partneri 

projektā ir Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada 

pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. 

ERAF līdzfinansējums projektam ir 4 695 000,00 eiro, savukārt nacionālais 

publiskais finansējums 1 134 411,76 eiro, no kura 245 073,53 eiro veido valsts 

budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī sešu pašvaldību finansējums 584 338,23 eiro. 

Daugavpils novada domes daļa  - 500 000,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 

399 075,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 22 500,00 EUR, pašvaldības 

finansējums – 52 500,00 EUR. 

Projekta mērķis: Saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu 

Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās 

identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai 

ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. 

Kopumā projektā paredzēts atjaunot un attīstīt sešus valsts nozīmes kultūras 



pieminekļus, kuri atrodas populārākajā Latgales tūrisma maršruta lokā. Projekta 

“Rīteiropas vērtības” īstenošanas laikā Daugavpils novadā paredzēti atjaunošanas 

darbi Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, saglabājot novadam tipisko 

arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi 

akmens pamati un kaķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. Sādžā paredzēts 

izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas.  

2019. gadā ir veikta Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās 

pieejamības nodrošināšana - atjaunota 1,6 km garās Markovas izziņas takas 

atjaunošana, nomainot vecos un, piedaloties arheologiem, izveidojot jaunus 

pakāpienus, uzstādīta skatu platforma, 2 gājēju tiltiņi, tualete, informatīvais stends, 

norādes. 

Pabeigta atpūtas vietas "Latgales sēta" labiekārtošana - objektā tika izveidota 

nepieciešamā infrastruktūra, lai aktīvajā atpūtas sezonā šeit varētu atpūsties gan 

vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. 2019. gada uzsākta arī būvprojekta izstrāde lauku sētas 

"Slutišķi 2" atjaunošanai. 

 

   
 

  
 

III. Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais 

atbalsta mērķis 4.4.2. „Atbilstoši pašvaldības integrētajām 

attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 



un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ar kopējo projektu summu 

Daugavpils novada teritorijā  2 562 825.70 EUR 

 

 

1. 2019.gadā turpinājās darbs pie projekta “Naujenes bērnu nama ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/17/I/098 - kopējā projekta summa 

775 676.27 EUR; t.sk. , ERAF finansējums  50.50% jeb 169 714,00 EUR; Valsts 

budžeta dotācija pašvaldībām 14.85 % jeb  49902.11 ; Pašvaldības finansējums 

34.65 % jeb 116 438.27 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas sastāda 

439 621.89 EUR. 

 

 
 

 

Projekts realizēts un 07.10.2019. Daugavpils novada būvvaldes objektu pieņēma 

ekspluatācijā. 

 

Objektā ieguldītos līdzekļus 439 621.89 EUR novada dome plāno attiecināt 

deinstitucionalizācijas projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/037 “Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, kā vienu  no 

veicamajām aktivitātēm. 

 

  
 

 



2. 2019.gadā turpinājās darbs pie projekta  “Sociālo pakalpojumu centra 

“Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” pieteikuma 

precizēšanas atbilstoši CFLA nosacījumiem, kā arī darbs pie projekta 

finansējuma avotu un naudas plūsmas saskaņošanas gan CFLA, gan novada 

domē. 

2018.gada novembrī projekta pieteikums apstiprināts CFLA. Kopējā projekta 

summa 1787149,56 EUR; t.sk. , ERAF finansējums  56.53% jeb 466 171 EUR; 

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 13.04% jeb  107542,95 EUR; Pašvaldības 

finansējums 30.43% jeb 250938.71 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas 

sastāda 962 496.90 EUR. 
  

 

  
 

Lai nodrošinātu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un radītu atbilstošus 

sadzīves apstākļus iestādes iemītniekiem, dome plāno ieguldīt gan pašvaldības 

budžeta līdzekļus, gan ņemt aizņēmumu Valsts kasē. 

 

  

IV. Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais 

atbalsta mērķis 9.2.4. „ Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”   ar 

kopējo projekta summu Daugavpils novada teritorijā  308 790.00  

EUR 

 

 

1. 2019. gadā tika turpināta projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/070 

ieviešana. Līgumsumma EUR 308 790,00, ko 100% sedz no Eiropas Sociāla fonda 

līdzekļiem. 

2019. gadā projekta ietvaros  Daugavpils novada pagastos ir organizēti 54 pasākumi, 

tostarp 9 slimību profilakses pasākumi un 45 veselības veicināšanas pasākumi, kas 

motivējis cilvēkus sekot veselīga dzīvesveida paradumiem,  rosinājis aktīvāk 

apmeklēt profilaktiskās apskates un pievērsties fiziskās un garīgās veselības 

stiprināšanai.  



2019. gadā slimību un profilakses pasākumu saturs tika vērsts uz četrām prioritārajām 

veselības nozares jomām: sirds un asinsvadu slimības, psihiskā (garīgā) veselība, 

perinatālā un neonatālā perioda veselība un onkoloģija, to organizēšanā iesaisot 

kvalificētus speciālistus. 

Veselības veicināšanas pasākumu bērniem un jauniešiem ietvaros tika organizētas 4 

nometnes – nometnes bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām, jauniešiem ar īpašām vajadzībām, nometne 

jauniešiem, kā arī tika organizētas veselības dienas 9 Daugavpils novada izglītības 

iestādēs, pieaicinot uztura speciālistu, fizioterapeitu, psiholgu, nodrošinot ielu 

vingrotāju, Latvija pazīstamu sportistu paraugdemonstrējumus.  

Tika īstenoti 3 pasākumi iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem – Senioru veselības 

ābecīte, Veco ļaužu diena un Aktīvas novecošanas diena. Šajos pasākumos tika 

aktualizētas šādas tēmas: aktīva novecošana senioru garīgās veselības veicināšanai, 

fiziskās aktivitātes ikdienā, sirds un asinsvadu saslimšanu ietekmējošie faktori un to 

profilaktiskie pasākumi, izpratne par onkoloģijas saslimšanām, veselīgs uzturs.  

2019. gadā notikušas 13 izglītības un informācijas dienas pagastos “Fiziski un garīgi 

vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”, kurās iedzīvotāji tikās ar fizioterapeitu, 

uztura speciālistu un veselības vadības ārstu, noskaidrojot, kāpēc ir vērts sportot, par 

onkoloģijas profilaksi sievietēm un vīriešiem, veselīga uztura ieguvumiem un 

pamatprincipiem, 21. gs. uztura slēptajiem riskiem, piedaloties nūjošanas 

paraugdemonstrējumos. 

Iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt  5 dažādus fiziskās un garīgās veselības 

veicināšanas nodarbību ciklus, tika organizēti 6 sporta pasākumi iedzīvotājiem gan 

iekštelpās, gan ārtelpās – paaudžu sapratnes un sadarbības sporta spēles, pašvaldības 

iedzīvotāju ziemas sporta spēles, pašvaldības iedzīvotāju vasaras sporta spēles, 

ģimeņu sporta spēles, jauniešu sporta spēles, personu ar ierobežotām vajadzībām 

sporta spēles, aptverot dažāda vecuma novadnieku grupas.  

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi sekmē dažādu vecuma iedzīvotāju kopīgu 

pievēršanos fiziskajām aktivitātēm, saliedē un popularizē veselīgu dzīvesveidu 

kopumā, motivē aizdomāties par individuālo emocionālo labizjūtu. Pasākumos 

skartās tēmas ir aktuālas konkrētam iedzīvotāju lokam, tādējādi viņi tiek uzrunāti 

personiskāk, ļaujot rast atbalstu tādu problēmu risināšanā kā alkohola, smēķēšanas 

atkarība, svara problēmas, depresija, rehabilitācija pēc nopietnām saslimšanām, 

onkoloģijas saslimšanas un tml. Vairāku pasākumu izskaņā projekta ietvaros 

piesaistītie speciālisti sniedz privātas konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem, dažiem 

no viņiem tā ir vienīgā iespēja aprunāties par savām fiziskās un garīgās veselības 

problēmām, kas skārušas vai pašu, vai kādu tuvinieku. 



    
 

  
 

 
 

   

V. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais  

atbalsta mērķis 8.4.1 “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci”. 

 

1.2019.gadā turpinājās darbs pie  projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide”. 

 

Projekta mērķis:  



Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu 

darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu 

strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu 

 

Projekta mērķa grupa - Strādājošie iedzīvotāji 

• vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri) 

• ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, 

profesionālo vai augstāko izglītību). 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts 

pieteikumu skaits: 

• vecumā no 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. 

pamatgrupu profesijās: 

o pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, 

ielu tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.) 

o kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki, maiznieki, 

kurpnieki, u.c.) 

o iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera 

strādnieki, transporta līdzekļu vadītāji, u.c.) 

o vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, 

atkritumu savācēji, sētnieki, kurjeri, u.c.) 

• vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” 

saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai 

neformālās izglītības programmas apguvei, 

• bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

 

Mērķa grupai pieejamais atbalsts 

Mācību maksa: 

• mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā 

līdzmaksājums, 

• mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas 

statusu. 

• pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās, 

• karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta) 

tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē. 

Cits atbalsts: 

• asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti, 

• atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts 

maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss. 

 

Projektā pieejamie izglītības pakalpojumi 

Pieejamo mācību veidi: 

• profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru 

noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju, 



• profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var 

saņemt profesionālās pilnveides apliecību, 

• neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā 

var saņemt sertifikātu. 

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana: 

• ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, 

strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. 

 

 

 

VI. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 

dzīvei un integrācijai sabiedrībā" . DI plānā apstiprinātā projekta 

summa 1 346 004, 38 EUR. 

 

1.2019.gadā veikts darbs pie projekta sagatavošanas "Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils 

novada teritorijā" .   

Projekta ietvaros, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona izstrādāto un apstiprināto 

Deinstitucionalizācijas (DI) plānu, Daugavpils novada teritorijā plānots attīstīt 

plašu sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāstu.  

DI plāna ietvaros piesaistot ERAF finansējumu tiks veidota infrastruktūra, lai 

nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpusģimenes aprūpē 

esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušām 

personām ar GRT. 

 

 

Nr.p.k. PAKALPOJUMS 
Klientu 

skaits 
Pakalpojumu sniegšanas vietas adrese 

1.                   
Pieaugušie ar GRT: Grupu 

dzīvokļi 
16 Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 

/nodrošinot atsevišķu ieeju/  

2.                   
Pieaugušie ar GRT: Dienas 

aprūpes centrs 
35 

1) “Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads 

2) Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”,  Miera iela 12, 

Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 

3.                   
Pieaugušie ar GRT: 

Specializētās darbnīcas 
20 Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 

/nodrošinot atsevišķu ieeju/  



4.                   

Bērni ar FT: Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

centrs 

24 
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

/nodrošinot atsevišķu ieeju/  

5.                   ĢVPP 8 Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

6.                   Jauniešu māja 8 Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

  

Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/037 galvenās darbības: 

1. Pieaugušās personas ar GRT: Grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu 

izveide: Projekta rezultātā tiks izstrādāts būvprojekts /Nīcgales pamatskolas telpu 

pārbūve - 1.stāvs un 2.stāvs/ grupu dzīvokļu 16 pieaugušām personām ar GRT un 

specializēto darbnīcu 20 pieaugušām personām ar GRT izveidei. Tiks veikti 

nepieciešamie būvdarbi , kā arī tiks nodrošināta autoruzraudzība un 

būvuzraudzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Projekta ietvaros tiks iegādās 

iekārtas un aprīkojums , lai atbilstoši aprīkotu ar mēbelēm un nepieciešamo 

sadzīves aprīkojumu grupu dzīvokļus. Specializētās darbnīcas tiks aprīkotas ar 

iekārtām, lai iemītnieki varētu nodarboties ar kokapstārdi, ziepju liešanu un 

šūšanu.  

2. Pieaugušās personas ar GRT: Divu dienas aprūpes centru izveide:  

1.centrs “Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts - tiks iegādāts aprīkojums 

šūšanas un ziepju liešanas nodarbībām, paralēli varēs arī nodarboties ar floristiku;  

2.centrs “Skrudaliena” Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pag., Daugavpils 

novads - tiks veikti būvdarbi ieejas mezgla vides pieejamības nodrošināšanai, 

sanitāro mezglu pārbūvei ar mērķi nodrošināt vides pieejamību personām ar 

kustību traucējumiem, kā arī nodrošināt pacēlāju uz trešo stāvu, kur jau šobrīd ir 

izremontētas telpas, lai varētu nodrošināt dienas aprūpes centra pakalpojumu. Tiks 

iegādāts arī aprīkojums ķeramikas darbnīcu, šūšanas un filcēšanas darbnīcu 

nodrošināšanai. Arī šim objektam tiks nodrošināta būvuzraudzība, normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar FT; 

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide 1x8 un Jauniešu mājas 

izveide Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts- Pamatojoties uz veikto 

iepirkuma procedūru „Būvdarbi Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanai”, id. Nr.DND 2018/27, un 09.10.2018. noslēgto būvdarbu līgumu 

Nr.2.4-467/1 ar SIA VANPRO, summa 399 133,99 EUR iekļauta projekta 

budžetā. Plānota teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana . Izveidotās 

infrastruktūras darbības nodrošināšanai projekta ietvaros plānots iegādāties 

aprīkojumu Sociālās rehabilitācijs pakalpojumu centram bērniem ar FT - 

multisensorās istabas aprīkojumu, fizioterpijas pakalpojuma aprīkojumu un 

atbilstošās telpas, smilšu terapijas aprīkojumu.  

Nepieciešamās mēbeles un aprīkojumu 1x8 un Jauniešu mājas pakalpojuma 

nodrošināšanai, tiks izmantotas Naujenes bērnu nama rīcībā esošās un arī 

iegādātas jaunas , tam izmantojot savāktos ziedojumu līdzekļus.  



 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 1346004,38 tai skaitā ERAF 

finansējums EUR 910188,50 jeb 67,62%; Valsts budžeta finansējums EUR 48 

186,45 jeb 3,58% pašvaldības finansējums EUR 387 629,43 jeb 28,80%.  

 

VII. Pārrobežu sadarbības programmas projekti  

 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 

2020. gadam: 

 

1.  2019. gadā tika realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014. – 2020. gadam projekts Nr. LLI-341 “Senioru sociālā 

iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort”. 

Projekta mērķis: Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās 

brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem aprūpi mājās un medicīnisko 

palīdzību. 

Projekta partneri: biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (vadošais partneris), Rēzeknes 

pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Ilūkstes 

novada pašvaldība, Utenas rajona pašvaldības administrācija, Moletu rajona 

pašvaldības administrācija.  

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR, Daugavpils novada domes daļa – 

101 237,97 euro, no kurām ERAF finansējums sastāda 82 048,13 euro jeb 85 procenti 

no kopējām attiecināmajām izmaksām, Valsts budžeta dotācija sastāda 4 562,55 euro, 

pašvaldības līdzfinansējums sastāda 9 916,53 euro, ar projektu saistītās izmaksas 

sastāda 4 710,76 euro. 

Projekta īstenošanas laikā ir uzlaboti pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumi un 

infrastruktūra, izmantojot jaunu pieeju aprūpē mājās un pašpalīdzības pasākumus, 

tādējādi spējot nodrošināt senioriem komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros ir 

organizētas teorētiskās mācības Latvijā un Lietuvā, sadarbība un pieredzes apmaiņa 

40 mobilo brigāžu speciālistiem, kā arī mācību brauciens uz Falunas reģionu 

Zviedrijā. Ir izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts 

specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri 

specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Ar mobilo brigāžu palīdzību 

pierobežas teritorijā mājas aprūpe tiks nodrošināta līdz 1300 senioriem, no tiem vairāk 

nekā 100 klienti ir Daugavpils novada teritorijā dzīvojošie vecie, vientuļie un slimie 

seniori. 

Projekta ietvaros Daugavpils novadā ir izveidota mobila brigāde, kuras bāze atrodas 

daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” un kas pie senioriem dodas ar specializēto 

transportlīdzekli, kurā ir pieejama dušas kabīne, veļas mazgājamā mašīna, 

podoloģijas krēsls un medicīniskais aprīkojums, kas ļauj izmērīt asinsspiedienu, 

noteikt cukura līmeni un svaru, tādējādi uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti un 

sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem kvalitatīvu aprūpi mājās. 

 



    
 

  
 

 

2. 2019. gadā ir pabeigta āra trenažieru laukumu izveide piecos Daugavpils novada 

pagastos – Naujenes, Višķu, Kalupes, Sventes un Skrudalienas pagastā –  Interreg V-

A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam 

projekta Nr. LLI-402 “Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai”, akronīms RISK 

FREE ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā 

dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot 

sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību. Āra trenažieru laukumi 

ir tapuši, Daugavpils novada pašvaldībai sadarbojoties ar projekta partneriem – 

Latgales plānošanas reģionu un Latgales reģiona attīstības aģentūru. Kopējās projekta 

izmaksas ir 750 973,98 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Daugavpils novada domes daļa – 41 850,33 EUR. 

 

    



 

 

 Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam: 

  

1. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam 

Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2019. gada 1. jūnijā tika uzsākta septiņu 

partneru sadarbības projekta “Parki bez robežām” (“Parks without borders”, LV-RU-

023) īstenošana.  

Starp Gulbenes novada pašvaldību kā vadošo projekta partneri un Preiļu, Daugavpils 

novadiem no Latvijas puses un Krievijas puses Pleskavas apgabalu, Porhovas rajona 

administrāciju, Veļikije Luki pilsētas administrāciju un Kuņas rajona administrāciju 

tika noslēgts partnerības līgums par kopīga projekta īstenošanu Latvija-Krievija 

pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. 

Projekts “Parki bez robežām” tika iesniegts tematiskā mērķa “Vides aizsardzība, 

klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās” 2.1. prioritātē “Efektīva dabas resursu 

pārvaldība”. Projekta laikā sadarbības partneru izvēlētajās parku teritorijās tiks 

veiktas daudzveidīgas aktivitātes, ieguldījumi neliela mēroga infrastruktūras objektos 

parku teritorijās, stiprināta sadarbība un pieredzes apmaiņa starp parku un dārzu 

speciālistiem, ilgtspējīga tūrisma objektu un jaunu risinājumu izstrāde tūrisma 

veicināšanai programmas teritorijā, kā arī veicināta parku pieejamība cilvēkiem ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām. Projekta aktivitāšu kvalitatīvai realizācijai tika 

piesaistīti 2 asociētie partneri – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava) un 

Bērnu un jauniešu attīstības un radošuma centrs (Pleskavas apgabals). 

Daugavpils novads projektā darbosies kā projekta partneris, un aktivitātes tiks veiktas 

Juzefovas parka (Naujenes pagasts) teritorijā. Projekta ietvaros tiks veikta Juzefovas 

parka pārbūves 1. kārta, organizēti 3 semināri par parku apsaimniekošanu, 

uzturēšanu, mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas un Krievijas projekta 

sadarbības partneru parkiem, kā arī parka festivāls.  

Daugavpils novada kā partnera finansējums projektā sastāda 91 000,00 EUR 

(Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 9100,00 EUR).Projekta 

“Parki bez robežām” ilgums ir 24 mēneši, kopējās izmaksas 700 000,00 EUR, 

programmas finansējums – 630 000,00 EUR. 

 

  
 



 
 

 

VIII. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

LEADER + programma. Kopējā projekta summa EUR 50 000,00. 

 

2019. gadā sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Nr.19-03-AL28-A019.2201-

000009 “Daugavpils novada kapsētu digitalizācija”. Kopējās projekta izmaksas  ir 

EUR 60 379.00, attiecināmas izmaksas EUR 50 000,00, t.sk. publiskais finansējums 

sastāda 90% EUR 45 000,00. 

Projekta rezultātā tiks digitalizētas 46 pašvaldības lielākās kapsētas 62.0877 ha 

platībā Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, 

Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, 

Vecsalienas, Višķu pagastu teritorijās.   

Projekta rezultātā iedzīvotājiem būs: 

- pieejams portāls, kurā iespējams meklēt / apskatīt informāciju par apbedītajiem 

radiniekiem; 

- iespēja papildināt datus (piemēram, atpazīt nezināmās apbedījuma vietas, sniegt 

detalizētāku informāciju par apbedītajām personām, nepieciešamības gadījumā 

precizēt un papildināt datus); 

- pieejama detalizēta karte, kurā iespējams redzēt precīzas apbedījuma vietas (kas ir 

būtiski kapsētās, kuras lielākas par 1ha, kad nav iespējams izstaigāt visu kapsētu un 

pārbaudīt katru apbedījuma vietu); 

- iespēja apskatīt interesējošo apbedījuma vietu fotogāfijas.  

Ieguvumi pašvaldībai: 

- dati tiek digitalizēti un ir pieejami elektroniski. Līdz ar to, piemēram, ja mainās 

kapsētu pārvaldnieki, tad jaunajam pārvaldniekam uzreiz ir pieejama pilnīgi visa 

informācija par kapsētas apbedījumiem. Kā arī, ja tiek nozaudētas kapsētu grāmatas 

- informācija ir atjaunojama no elektroniskajiem pierakstiem; 



- Kapsētu pārvaldnieki sistēmā ērti var reģistrēt visus jaunos apbedījumus, tādā 

veidā nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību iedzīvotājiem; 

- Sistēma nodrošina informācijas uzturēšanu ne tikai par apbedītājām personām, bet 

arī par līgumiem (kapa vietu īpašniekiem), rēķiniem, aktēšanu (nekopto kapa vietu 

uzskaiti), statistiku (apbedījumu skaits, brīvās vietas u.c.), kapsētas notikumiem 

(piemēram, kapu svētkiem), kapsētas infrastruktūru (soliņi, atkritumu vietas, ūdens 

ņemšanas vietas u.c.). t.i.: visa kapsētā pieejamā informācija ir apkopota vienā 

sistēmā. 

 

IX. Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

 

 

2019.gadā turpinājās darbs pie  pašvaldības grants ceļu iesniegšanas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajam projektu iesniegumu 

konkursam un apstiprināto projektu ieviešanas.  

 

Tika pabeigta šādu pašvaldības ceļu pārbūve: 

-  “Butiški - Židina” pārbūve, Naujenes pagastā; kopējās pārbūves izmaksas 

1 382 240  euro. ES līdzfinansējums 1 145 402euro. 

 

- “Vitaniški - Bruņene” pārbūve, Skrudalienas pagastā; kopējās pārbūves 

izmaksas 368108 euro. ES līdzfinansējums 312 289 euro. 

 

- “Valsts ceļš - Kurpeņiški – Janciški” pārbūve  Maļinovas pagastā, kopējās 

pārbūves izmaksas 399892 euro. ES līdzfinansējums 345142 euro. 

 
 

 

 
 

 

2020.gadā tiks pabeigta šādu pašvaldības ceļu pārbūve: “Bērzkalni-

Razvilka” pārbūve, Demenes pagastā,  pārbūves izmaksas saskaņā ar 



noslēgto līgumu 375 220 euro. “Zeitiški –Tartaks” pārbūve, Vecsalienas 

pagastā, pārbūves izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu 178 870 euro 
 

 

X. Valsts budžeta dotācijas finansētie projekti 

 

Piesaistot Valsts budžeta dotācijas līdzekļus Višķu pagasta Špoģu ciemā izveidots 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs / VPVKAC/, kurā 

privātpersonas un uzņēmēji var saņemt Daugavpils novada pašvaldības un valsts 

iestāžu noteiktus pakalpojumus.  

 2019.gadā tika saņemta Valsts mērķdotācija VPVKAC darbības 

nodrošināšanai  13800,00  EUR apmērā un nodrošināts līdzfinansējums 1200,00 EUR 

apmērā. 

   
Novada nozīmes VPVKAC sniegtie pakalpojumi no 2015. līdz 2018.gadam, ranžēti pēc vidēji 

mēnesī sniegto pakalpojumu skaita 2018. gadā 
Vieta 

2018.g. 
VPVKAC Mēnešu 

skaits 
Pakalpojumu 

skaits 
Pakalpojumu skaits vidēji mēnesī   Skaita 

izmaiņas 
      Kopā Kopā Kopā 2016.g. 2017.g. 2018.g. Vizuā

li 
% 

  Kopā novada 

nozīmes 

VPVKAC 

  36 157860 4385,0 3230,5 5627,3 5389,4 ↔   

1. Daugavpils  DAU 34 2141 63,0 23,2 83,0 95,6 ↑ 15% 

  

 

Novada nozīmes VPVKAC sniegtie valsts iestāžu pakalpojumi no 2015. līdz 2019. gadam, ranžēti 
pēc vidēji mēnesī sniegto pakalpojumu skaitu 2019. gadā 

  

Vieta 
2019.g
. 

VPVKAC Mēnešu 
skaits 

Pakalpojumu 
skaits 

Pakalpojumu skaits vidēji mēnesī Izmaiņas: 
18’&19’:18’&1
7' 

      Kopā Kopā 2017.g. 2018.g. 2019.g. 9 
mēneši 

    

24. Daugavpils DAU 46 2823 78,3 80,7 70,1 ↔ -9% 

 

                                                    

  Informācija par pieejamiem pakalpojumiem: http://www.viski.lv/kac/ 

 

 

 

Attīstības pārvaldes vadītāja        V.Rūtiņa 

http://www.viski.lv/kac/

