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Saīsinājumi un skaidrojumi 
Priedīte  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Daudzfunkcionālais sociālo 

pakalpojumu centrs Priedīte  

AD Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības departaments 

DAP PSIA Daugavpils autobusu parks  

DBT Daugavpils Būvniecības tehnikums 

DMRMC Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs  

DNMM Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzejs  

DPIP Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Izglītības pārvalde  

DPP Daugavpils pilsētas pašvaldība 

DPPTAIA Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma 
attīstības un informācijas aģentūra  

DT Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils tehnikums  

DU Daugavpils Universitāte 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ERAF 

INTERREG Lat-

Lit 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

ERAF LV-LT-BY Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 

ERAF LV-RU Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

ESI fondi Eiropas strukturālie un investīciju fondi 
ĪPD Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas Īpašuma pārvaldīšanas 

departaments 

KF Kohēzijas fonds 

KKC Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Krievu kultūras centrs  

KP Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Kultūras pārvalde  

KSP Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālās saimniecības pārvalde  

Kult ras pils Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Kultūras pils  

LCB Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Latgales Centrālā bibliotēka  

LZOO Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Latgales zoodārzs  

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

Pansionāts Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Daugavpils pensionāru sociālās 

apkalpošanas teritoriālais centrs  

PAS DSilt PAS Daugavpils siltumtīkli  

PAS DSat PAS Daugavpils satiksme  

PIKC DDMV 

"Saules skola"  
Profesionālās izglītības kompetences centrs  Daugavpils Dizaina un mākslas 
vidusskolas „Saules skola  

PP Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Pašvaldības policija  

PPBD Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas Pilsētplānošanas un būvniecības 
departaments 

RSU Rīgas Stradiņa universitāte 
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SAM Specifiskais atbalsta mērķis 

SBDMV Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 

SD Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests  

SIA DRS SIA Daugavpils Reģionālā slimnīca  

SIA AADSO SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija  

SIA DDzKSU SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums  

SIA D  PSIA Daugavpils ūdens  

SIA DZP PSIA Daugavpils zobārstniecības poliklīnika  

SIA LD PSIA Labiekārtošana – D  

SIA DOC  SIA Daugavpils olimpiskais centrs  

SP Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Sporta pārvalde  

VBD Valsts budžeta dotācija 

Vienības nams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Vienības nams  

VSIA DPNS Valsts SIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca  
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Ievads 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma .-2027. gadam 

(turpmāk – Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras katra pašvaldība apņēmusies īstenot tās pilsētas 
un novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.  

2019.- . gadā valstī īstenotā administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka Augšdaugavas novada 
attīstības un vienlaikus administratīvais centrs ir Daugavpils valstspilsēta, kas ir nacionālas nozīmes 
attīstības centrs. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikts, ka valstspilsētām kā 
attīstības centriem ar piegulošām pašvaldībām izstrādājami kopīgi teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenti. Augšdaugavas novads kā jauna administratīvā teritorija izveidota līdz ar . gada . 
jūliju, apvienojot Ilūkstes un Daugavpils novadu. 

Attīstības programmu veido vairākas sadaļas: 1) vienota Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada esošās situācijas analīze, 2) vienots vidējā termiņa stratēģiskais redzējums, 3) kopīgas rīcības 
plāna darbības un 4) kopīgi investīciju projekti, 5) saskaņoti uzraudzības rādītāji, kā arī 6) atsevišķas 
katras pašvaldības sadaļas (Attēls . Attīstības programmā integrētas šādu dokumentu redakcijas, 
veicot datu aktualizāciju: 

 spēkā esošā Ilūkstes novada attīstības programma .-2026.gadam1 

 Daugavpils pilsētas attīstības programmas .-2027. gadam redakcijas projekts2; 

 izstrādes stadijā esošās Daugavpils novada atsevišķas sadaļas esošās situācijas analīze, rīcības 
plāns, investīciju plāns, u.c.  Attīstības programmai. 

 

ATTĒLS . Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas .-
. gadam struktūra 

ajā sējumā ietverts Daugavpils valstspilsētas pa valdības investīciju plāns .-2024. gadam, 

t.sk. kopīgi īstenojamie projekti ar Aug daugavas novada pa valdību. 

 
1 Apstiprināta ar Ilūkstes novada domes . . . sēdes lēmumu Nr.  Par Ilūkstes novada attīstības programmas .-

. gadam apstiprināšanu  prot. Nr. , .§  
2 Daugavpils pilsētas domes . . . sēdes lēmums Nr.  Par grozījumu . . . Daugavpils pilsētas domes 
lēmumā Nr.  Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas .- . gadam izstrādes uzsākšanu prot. Nr. , .§ , 
kas paredz integrēt Daugavpils pilsētas attīstības programmas .- . gadam redakciju Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada attīstības programmas .- . gadam redakcijā 

Pašreizējās 
situācijas 

raksturojums

Stratēģiskā 
daļa Rīcības plāns Investīciju 

plāns

Īstenošanas 
uzraudzības 

un 

novērtēšanas 
kārtība
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Investīciju plānā ietverti plānotie pašvaldības un sadarbības partneru ieguldījumi laika posmā no 2. 

līdz 4. gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskajā daļā izvirzītos vidēja termiņa 
uzstādījumus un Rīcības plānā iekļautās rīcības, virzot pilsētas attīstību ilgtermiņa stratēģisko mērķu 
virzienā. Investīciju plānā ietverti prioritāri īstenojamie pašvaldības investīciju projekti, kuri noteikti 
ievērojot pēctecību ar Daugavpils pilsētas attīstības programmā 4.-2020. gadam paredzēto – 

iekļauti aktuālie un nerealizētie projekti, kā arī īstenošanas procesā esošie projekti. Tāpat balstoties 
uz iepriekš veikto analīzi, ietverti no vietējās sabiedrības un pašvaldības pārvaldes vajadzībām izrietoši 
prioritārie projekti. Daugavpils valstspilsētas Investīciju plāns ietver šādu informāciju: 

 projekta nosaukums; 

 īstenošanas teritorija – visa pilsēta, apkaime u.tml.; 
 projekta pamatojums – stratēģiskā atbilstība ar vidēja termiņa prioritātēm, rīcības virzieniem 

un uzdevumiem;  

 projekta nepieciešamais indikatīvais finansējums;  
 finansējuma avots un tā nosaukums – pašvaldības budžets, Eiropas strukturālie un investīciju 

fondi un cits ārējais finansējums, valsts finansējums. Norādāma indikatīvā summa vai 
procentuālais sadalījums pa avotiem;  

 projekta plānotais finansējums tekošajā gadā; 
 projekta mērķis, plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji;  
 atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu un partneri; 
 projekta īstenošanas periods – 2022.-2024. gada ietvaros, kā arī ietverot uzsāktos investīciju 

projektus, vai vēlāk, attīstības programmas 2021.–2027. gadam darbības periodā; 
 Investīciju plāna uzraudzības sadaļas – faktiskie izdevumi tekošajā gadā, projekta ieviešanas 

progress; 

 papildinātība/sasaiste ar citiem plānā ietvertajiem projektiem. 
 

Pašvaldība vismaz reizi gadā Investīciju plānu aktualizē, ņemot vērā tā izpildi un ikgadējo apstiprināto 
pašvaldības budžetu. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības investīciju plāns tiek aktualizēts ar 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu. 

Dokuments sagatavots saskaņā ar labo praksi telpiskās attīstības plānošanā un attīstības plānošanas 
principiem. Ievēroti spēkā esošie normatīvie akti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
metodiskie ieteikumi "Vadlīnijas pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei  (2021. g. 10. 

marta redakcija) (VARAM Metodiskie ieteikumi). 

Attīstības programmas izstrādi publiskā iepirkuma rezultātā veic vadošais telpiskās plānošanas 
uzņēmums Latvijā SIA Reģionālie projekti  ciešā sadarbībā ar trim iesaistītajām pašvaldībām līdz 

. gada .jūlijam – Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības .  

Investīciju plāns 

2021. gada projekti 

Kopīgie projekti 



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

1

Algotie pagaidu

sabiedriskie darbi

paš aldī ā 
Visa pilsēta VTP1 RV1 U3                 165 800.00 5000.00            160 800.00  NVA                5 000.00 Nodar i āti aptu e i  ezdar ieki 2022 2022 AD Plā ots

2

Nakts pat ers ē u  Pat ers ē 
Šaurā ielā  i frastruktūras u  
ateriālteh iskās āzes uzla oša a 

u  ides pieeja ī as prasī u 
odroši āša a

Ķī ija VTP1
RV1, 

RV6
U3, U25                   74 200.00                    74 200.00 

 Veikti ēkas re o tdar i at ilstoši ides pieeja ī as 
prasī ā , uzstādīts lifts, ieejas re o ts,uzstādīts 

pa duss o ielas puses, elektroi stalā ijas ierīkoša a 
u  pa dusa ierīkoša a Klie tu apkalpoša as pu ktā 

o pagal a puses, Šaurā ielā   ; Veikts 
re o ts dzī oja ās telpās,  irtu es telpās, 

sa itārajos ezglos  ; Veikts tualetes telpu 
kos ētiskais re o ts; Veikts kāpņu pa dusa  
re o ts o iekšpagal a puses; Veikts ieejas 

fasādes  kos ētiskais re o ts; Veikta ka alizā ijas 
auruļ adu o aiņa .- .stā os u  pagra stā ā; 

ierīkota i alīdu stā ieta

2023 2023 SD Plā ots 115

3

Dauga pils pilsētas līdzfi a sēju a 
progra a “a iedrisko orga izā iju 

at alsta fo ds , pa atojoties uz 
. . . saistošajie  

noteikumiem Nr.1 "Sabiedrisko 

orga izā iju at alsta fo da 
oteiku i

Visa pilsēta VTP1 RV1 U2                   90 500.00                    90 500.00 90 500.00 At alstītas “a iedriskās orga izā ijas 2022 Ikgadēji DPP                               100 500.00 Ikgadējas i estī ijas

4 “porta orga izā iju at alsts Visa pilsēta VTP1 RV1 U2                 858 800.00                  858 800.00            858 800.00 

Nodroši āts paš aldī as fi a sēju s sporta 
orga izā ijā  iedrī ā  u  odi i āju ie  

at ilstoši .gada . arta oteiku ie  Nr.
„Kārtī a, kādā tiek piešķirts fi a sēju s sporta 

orga izā ijā

2022 Ikgadēji DPP                               815 693.00 Ikgadējas i estī ijas

5
Vides pieeja ī as sta dartu 

ie ieša a Jaunie Stropi VTP1 RV1 U3                 200 000.00                  200 000.00 

Teh iskās doku e tā ijas izstrāde, autoruzraudzī a 
u  ū dar u eikša a Lielā “tropu ezera plud ales 
pieeja ī as odroši āša ai perso ā  ar kustī as 

trau ēju ie , Dauga pilī

2021 2022 ĪPD                                    5 332.00  Realizā ijā 

6

Dauga pils No adpēt ie ī as u  
ākslas uzeja u  tā struktūr ie ī u 
ateriāli teh iskās āzes uzla oša a

Centrs VTP1 RV2 U7                 175 000.00                  175 000.00 

Mikroauto usa iegāde uzeja pa atdar ī as 
eikša ai u  uzeja krāju a tra sportēša ai sakarā 

ar uzeja re o ā iju. Veikta epie ieša o 
pa atlīdzekļu u  i e tāra iegāde ē eles, 

iekārtas, iroja teh ika, prožektori, ideoka eras, 
ulti ediju aparatūra . IT āzes uzla oša a 

at ilstoši ūsdie īgā  prasī ā ,  t.sk. jau as ājas 
lapas izstrāde. Muzeja krāju a papildi āša a 

 euro ;  Dauga pils Māla ākslas e tra 
i frastruktūras uzla oša a - siltu ezgla 

auto ātikas re o ts u  ateriālteh iskās āzes 
uzla oša a  eiro

2021 2024 DNMM                                    4 331.00 
Realizā ijā/ 

plā ots

7

Dauga pils No adpēt ie ī as u  
ākslas uzeja ekspozī iju 

pil eidoša a, attīstī a u  jau u 
ekspozī iju iz eidoša a

Centrs VTP1 RV2 U7              7 150 000.00              7 150 000.00 ESI fondi

Kultūras a toju a sagla āša a, pēt ie ī a u  
pieeja ī as odroši āša a. Dauga pils uzeja 
ekspozī ijas dizai a ko ep ijas u  ekspozī ijas 

satura izstrāde. Izstrādāts kultūr estures, da as u  
ākslas ekspozī iju dizai a, ēsturisko i terjeru 

ekspozī ijas teh iskais projekts . Jau o 
pastā īgo ekspozī iju, ēsturisko i terjeru u  izstāžu 

sagata oša a u  iz eide .- .

2022 2027 DNMM Plā ots / sagata oša ā

8
“porta zāles ū ie ī a Jāt ieku ielā 

, Dauga pilī. Ķī ija VTP1 RV4 U16              2 556 000.00        2 556 000.00 
Valsts udžeta 

fi a sēju s
Veikta sporta zāles ū ie ī a u  aprīkoša a ar 

epie ieša o i e tāru. 2021 2022 DBT                               504 295.00 Realizā ijā

9

Eras us+ progra as ā ī u 
o ilitātes izglītoja ajie  prakse 

ār alstu uzņē u os  u  pieredzes 
ap aiņa profesio ālā izglītī ā 

iesaistīta  perso āla  pedagogi, 
adī a  ār alstu izglītī as iestādēs u  

uzņē u os.

Ķī ija VTP1 RV4 U13                 420 000.00                    420 000.00 Erasmus+

 izglītoja o prakse ār alstu uzņē u os,  
skolotāju u  dar i ieku o ilitāte   ār alstu 

izglītī as iestādēs.
2020 2024 DBT 78 542.31                                Realizā ijā

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

10

At alsts priekšlai īgas ā ī u 
pārtraukša as  sa azi āša ai “AM 
. .  u  Karjeras at alsts ispārējās 
u  profesio ālās izglītī as iestādēs 

(SAM 8.3.5). 

Ķī ija VTP1 RV4 U13                 161 213.00                    161 213.00 ESI fondi

At alsta pasāku u īste oša a PMP azi āša ai  
izglītoja ie . Karjeras  at alsta pasāku u 

odroši āša a.
2018 2023 DBT 68 601.75                                Realizā ijā

11

Nodar i āto perso u profesio ālās 
kompetences pilnveide (SAM 8.4.1.)., 

ezdar ieku ap ā ī a “AM . . , 
izglītī as progra as 

pieaugušajie .

Ķī ija VTP1 RV4 U13                 270 000.00                    270 000.00 ESI fondi

Nodroši āts k alitatī s  izglītī as pakalpoju u klāsts, 
ei i ot pieaugušo, odar i āto u  ezdar ieku  

iesaisti   izglītī as akti itātēs.
2017 2024 DBT 20 930.00                                Realizā ijā

12

Mākslas krātu es iz eidoša a 
Dauga pils Marka Rotko ākslas 

centram

Cietoksnis
VTP1, 

VTP2

RV2, 

RV13
U7, U53                   50 000.00                    50 000.00 

Veikta teh iskā uzde u a u  teh iskā projekta 
izstrāde Dauga pils Marka Rotko ākslas e tra 

Mākslas krātu es iz eidei
2021 2025 DMRMC Plā ots

13

Kultūras u  ēsturiskā a toju a 
sagla āša a u  ei i āša a Lat ijā u  

Krie ijā
Cietoksnis

VTP1, 

VTP2, 

VTP3, 

VTP5

RV3, 

RV13, 

RV18, 

RV25

U8, U53,  

U71, U91
             1 885 889.89                  570 245.44              69 244.45                1 246 400.00 

LV-RU 

pārro ežu 
sadar ī as 

programma

             24 423.00 

Veikta pul era pagra a ēkas restaurā ija 
„Marti so a ājas   iz eidei. Iz eidota pārro ežu 

aršruts. Rīkoti pārro ežu tūris a u  kultūras 
ei i āša as pasāku i

2019 2022

AD Pleska as pilsētas
ad i istrā ija,

Madonas novada 

Ces ai es ap ie ī as 
pār alde

Realizā ijā 14, 15, 16, 183, 

274 

14

Kultūras a toju a o jekta 
pu liskās ārtelpas attīstī as u  

pieeja ī as ei i āša a tūris a 
pakalpoju u daudz eidoša ai 

Dauga pils pilsētā

Cietoksnis

VTP1, 

VTP2, 

VTP3, 

VTP5

RV3, 

RV13, 

RV18, 

RV25

U8, U53,  

U71, U91
             5 002 591.18                  618 615.28              1 202 903.72            159 942.18                3 021 130.00 

ERAF 

SAM 5.5.1.
               1 592.00 

La iekārtots Dauga as upes la ais krasts u  iz ū ēta 
Cietokšņa pro e āde pretī Dauga pils ietokšņa 

itadelei, sakārtots kultūras a toju a o jekts 
Cietokšņa teritorijā

2019 2022 AD Realizā ijā 13, 15, 16, 183, 

274 

15
Pārro ežu lojalitātes progra a 
kultūras u  tūris a ei i āša ai Cietoksnis

VTP1, 

VTP2, 

VTP3, 

VTP5

RV3, 

RV13, 

RV18, 

RV25

U8, U53, 

U71, U91
                567 148.91                    28 357.45              28 357.45                    510 434.00 

LV-LT-BY 

pārro ežu 
sadar ī as 

programma

               6 500.00 

Veikta Dauga pils ietokšņa . astio a kaze ātu 
restaurā ija u  pielāgoša a Dauga pils M. Rotko 
ākslas e tra kera ikas at ērto fo du ajadzī ā ; 

liela ēroga pārro ežu tūris a pasāku u rīkoša a; 
pārro ežu lojalitātes progra as izstrāde tūris a 

u  kultūras iestādē  u  o jektie ; Dauga pils 
ietokšņa ārketi ga akti itātes

2020 2022
AD Polo ka, Paņe eža, 

Vitebska)
Realizā ijā 13, 14, 16, 183, 

274 

16 A at ie ī a ez ro ežā Cietoksnis

VTP1, 

VTP2, 

VTP3, 

VTP5

RV3, 

RV13, 

RV18, 

RV25

U8, U53,  

U71, U91
                  51 500.00                      2 575.00                2 575.00                      46 350.00 

LV-RU 

pārro ežu 
sadar ī as 

programma

               1 501.00 

Kera ikas u  etālapstrādes dar ī as iz eide 
Dauga pils ietokšņa . astio a pul erpagra ā. 
I ter eta platfor as izstrāde, a at ie ī as u  

tūris a produktu u  tūris a iespēju 
popularizēša a. A at ie ī as ko fere es 

orga izēša a.

2019 2022 AD Realizā ijā 13, 14, 15, 183, 

274 

17

Dauga pils No adpēt ie ī as u  
ākslas  uzeja ēku ko pleksa 

Rīgas ielā  sagla āša a, uzla oša a 
u  attīstī a

Centrs VTP1 RV3 U11              7 324 240.00              7 324 240.00 ESI fondi              11 332.00 

Tūris a  i frastruktūras attīstīša a u  
oder izā ija. Projektēša a, ūprojekta ekspertīze 

u  ū atļauja. Bū dar i, autoruzraudzī a u  
ū uzraudzī a.  Muzeja ko pleksa ēku pār ū e u  

paplaši āša a,  ēsturisko ēku restaurā ija, 
iz eidojot uzeja ko pleksu at ilstoši ūsdie u 

teh oloģijā  u  prasī ā . 

2020
2024/

2025
ĪPD/ DNMM                               185 572.00 

Plā ots/ sagata oša ā
(Projekts iesniegts 

saskaņoša ai PPBD

18

Paš aldī as ikgadējo kultūras 
pasāku u orga izēša a Visa pilsēta VTP1 RV3 U8                 335 000.00                  335 000.00            307 474.00 

Orga izēti ikgadējie pasāku i: “tarptautiskais 
Mūzikas u  Mākslas festi āls „DAUGAVPIL“ Re“tArt  

 euro ; Rīgas ielas s ētki  euro ; Ma a 
pils Dauga pils  pilsētas s ētku orga izēša a 

 euro ; Līgo s ētku pasāku s  euro ; 
Solomona Mihoelsa dienas (2888 euro); Dzejas 

die as  euro , festi āls "Artišoks"  euro , 
āra uzikālie pasāku i  euro

Ikgadēji Ikgadēji KP Notiek katru gadu

19

Otrās kārtas pieteiku a izstrāde 
ko kursa  "Eiropas Kultūras 

gal aspilsēta "
Visa pilsēta VTP1 RV3 U8                   99 146.00                    79 146.00              20 000.00 VKKF              79 146.00 

Izstrādāts otrās kārtas pieteiku s ko kursa  par 
titula "Eiropas kultūras gal aspilsētas " 

iegūša ai. Noorga izēti pasāku i sa iedrī as 
iesaistei, iz eidota kultūras progra a . - 

.gada , oorga izēta ko kursa žūrijas izīte 
Dauga pilī, 

2022 2022 KP Plā ots/sagata oša ā



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

20
Paš aldī as kultūras festi ālu 

orga izēša a
Centrs/ 

Cietoksnis
VTP1 RV3 U8                 335 000.00                  335 000.00              19 164.00 

Orga izēti festi āli: “tarptautiskais tautu deju 
festi āls  euro ; )ie ass ētku dzies u 

ko kurss / “tarptautiskais garīgās ūzikas festi āls " 
Sudraba zvani" (7458 euro); Daugavpils 

“tarptautiskais folkloras festi āls  euro

Vienu reizi 

divos gados

Vienu reizi 

divos gados
KP

Notiek  vienu reizi divos 

gados

21
Kultūras pils i frastruktūras 

uzla oša a Jau ū e VTP1 RV3 U10                 300 000.00                  300 000.00 

Kultūras pils azās zāles re o ts -  
euro ; . u  .stā a telpu re o ts -  

euro)

2023 2024 Kultūras pils Plā ots / sagata oša ā

22
Kultūras pils ateriālteh iskās āzes 

uzla oša a Jau ū e VTP1 RV3 U10                 565 300.00                  565 300.00 

Kultūras pils jau ās akustiskās sistē as iegāde lielajā 
zālē  euro ; LED ekrā a iegāde  

euro ;  skaņas u  gais as aparatūras iegāde  
euro)

2023 2024 Kultūras pils Plā ots / sagata oša ā

23

Bēr u i liotēkas ")īlīte" telpu 
Mihoelsa ielā , Dauga pilī 

ie kāršota atjau oša a
Centrs VTP1

RV3, 

RV8
U10, U30                    367 000.00                  367 000.00              12 000.00 

Mūsdie īgas i liotēkas prasī ā  u  lietotāju 
ajadzī ā  at ilstošo telpu iz eide, ei ot telpu 

re o ā iju, t.sk. odroši ot pieeja ī u il ēkie  ar 
īpaša  ajadzī ā  u  jau ā aprīkoju a iegādi 

. gadā izstrādāta Aplie i āju a karte, . 
gadā eikti re o tdar i, iegādāts jau s aprīkoju s .

2021 2023 LCB Plā ots/sagata oša ā

24 Ēkas ju ta re o ts Mihoelsa ielā Centrs
VTP1, 

VTP3

RV3, 

RV18
U10, U71                   60 000.00                    60 000.00 

Veikti jumta remonta darbi - tehn.projekta 

doku e tā ijas izstrādāša a 2021 2022 ĪPD                                    1 561.00  Realizā ijā 

25

Latgales Ce trālās i liotēkas .stā a 
telpu Rīgas ielā A, Dauga pilī 

Vie ī as a s  ie karšota 
atjau oša a

Centrs
VTP1, 

VTP3

RV3, 

RV18
U10, U71                 210 000.00                  210 000.00 

Teh iskās doku e tā ijas aktualizēša a, LCB . 
stā a telpu pārplā oša a at ilstoši i liotēkas 
ajadzī ā , telpu re o ā ija, daudzfu k io ālā 

e tra i liotēkas akti itātē  iz eide.                                                                                     
. gadā aktualizēta Aplie i āju a karte u  daļēji 

eikti re o tdar i, . gadā eikti re o tdar i, 
iegādāts jau s aprīkoju s .

2023 2024 LCB Plā ots/sagata oša ā

26
Dauga pils pu lisko i liotēku 

ateriālteh iskās āzes uzla oša a Visa pilsēta VTP1 RV3    U10                           72 000.00                    72 000.00 

Veikta LCB , tās filiāļu u  Ģi e es digitālo akti itāsu 
e tra  IT āzes uzla oša a at ilstoši ūsdie īgā  

prasī ā ,  t.sk. jau ās ājas lapas izstrāde, 
aprīkoju a u  pu liskā lietoša ā esošo datoru 

atjau oša a .- .gads

2023 2024 LCB Plā ots

27
Ko ertu platfor as, peldošās 

skatu es, ierīkoša a Centrs VTP1 RV3 U10                 250 000.00                  250 000.00 Ierīkota Peldošā sala , o ila ko ertzāle Dauga ā 2023 2027 PPBD Plā ots

28
Vie ī as a a i frastruktūras u  
ateriālteh iskās āzes uzla oša a Centrs VTP1 RV3 U10                 200 000.00                  200 000.00 Veikta Vie ī as a a ju ta re o ā ija 2023 2023 Vie ī as a s Plā ots

29
Vie ī as a a i frastruktūras u  
ateriālteh iskās āzes uzla oša a Centrs VTP1 RV3 U10                 203 540.00 10 177.00 10 177.00 183 186.00

LV-LT-BY 

pārro ežu 
sadar ī as 

programma

Vie ī as a a lifta šahtas atjau oša a, kāpņu telpas 
re o ā ija u  izstāžu zāles re o ts                                    2022 2024 Vie ī as a s Plā ots

30

Dauga pils pilsētas paš aldī as 
iestādes Krie u kultūras e trs  
Varša as  ielā  i frastruktūras 
ateriālteh iskās āzes uzla oša a

Jau ū e VTP1 RV3 U10                   81 582.00                    81 582.00 

Veikta krie u a io ālo kostī u iegāde a sa li  
“la ja ka  u  Uzori   euro ; Veikti 

re o tdar i ka alizā ijas sistē as uzla oša ai u  
tualetes ierīkoša ai il ēkie  ar īpašā  ajadzī ā  

 euro ; Veikts aktu zāles u  i liotēkas 
kos ētiskais re o ts  euro ; Veikts kāpņu 

telpu kos ētiskais re o ts  euro ; Ieejas koka 
dur ju loku izgata oša a u  uzstādīša a  

euro ; Veikta ēkas Varša as  pagal a 
rekonstrukcija (55000 euro)

2021 2023 KKC                                    2 245.71 
Realizā ijā/

Plā ots

31
O. “troka asaras ko ertzāles 

iz ū e, t.sk teh iskā projekta izstrāde Centrs VTP1 RV3 U11                 290 400.00                    64 130.00            226 270.00 
Valsts udžeta 

aizdevums
             71 729.00                 113 135.00 

Bū projekta "Oskara “troka asaras ko ertzāles 
ū ie ī a, Dauga pilī" izstrāde, autoruzraudzī a u  

ekspertīze, eksperta ko sultā ija
2021 2022 ĪPD/PPBD                               133 100.00  Realizā ijā 

32

“tropu estrādes pār ū e u  
pieguļošas teritorijas attīstī a, tai 
skaitā teh iskā projekta izstrāde

Jaunie Stropi VTP1 RV3 U11                 200 000.00                  200 000.00 
Veikta teh iskās doku e tā ijas izstrāde etu 

ko kurss, ū projekts, eikta ekspertīze 2022 2024 ĪPD/ VN

 Plā ots/ sagata oša ā 
Tiek gata ota teh iskā 
doku e tā ija eta 

konkursam) 



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

33
Dauga pils teātra i frastruktūras 

rekonstrukcija
Centrs VTP1 RV3 U10                 170 000.00                  170 000.00 

Dekorā iju u   kostī u uzgla āša as telpu re o ts, 
rezultātā uzla osies dekorā iju u  kostī u 

gla āša as apstākļi, kā arī dekorā iju o tēša as 
k alitāte

2022 2023 Dauga pils teātris Plā ots

34
Dauga pils teātra i frastruktūras 

rekonstrukcija
Centrs VTP1 RV3 U10                 405 000.00                  405 000.00 

Veikta teātra skatu es segu a o aiņa, apļa 
kapitālais re o ts, orķestra edres oder izā ija 

 euro ; Veikts dekorā iju u   kostī u 
uzgla āša as telpu re o ts, rezultātā uzla osies 
dekorā iju u  kostī u gla āša as apstākļi, kā arī 
dekorā iju o tēša as k alitāte  euro ; 
Veikts teātra āksli ieku u  utaforu dar ī as 

kapitālais re o ts  euro

2022 2023 Dauga pils teātris Plā ots

35
Vie ī as a a ateriāli teh iskās 

āzes uzla oša a Centrs VTP1 RV3 U11                 130 000.00                  130 000.00 

Veikta aparatūras atjau oša a, gais as iekārtu 
oder izā ija, ko ertkla ieru iegāde, kra as 

furgo a iegāde
2023 2024 Vie ī as a s Plā ots

36

Džeza ūzikas klu a "Di a urga" 
iz eide u  aprīkoša a Vie ī as a a 

telpās
Vie ī as a s VTP1 RV3 U10                 450 000.00                  450 000.00 

Mūzikas klu a Di a urga  iz eidoša a, saskaņā ar 
iesākto Vie ī as a a pagra a re o ā iju kā 

turpi āju s telpu iz a toša ai kultūras u  tūris a 
ajadzī ā

2023 2025 Vie ī as a s Plā ots

37
Vie ī as a a iekšpagal a fasādes 

re o ā ija Vie ī as a s VTP1 RV3 U10                 180 000.00                  180 000.00 Veikta iekšpagal a re o ā ija 2023 2023 Vie ī as a s Plā ots

38

Vie ī as a a i frastruktūras 
uzla oša a. Ju ta re o ā ijas 

turpi āju s
Vie ī as a s VTP1 RV3 U10                 200 000.00                  200 000.00 Veikts ju ta re o ā ijas turpi āju s 2023 2024 Vie ī as a s Plā ots

39

Vie ī as a a kultūrtelpas "Tradī iju 
āja" ateriālteh iskās āzes 

uzla oša a u  dar ī as 
odroši āša a tradi io ālās kultūras 

ērtī u sagla āša ai u  
popularizēša ai

Vie ī as a s VTP1 RV3 U10                   80 000.00                    80 000.00 

Mērķis ir sagla āt u  popularizēt lat iešu tautas 
tradi io ālās kultūras ērtī as, ododot e ateriālā 

kultūras a toju a lietpratēju zi āša as u  
pras es āka ajā  paaudzē , iz a tojot 

ūsdie īgu teh oloģiju pielietoju u 

2023 2025 Vie ī as a s Plā ots

40

PIKC iz eide “taņisla a Broka 
Dauga pils Mūzikas idusskolas 

(SBDMV)

i frastruktūras attīstī ai

Espla āde VTP1 RV4 U16                   54 328.00              54 328.00 Izveidots PIKC SBDMV 2022 2027 SBDMV Plā ots 41, 42, 43

41

Izglītī as progra as "Teātra 
āksla" īste oša a “BDMV pē  

Dauga pils teātra pasūtīju a
Espla āde VTP1 RV4 U15                 300 293.00            300 293.00 

Notiek izglītī as progra as "Teātra āksla" 
īste oša a “BDMV, lai odroši ātu Dauga pils 

teātra aktieru trupas sastā u
2021 2025 SBDMV Realizā ijā 40, 42, 43

42
“BDMV izglītoja o u  skolotāju 

prakses ār alstīs Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                 200 000.00                    200 000.00 ERASMUS+

Izieta skolas izglītoja o u  skolotāju prakse ār alstīs, 
ar ērķi apgūt oder u, laik etīgu u  dar a 

tirgu  pie ērotu ko kurētspējīgu izglītī u
2022 2024 SBDMV Plā ots/sagata oša ā 40, 41, 43

43

“BDMV ēkas .stā a 
elektroapgādessistē as atjau oša a, 

foajē,zāles esti īla u  gaiteņa 
remontdarbi

Espla āde VTP1 RV4 U17                 212 066.86            212 066.86 

Veikti re o tdar i skolas .stā ā: atjau oti griesti, 
sie as, grīda, dur is, apgais oju s. Veikta 

iekšdur ju o aiņa, at ilstoši ugu sdrošī as 
prasī ā

2021 2022 “BDMV VNĪ Realizā ija 40, 41, 42

44

"No radošās idejas līdz radošajai 
uzņē ējdar ī ai  akro ī s CREDI, 

projekta numurs Nr.2019-1LV01-

KA202-060439

Centrs VTP1 RV4 U16                   91 766.00                      91 766.00 ERASMUS+
Īste oti pieredzes ap aiņas pasāku i u  eikta 

etodisko ateriālu izstrāde 2019 2022 PIKC DDMV "Saules skola" Realizā ijā

45
PIKC DDMV "“aules skola" dalī a 

ERASMUS+ projektos
Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                   87 444.00                      87 444.00 ERASMUS+

Perso u o ilitātes profesio ālās izglītī as sektora 
akreditētā  i stitū ijā  Nr. - -LV -KA -

VET-000010608 (2022.-2023.g EUR 43 362); Projekts 

GIFT(ED) Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000029739 

(partneri) (2021.-2023. EUR 44 082)

2021 2023 PIKC DDMV "Saules skola" Realizā ijā 



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
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gads
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46

Ko pete es  ūsdie u radošajā   
i dustrijā "/ Co pete es  for  

oder  reati e i dustries  
akro ī s   Desig Code, projekta  

numurs  Nr.  2020--1-LV01-

KA102077393)

Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                 102 317.00                    102 317.00 ERASMUS+
Īste ota  stude tu prakse ār alstu uzņē u os u  

iestādēs 2020 2022 PIKC DDMV "Saules skola" Pabeigts

47

Projekts Radošie il ēki zaļākajā  
pilsētā  akro ī s MultiGree , 

projekta numurs Nr. 2021-1-LV01-

KA220-VET--000030305

Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                 128 876.00                    128 876.00 ERASMUS+

“ iegts etodiskais at alsts profesio ālās izglītī as 
iestādes stude tie -topošie  radošo i dustriju 

profesio āļie   dizai a produkta ideju preze tēša ā  
u  portfolio eidoša ā, iz a tojot ulti ediju 

iespējas. Radītas  ilgtspējīgas pilsēt ides dizai a 
idejas u , pielietojot ūsdie u teh oloģijas, 

eidotas k alitatī as ideju preze tā ijas dažādā  
ērķauditorijā .

2021 2023 PIKC DDMV "Saules skola" Realizā ijā 

48
PIKC DDMV "“aules skola" dalī a 

ERASMUS+ projektos
Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                 107 845.00                    107 845.00 ERASMUS+

Maki g art Maki g ha ges akro ī s MyArt  
Iz eidotas  īsas fil as, kas piesaistīs sa iedrī as 

i teresi pa estā  kultūr ēsturiski ērtīgajā  
lokā ijā   euro ; To ards proa ti e a d 
e po eri g tea hi g i  digital so iety  dalī a 

skolotāju ap a ī u progra ās Eiropas izglītī as 
centros (31732 euro)

2020 2022 PIKC DDMV "Saules skola" Realizā ijā

49

 PIKC DDMV "Saules skola" 

etodiskais e trs ar prototipēša as 
dar ī ā  u  die esta ies ī u 

Centrs VTP1 RV4 U17              1 797 044.42                  205 949.34        1 591 095.09 
Valsts udžeta 

aizdevums
           187 457.00              1 430 928.00 

A ārijas stā oklī esošo garāžu Muzeja ielā  
kadastra apzī ēju s     

ojaukša a u  prototipēša as dar ī u 
kokapstrādei, etālapstrādei u  aketēša ai  

iz ū e t.sk. ū uzraudzī a

2021 2022 PIKC DDMV "Saules skola" Realizā ijā 50

50

PIKC DDMV "Saules skola" 

etodiskais e trs ar prototipēša as 
dar ī ā  u  die esta ies ī u 

Centrs VTP1 RV4 U17              1 565 258.00              1 565 258.00 

Esošās ēkas Muzeja ielā  kadastra apzī ēju s 
    pār ū e die esta ies ī as u   

etodiskā e tra ajadzī ā
2023 2024 PIKC DDMV "Saules skola" Plā ots/sagata oša ā 49

51
At alsts priekšlai īgas ā ī u 
pārtraukša as sa azi āša ai Visa pilsēta VTP1 RV4 U12                 333 064.00                    333 064.00 ESF Priekšlai īgas ā ī u pārtraukša as o ērša a 2019 2022 DPIP                               116 459.51 Realizā ijā

52
At alsts izglītoja o i di iduālo 

ko pete ču attīstī ai Visa pilsēta VTP1 RV4 U12                 795 210.00            795 210.00 

Veikti k alifikā ijas paaugsti āša as pasāku i 
pedagogie  izglītoja o tala tu atklāša ai u  

izkopša ai, so iālās atstu tī as riska  pakļautajie  
izglītoja ajie , i o atī u pasāku u ie ieša a u  

odroši āša a i terešu izglītī as ei i āša ai; 
pedagogu tālākizglītī a skolas idē, attīstot 

pedagogu uzņē ējspējas, līderī as, radošu u, IKT, 
ili g ālās izglītī as u  s eš alodu pras ju 

uzla oša u, utt.

2019 2022 DPIP                               245 672.92 Realizā ijā

53

"Karjeras at alsts ispārējās u  
profesio ālās izglītī as iestādēs" 

Izglītī as pār alde   
Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                 648 896.00                    648 896.00 ESF

Nodroši āts karjeras at alsts  projekta dalī skolās, 
pil eidota karjeras at alsta sistē a ispārējās 

izglītī as iestādēs u  paš aldī ā.
2017 2022 DPIP                                  58 567.66 Realizā ijā

54

Pir sskolas izglītī as iestāžu PII  
sa itāro ezglu atjau oša a 

teh iskās doku e tā ijas izstrāde, 
ū dar u eikša a  .PII,  .PII, .PII, 
10.PII, 11.PII, 14.PII, 17.PII, 18.PII, 

.PII, .PII, .PII, .PII, Ruģeļu PII 

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                 660 000.00                  660 000.00 
Pir sskolas iestāžu sa itāro ezglu at ilstī as 
odroši āša a ūsdie īgā  higiē as prasī ā 2021 2024 DPIP Plā ots/sagata oša ā

55

Brauktuvju un ietvju segumu 

re o ts PII teritorijā .PII, .PII, 
7.PII, 10.PII, 15.PII, 17.PII, 21.PII, 

30.PII, 32.PII)

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                 493 560.00                  493 560.00 Pir sskolas iestāžu teritorijas la iekārtoša a 2023 2024 DPIP Plā ots/sagata oša ā
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56

Rotaļu lauku u ierīkoša a PII 
teritorijā, aprīkoju a piegāde, 
uzstādīša a .PII, .PII, .PII, 

.PII, .PII, .PII, Ruģeļu PII, 
Stropu PII)

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                 336 000.00                  336 000.00 

Bēr u akti itāšu u  ā ī u pro esa odroši āša a 
s aigā gaisā. Pir sskolas izglītī as iestāžu ā ī u 

progra as īste oša a at ilstoši pir sskolas 
izglītī as adlī ijā

2021 2024 DPIP                                  11 981.26 Realizā ijā

57

Bū dar u eikša a Dauga pils 
pilsētas .pir sskolas izglītī as 

iestādes ēkas ko struk iju 
pastipri āša ai, ūde s o adīša ai 

no pamatiem

Espla āde VTP1 RV4 U17                 464 000.00                  464 000.00 
Veikta .pir sskolas izglītī as iestādes ēkas 

ko struk iju pastipri āša a 2023 2023 DPIP Plā ots/sagata oša ā

58

Dauga pils  pilsētas  .pir sskolas 
izglītī as  iestādes  teritorijas 

la iekārtoša a
Ve ā Forštadte VTP1 RV4 U17                 533 915.00                  533 915.00 

Bēr u akti itāšu u  ā ī u pro esa odroši āša a 
s aigā gaisā -  eikta PII teritorijas la iekārtoša a 2021 2024 DPIP                                    4 767.40 Realizā ijā

59

Dauga pils pilsētas .pir sskolas 
izglītī as iestādes teritorijas 

la iekārtoša a
Ķī ija VTP1 RV4 U17                 906 800.00                  906 800.00              13 952.00 

Bēr u akti itāšu u  ā ī u pro esa odroši āša a 
s aigā gaisā -  eikta PII teritorijas la iekārtoša a 2022 2024 DPIP Plā ots

60

Teh iskās doku e tā ijas izstrāde, 
ū dar u eikša a pir sskolas 

izglītī as iestāžu irtu es loka telpu 
atjau oša ai .PII, .PII, .PII, 

30.PII)

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                 184 000.00                  184 000.00 Veikta PVD aktos i ēto eat ilstī u o ērša a 2023 2024 DPIP Plā ots

61

Bū dar u eikša a Telpu apdares 
u  i že iertīklu atjau oša a 

Dauga pils Ruģeļu pir sskolas 
izglītī as iestādes irtu es lokā 

e tilā ija, elektroapgāde, 
ūde sapgāde u  ka alizā ija

Ruģeļi VTP1 RV4 U17                   97 318.73                    97 318.73              13 903.00                   46 751.00 Veikta PVD aktos i ēto eat ilstī u o ērša a 2021 2022 DPIP                                  36 666.65 Realizā ijā

62

J.Raiņa Dauga pils . idusskolas 
ēsturiskās ēkas fasādes apdares 

atjau oša a
Grī a VTP1 RV4 U17                 230 000.00                  230 000.00              13 391.00                 120 518.00 

Veikta skolas ateriālteh iskās āzes uzla oša a. 
Vēsturiskās ēkas fasādes ojāju u o ērša a. Ir 

izstrādāta teh iskā doku e tā ija, ie eres 
realizā ijas ter iņš . . .

2021 2022 DPIP                                  57 389.41 Realizā ijā

63

Mehā iskās e tilā ijas ierīkoša a 
ķī ijas odar ī u telpās 

doku e tā ijas izstrāde, ū dar u 
eikša a  . sk, . sk, .psk, 

. sk, . sk, . sk,  Vie ī as psk, 
Centra vsk.

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                 135 820.00                  135 820.00 
At ilstī as odroši āša a MK oteiku u Nr.   

prasī ā 2022 2024 DPIP Plā ots/sagata oša ā

64

Projekta izstrāde, ū dar u izpilde 
sporta odar ī u zo as ierīkoša ai 
Dauga pils . idusskolas teritorijā 

Jelga as ielā a

Jau ū e VTP1 RV4 U17                 470 000.00                  470 000.00 

Valsts izglītī as sta darta prasī u izpilde ā ī u 
priekš eta "'“ports u  eselī a"' apgu ē. “porta 

odar ī u ietas odroši āša a sāku skolas 
skolē ie

2024 2024 DPIP Plā ots/sagata oša ā

65

Projekta doku e tā ijas izstrāde,  
ū dar u izpilde sporta zāles telpu 
atjau oša ai . sk, . sk, . sk

Grī a, Ce trs, 
Jau ā Forštadte VTP1 RV4 U17                 909 000.00                  909 000.00 

“kolu ateriālteh iskā āzes atjau oša a, lai 
odroši ātu alsts izglītī as sta darta izpildi ā ī u 

jo ā"'“ports u  eselī a"'
2023 2024 DPIP Plā ots/sagata oša ā

66

Bū dar u eikša a "Bū ko struk iju, 
telpu apdares u  i že iertīklu 

atjau oša a / ierīkoša a ēd ī as 
ēkā" Dauga pils “tropu pa atskolā- 

attīstī as e trā

Jaunie Stropi VTP1 RV4 U17                 464 000.00            464 000.00 

“kolu ateriālteh iskās āzes uzla oša a. Ēd ī as 
ēkas at ilstī as odroši āša a higiē as prasī ā  

MK oteiku i Nr. . , teh iskās apsekoša as 
atzinuma no 04.07.2018. ieteikumu izpilde

2022 2023 DPIP Plā ots/sagata oša ā

67

Bū dar u eikša a ju ta 
ko struk ijas pastipri āša ai 

Dauga pils Valsts ģi āzijas die esta 
ies ī as ēkai 

Centrs VTP1 RV4 U17                   52 000.00                    52 000.00                3 741.00                   33 667.00 
Veikta ju ta ko struk iju pastipri āša a BVKB 

atzi u a  orādīju u izpilde 2021 2022 DPIP                                  16 031.84 Realizā ijā
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68
Datorklases atjau oša a Dauga pils 

Ce tra idusskolas ēkā Espla āde VTP1 RV4 U17                 143 500.00                  143 500.00 

Valsts izglītī as sta darta prasī u izpilde ā ī u 
priekš eta "'Datorika"' apgu ē, MK oteiku u  

p. .  prasī u izpilde
2023 2023 DPIP Plā ots/sagata oša ā

69
Daugavpils  3. vidusskolas  

i že ierzi ātņu ka i etu ierīkoša a Centrs VTP1 RV4 U17                   55 000.00                    55 000.00                4 891.00                   44 013.00 

Valsts izglītī as sta darta prasī u izpilde ā ī u 
priekš eta "'I že ierzi āt es"' u  priekš eta 

"'Dizai s u  teh oloģijas"' apgu ē, MK oteiku u 
r.  p. .  prasī u izpilde

2021 2022 DPIP                                  20 962.90 Realizā ijā

70
. idusskolas ateriālteh iskās 

āzes u  i frastruktūras uzla oša a Centrs VTP1 RV4 U17                 120 000.00                  120 000.00                2 096.68                   18 866.22 
Mā ī u telpu re o ts ēkas okolstā ā grīdas 

segu u o aiņa, i že iertīklu o aiņa 2018 2022 DPIP                                  20 962.90 Realizā ijā

71
. idusskolas ateriālteh iskās āzes 

u  i frastruktūras uzla oša a Grī a VTP1 RV4 U17                 230 000.00                  230 000.00                5 738.94                   51 650.47 
Izstrādāta fasādes karte u  eikta ēkas ēsturiskā 

korpusa fasādes apdares atjau oša a 2018 2022 DPIP                                  57 389.41 Realizā ijā

72

Izglītī as iestāžu aprīkoša a ar 
auto ātiskā  ugu sgrēka atklāša as 
u  trauks es sig alizā ijas sistē ā  

(7.PII, 11.PII, 18.PII, Centra vsk, 

12.vsk, 15.vsk)

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                 676 950.00                  676 950.00 Nodroši āta ugu sdrošī as prasī u izpilde 2021 2026 DPIP                                  66 103.65 Realizā ijā

73

E ergoefekti itātes paaugsti āša a 
Dauga pils U i ersitātes die esta 

ies ī ai Vaļņu ielā , Dauga pilī
Cietoksnis VTP1 RV4 U17                 685 000.00            102 750.00                    582 250.00 ESI fondi

Vei i āta e ergoefekti itātes paaugsti āša a, ieda 
e ergo adī a u  atjau oja o e ergoresursu 

iz a toša a
2018 2022 DU Realizā ijā

74

Profesio ālo izglītī as iestāžu 
audzēkņu dalī a dar a idē alstītās 

ā ī ās u  ā ī u praksēs 
uzņē u os

Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                   57 329.00                      57 329.00 ESF (SAM 8.5.1.)
PIKC Dauga pils teh iku s  audzēkņi tika piesaistīti 

profesio ālajai praksei Lat ijas uzņē u os 2019 2023 DT Realizā ijā

75
Karjeras at alsts ispārējās u  

profesio ālās izglītī as iestādēs Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                   53 515.00                      53 515.00 ESF (SAM 8.3.5.)

PIKC Dauga pils teh iku s  orga izēti  pasāku i, 
lai  audzēkņie  aktualizētu apgūsta o profesiju u  

ispārizglītojošo priekš etu saistī u
2019 2022 DT Realizā ijā

76
"At alsts priekšlai īgas ā ī u 

pārtraukša as PMP  sa azi āša ai" Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                   72 915.00                      72 915.00 ESF (SAM 8.3.5.)

PIKC Dauga pils teh iku s  i di iduālā PMP riska 
sa azi āša as plā a izstrāde u  at alsta pasāku u 

īste oša a PMP azi āša ai
2019 2022 DT Realizā ijā

77

Dauga pils teh iku a izglītoja o 
ā ī u prakses u  pedagogu, 
adī as pieredzes ap aiņas 

o ilitātes ār alstīs

Visa pilsēta VTP1  RV4 U15, U16                 300 000.00                    300 000.00 Erasmus+

Izglītoja ajie  ostipri ātas u  padziļi ātas 
profesio ālās pras es u  ie aņas at ilstoši 

apgūsta ajai k alifikā ijai u  Eiropas dar a tirgus 
prasī ā ; ei i āta pedagogu profesio ālā pil eide 

u  Eiropas izglītī as di e sijas izzi āša a

2022 2024 DT Plā ots/sagata oša ā

78

I di īda, sa iedrī as u  alsts 
ijiedar ī a kopējā Lat ijas ēstures 

pro esā: ērtī u ko flikti u  kopīgu 
ērtī u eidoša ās ēsturiskos 

lūzu a pu ktos

Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                   60 000.00 

Attīstīta zi āša u āze par Lat ijas alstisku a idejas 
ģe ēzi Lat ijā, tās kultūr ēsturiskajie  

priekš oteiku ie  kopējā Lat ijas ēstures pro esā, 
par de okrātisko ērtī u ozī i alsts u  

sa iedrī as attīstī ā u  fu k io ēša ā, par zi āša u 
kultūras attīstī u dažādos ēstures periodos utt.

2018 2022 DU Realizā ijā
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plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

79

 Pir sskolas izglītī as iestāžu 
aprīkoša a ar apsardzes u  

ideo o ēroša as sistē u  .PII, 
9.PII, 10.PII, 11.PII, 15.PII, 17.PII, 

.PII, .PII, .PII – .g. .PII, 
3.PII, 5.PII, 7.PII, 14.PII, 20.PII, 21.PII, 

.PII, .PII, .PII, .PII, Ruģeļu PII 
)

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                 289 710.00                  289 710.00 

Izstrādāta projekta doku e tā ija,  eikti ū dar i 
pir sskolas izglītī as iestāžu aprīkoša ai ar 

apsardzes u  ideo o ēroša as sistē u
2022 2024 DPIP Plā ots

80
Jau at es e tra ierīkoša a Raiņa 

ielā Centrs VTP1 RV4 U17                   65 685.00                    65 685.00              30 674.00 

Izstrādāta teh iskā doku e tā ija ēkas Raiņa ielā  
e ergoefekti itātes uzla oša ai, i že iertīklu 

o aiņai, telpu pārplā oša ai. Izstrādātas teh iskās 
doku e tā ijas ekspertīzes eikša a

2021 2022 DPIP Plā ots

81

Dauga pils pir sskolas izglītī as 
iestāžu teritorijas ožogoju a 
o aiņa .PII, .PII, .PII, .PII, 

10.PII, 11.PII, 12.PII, 14.PII, 20.PII, 

21.PII, 22.PII, 23.PII, 32.PII)

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                 199 760.00                  199 760.00 
No ai īts Dauga pils pir sskolas izglītī as iestāžu 

teritorijas ožogoju s 2023 2024 DPIP Plā ots

82

 “porta odar ī u zo as ierīkoša a 
J.Pilsudska Dauga pils Poļu alsts 

ģi āzijas teritorijā Marijas ielā E
Jau ū e VTP1 RV4 U17                 498 000.00                  498 000.00 

Veikta skolu ateriāli teh iskās āzes atjau oša a, 
lai odroši ātu alsts izglītī as sta darta izpildi 

ā ī u jo ā "“ports u  eselī a".
Izstrādāta projekta doku e tā ija, eikti ū dar i 

sadar ī ā ar Polijas ēst ie ī u)

2023 2024 DPIP/ ĪPD Plā ots

83

Kāpņu telpu apdares atjau oša a 
Dauga pils pilsētas izglītī as iestādēs 

(6.psk, 11.psk, 12.vsk, DSPAC 

Vaiņodes , .PII, .PII, .PII, 
24.PII, 27.PII, 30.PII)

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                 143 000.00                  143 000.00 Veikti ū dar i kāpņu telpu apdares atjau oša ai PII 2023 2024 DPIP Plā ots

84
Aktī as atpūtas o jektu pār ū e, 

iz ū e Jaunie Stropi VTP1 RV5 U21                 606 143.00                  606 143.00              45 678.00 

Biatlo a tre iņu āzes jau ū e “tropu sporta trasē 
Mākslīgā s iega eidoša as projekts u  ierīkoša a 

“tropu aktī ās atpūtas trasē
2021 2023 KSP                                  45 677.50 Realizā ijā

85
“tarptautisko sporta pasāku u 

rīkoša a 
Visa pilsēta VTP1  RV5

U18, U19, 

U20
                135 386.00                  108 309.00                      27 077.00 

“porta orga izā iju 
līdzfi a sēju s            108 309.00 

Pilsētas teritorijā tiek orga izētas starptautiskas 
sporta sa e sī as, kas ei i ās eselīgu dzī es eidu 

u  augstu sas iegu u sporta attīstī u pilsētā.
2022 Ikgadēji SP (Latvijas un Daugavpils 

sporta orga izā ijas Plā ots

86 Tautas sporta pasāku u rīkoša a Visa pilsēta VTP1  RV5 U18, U20                   80 359.00                    80 359.00              80 359.00 

Pilsētas teritorijā tiek orga izēti tautas sporta 
pasāku i, kas ei i ās eselīgu dzī es eidu u  

odroši ās daudz eidīgas sporta akti itātes.
2022 Ikgadēji SP Plā ots

87
Atbalsts augstas klases un jauniem 

perspektī ie  sportistie
Visa pilsēta VTP1  RV5 U19                 151 000.00                  151 000.00            151 000.00 

At alstīta sportistu dalī a Eiropas u
Pasaules ēroga

sa e sī ās, augst ērtīgo
rezultātu sas iegša a

2022 ikgadēji SP Plā ots

88
Piepūša as halles

ierīkoša a stadio ā "Celt ieks" Jau ū e VTP1  RV5 U21                 600 000.00                  300 000.00                    300 000.00 
Latvijas Futbola 

federā ija Ierīkota piepūša ā halle stadio ā Celt ieks 2021 2023
SP (Latvijas Futbola 

federā ija Plā ots

89

Daugavpils Ledus halles ledus 

saldēša as sistē as reko struk ijas 
darbi

Centrs VTP1  RV5 U21                 250 000.00                  250 000.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s
Veikta Dauga pils ledus halles ledus k alitātes 

uzla oša a u  elektrī as patēriņa sa azi āša a 2022 2023 SIA DOC Plā ots

90
“tadio a Loko otī e  spīd eja 

trases segu a atjau oša a Jau ū e VTP1  RV5 U21                   70 000.00                    70 000.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s

Veikta spīd eja treka segu a uzla oša a u  
ierīkoša a at ilstoši sa e sī u rīkoša as 

noteikumiem

2022 2023 SIA DOC Plā ots

91
“tadio a Celt ieks" ieglatlētikas 
skrej eliņa segu a atjau oša a Jau ū e VTP1  RV5 U21                 120 000.00                  120 000.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Veikta paš aldī as teritorijā ieglatlētikas skrej eliņa 
atjau oša a ieglatlētikas odar ī u orga izēša ai 2022 2023 SIA DOC Plā ots
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ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
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92
Kartodro a Blāz a  asfalta segu a 

atjau oša a Liģi išķi VTP1  RV5 U21                 170 000.00                  170 000.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s
Veikta kartodro a asfalta segu a atjau oša a, lai 

odroši ātu sa e sī u u  tre iņu orga izēša u 2022 2023 SIA DOC Plā ots

93
Pludmales volejbola laukumu un 

halles ierīkoša a
Espla āde/

Jaunie Stropi
VTP1  RV5 U21                   70 000.00                    70 000.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Iz eidots sa e sī u rīkoša as sta dartie  at ilstošs 
ārā plud ales olej ola lauku s “tropu plud alē, 

ierīkoti slēgti plud ales olej ola lauku i ēkā 
“ta ijas ielā a, lai odroši ātu iespēju 

nodarboties ar pludmales volejbolu visa gada 

garu ā

2022 2023 SIA DOC Plā ots

94
Fut ola stadio a i frastruktūras 

attīstī a “tadio a ielā  Espla āde VTP1 RV5 U21                 250 000.00                  250 000.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s

Fut ola stadio a Espla ādē pa eigša a - tri īņu, 
žoga, la ierī ī u uzstādīša a u  teritorijas 

la iekārtoša a
2021 2022 SIA DOC Realizā ijā

95

Na io ālas ozī es sporta 
ko pleksa ū ie ī a Dauga pilī 
IAAF IV kategorijas ieglatlētikas 

stadions)

Ve ā Forštadte VTP1  RV5 U22                 500 000.00                  500 000.00 

Orga izēts etu ko kurss, Izstrādāts ū projekts 
ieglatlētikas stadio a ū ie ī ai Vidze es ielā , 

Dauga pilī, t.sk. eikta ekspertīze
2022 2025 ĪPD Plā ots

96 Jau as šautu es iz ū e Espla āde VTP1 RV5 U21                   58 379.00                    58 379.00              59 085.00 

Bū projekta "Šautu es sporta ēkas jau ū e “ta ijas 
ielā A, Dauga pilī" izstrāde,  autoruzraudzī a u  

ekspertīze
2020 2022 ĪPD                                  19 521.00 Realizā ijā 98

97 Jau as šautu es iz ū e Centrs VTP1 RV5 U21                   65 000.00                    65 000.00 Šautu es Raiņa iela  ojaukša a 2023 2025 ĪPD Plā ots

98 Jau as šautu es iz ū e Espla āde VTP1 RV5 U21              6 104 642.00              6 104 642.00 

Šautu es sporta ēkas jau ū e “ta ijas ielā A, 
Dauga pilī" ū ie ī a,  autoruzraudzī a u  

ū uzraudzī a
2023 2025 ĪPD

 Plā ots/sagata oša ā  
Bū projekts ies iegts 
ekspertīzes eikša ai  

96

99

Iekštelpu alter atī o sporta eidu 
e tra ierīkoša a “ta ijas ielā A, 

Dauga pilī
Espla āde VTP1 RV5 U21                   50 000.00                    50 000.00              31 607.00 

Iekštelpu alter atī o sporta eidu e tra teh iskās 
doku e tā ijas izstrāde, autoruzraudzī a u  

ekspertīze “ta ijas ielā A, Dauga pilī
2021 2022 ĪPD                                    4 597.00 Realizā ijā

100

“ta ijas A lietoša as eida aiņa 
ez pār ū es, teritorijas 

la iekārtoša a ar stā lauku a iz ū i
Espla āde VTP1 RV5 U21                 113 260.00                  113 260.00 La iekārtota teritorija u  iz ū ēts stā lauku s 2023 2023 KSP Plā ots

101
Dauga pils Ledus halles “ta ijas ielā 

A  i frastruktūras uzla oša a Centrs VTP1 RV5 U21                 186 921.00                  186 921.00 Ledus saldēša as iekārtas iegādē 2023 2023 SP Plā ots

102 Apgais oju a tīklu pār ū e, iz ū e Visa pilsēta VTP4 RV20 U76                 565 711.00                  565 711.00                5 861.00 

Iz ū ēts gājēju pārejas apgais oju s:
Jelga as ielā Lielā Dārza ielas rajo ā  .-

2022.g.)

Jāt ieku ielas  rajo ā,
Kraujas ielā,
Ve tas ielā, 

“ēlijas ielas  rajo ā,
No etņu ielā,

.No e ra ielas  -  rajo ā
Iz ū ēti apgais oju a tīkli:

Odu ielā pos ā o I peratora ielas līdz Vaļņu ielai,
Ve tas ielas  rajo ā,

Dauga as ielā suņu pastaigas lauku ā 

Pār ū ēti  apgais oju a tīkli:
Judo kas rajo ā

2021 2023 KSP                                       710.27 Realizā ijā/ Plā ots
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103 Apgais oju a tīklu pār ū e, iz ū e Visa pilsēta VTP4 RV20 U76              1 511 686.00              1 511 686.00 

Iz ū ēts gājēju pārejas apgais oju s:
“ ilšu ielā, “ēlijas ielā, Varša as ielā, Jāt ieku ielas  

rajo ā, Lielā ielā pie Vie ī as tilta
Iz ū ēti apgais oju a tīkli:

Kļa u ielā pos ā o Už aldes ielas līdz Aglo as ielai; 
“ile es u  Austru u ielu rajo ā; Liģi išķu ielas rajo ā; 

Pār ū ēti  apgais oju a tīkli:
Arhitektu ielā pos ā o “ ilsu ielas līdz Butļero a ielai; 

Cialko ska ielā pos ā o Jāt ieku ielas līdz )eļi ska ielai; 
)eļi ska ielā pos ā o Jāt ieku ielas līdz Cialko ska ielai;
I že ieru ielā pos ā o Jāt ieku ielas līdz )eļi ska ielai; 

Tautas ielā pos ā o Varša as ielas līdz Kauņas ielai, 
Tautas ielā pos ā o Ve tspils ielas līdz Jelga as ielai, 
Tautas ielā pos ā o Grodņas ielas līdz Liepājas ielai;

Dzelz eļu ielā pos ā o . o e ra ielas līdz No etņu 
ielai; Liepājas ielā pos ā o Lielā Dārza ielas līdz 
. o e ra ielai; “trād ieku ielā pos ā o A dreja 

Pu pura ielas līdz Valkas ielai; Dzi taru ielā pos ā o 
Līgat es ielas līdz Kok eses ielai;  Gajoka rajo ā; 
apgais oju a alstu atjau oša a izlidzi āša a  

Dauga as ielā; A dreja Pu pura sk ērā; Du ro i a 
parkā.

2024 2024 KSP Plā ots

104
“porta lauku a atjau oša a 
Varša as ielā B, Dauga pilī Jau ū e VTP1 RV5 U21              1 088 879.00              1 088 879.00 

 Izstrādāts ū projekts. Bū dar u eikša a, 
autoruzraudzī a u  ū uzraudzī a sadar ī ā ar 

Polijas ēst ie ī u
2022 2024 ĪPD/PKC Plā ots

105

Torņa u  ta  epie ieša ās 
i frastruktūras ū ie ī a pie 

slēpoša as kal a “tropos
Jaunie Stropi VTP1 RV5 U21                 250 000.00                  250 000.00 

Dizai a u  ie eres doku e tu izstrāde u  
ū ie ī a 2023 2026 PPBD Plā ots

106
Pu liskās i frastruktūras attīstī a 

Jau o “tropu apkai ē Jaunie Stropi
VTP1,

VTP2

RV5,

RV13

U21,

U53
             2 000 000.00              2 000 000.00 ESI fondi

.kārta "Bū ie ī as ie eres doku e tā ijas 
izstrāde, autoruzraudzī a u  ū dar u eikša a 
Jau o “tropu pro e ādes, pie rau a ā eļa, 

stā lauku a u  apgais oju a iz ū ei u  
la iekārtoša ai Dauga pilī"  .  euro . 

.kārta "Ūde sapgāde u  sadzī es ka alizā ijas tīklu 
attīstī a “tropu pro e ādes teritorijā, Dauga pilī" 

 .  euro ; .kārta "Aktī as atpūtas 
ko pleksa ū ie ī a"

2021 2023 ĪPD, K“P, DŪ Plā ots/sagata oša ā

107

Projekts Nr. ENI-LLB-3-440 

Iekļaujošas dzī es ides odelis 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 

piero ežas reģio os “.M.I.L.E.   

Espla āde/ 
Jau ū e

VTP1, 

VTP5

RV6, 

RV25
U23, U91                 312 296.08                    31 229.61              15 614.80                    265 451.67 

LV-LT-BY 

pārro ežu 
sadar ī as 

programma

               2 206.00 0.00

Veikta aprīkoju a iegāde u  Dauga pils Alter atī o 
sporta eidu e tra iz eide. Iz eidota jau a so iālā 
progra a. Rīkotas ēr u o et es. Orga izētas 

ap ā ī as so iālo dar i ieku u  so iālās jo as 
spe iālistu kapa itātes u  zi āša u lī eņa 
paaugsti āša ai. Orga izēta so iālās jo as 

konference.

2023 2024

AD (Braslavas rajona 

so iālo pakalpoju u 
teritoriālais e trs; VI“A 
DPN“; Paņe ežas pilsētas 
ad i istrā ija,  Brasla as 

rajona izpildkomitejas 

Izglītī as departa e ts

Plā ots/sagata oša ā 123

108

Pe sio āru so iālās apkalpoša as 
teritoriālā e tra ārējo i že iertīklu 

atjau oša a apkures, karstā u  
aukstā ūde s apgādes u  

ka alizā ijas tīklu  , kā arī iekšējo 
i že iertīklu atjau oša a 

sai ie ī as korpusā u  garāžā.

Vecstropi VTP1 RV6 U25                 328 000.00                  328 000.00 

Izstrādāts ū projekts u  eikta ekspertīze  
euro . Bū ie ī as dar i u  doku e tu 

sagata oša a o jekta odoša ai ekspluatā ijā.
2023 2024 Pa sio āts Plā ots

109

Ārējas siltu trases u  ūde sapgādes 
sistē as  o aiņa o DP“ATC 

e trālā siltu ezgla uz
adresi 18. Novembra 354 -V.

Vecstropi VTP1 RV6 U25                   70 000.00                    70 000.00 
Veikta ārējas siltu trases u  ūde sapgādes sistē as  

o aiņa pa sio āta ēkā 2024 2025 Pa sio āts Plā ots

110

Asfalta segu a atjau oša a 
Pe sio āru so iālās apkalpoša as 

teritoriālā e tra  sai ie ī as 
korpusa  u  garāžas teritorījā 

Vecstropi VTP1 RV6 U25                   91 000.00                    91 000.00 

Izstrādāts ū projekts u  eikta ekspertīze. Veikti 
ū ie ī as dar i u  doku e tu sagata oša a 

o jekta odoša ai ekspluatā ijā
2025 2026 Pa sio āts Plā ots

111

Die as aprūpes e tra perso ā  ar 
garīgā rakstura trau ēju ie  

Arhitektu ielā  i frastruktūras u  
pakalpoju u attīstī a

Ķī ija VTP1 RV6 U25                 189 000.00                  189 000.00 

Veikta šķūņa ēkas reko struk ija, alas apstrādes 
dar ī as iz eide u  attie īgā aprīkoju a iegāde, 

asfaltsegu a atjau oša a Arhitektu ielā 
2021 2024 SD Plā ots 113
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plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

112

Neaizsargāto grupu so iālā 
iekļauša a )arasai - Dauga pils 

pārro ežu reģio ā, attīstot i tegrētu 
so iālās aprūpes tīklu  “o ial 

inclusion of vulnerable groups in 

Zarasai- Daugavpils cross-border 

region through development of 

i tegrated so ial are et ork , 
No.LLI-550 

Visa pilsēta VTP1 RV6
U23, U24, 

U25
271564.00                  271 564.00 13578.20                    230 829.40 

 LV-LT 

pārro ežu 
sadar ī as 

programma

             15 630.15 

Ģi e es at alsta e trā/pat ers ē Šaurā ielā  
iz eidota “e sorā ista a, iegādātas jau as iekārtas 

atpūtas ista ai, uzla ota psiholoģiska palīdzī a krīzes 
situā ijā o ākušā  perso ā ; Die as e trā 
“askars e  Liepājas ielā  aprīkota akti itāšu 

telpas datora lietoša as pras ju uzla oša ai u  
pil eidoša ai, pil ērtīga u  saturīga rī ā laika 

pa adīša ai se iorie , paplaši āts aktī o odar ī u 
klāsts perso ā  ar kustī u trau ēju ie , iegādāti 

aktī o/pasī o kustī u tre ažieri u  aprīkoju s; 
Iegādāts spe ializēts autotra sports perso ā  ar 
i aliditāti u  kustī u trau ēju ie ; Orga izētas 

ap ā ī as u  k alifikā ijas elša a “o iālā die esta 
dar i iekie , pieredzes ap aiņa u  izītes kopā ar 

sadar ī as part erie .

2020 2022 SD                               113 163.55 Realizā ijā

113

Dauga pils Die as aprūpes e tra 
perso ā  ar garīga rakstura 

trau ēju ie  Arhitektu ielā  
i frastruktūras u  ateriālteh iskas 

āzes uzla oša a 

Ķī ija VTP1 RV6 U25                 179 665.00                  179 665.00 

Veikts ehā iskās e tilā ijas sistē as re o ts u  
tās dar ī as atjau oša a at ilstoši MK oteiku ie  

Nr. , lai odroši ātu sistē as at ilstī u 
or atī ajie  aktie  u  ēkas ugu sdrošī as 

prasī u ie ēroša u  ; Veikts kos ētiskais 
re o ts  odar ī u telpās .stā ā  ; 

“pe iālistu ka i etā .stā ā kos ētiskais re o ts  
  ; No ai īts kāpņu pārklāju s. Kāp es 
ūs estētiski pie il īgas u  drošas saskaņā ar 
drošī as teh ikas or ā   ; Veikts 
kos ētiskais re o ts  tualetēs .stā ā. 

Nodroši ātas higiē isko or u prasī as  

2023 2023 SD Plā ots 111

114
I frastruktūras uzla oša a “o iālā 

ājā Šaurā ielā Ķī ija VTP1 RV6 U25                 262 560.00                  262 560.00 

Veikta ka alizā ijas auruļ adu o aiņa ēkas 
kreisajā spār ā. Ie ērotas higiē isko or u prasī as 
u   uzla oti klie tu sadzī es apstākļi  ; Veikti 

., ., ., . u  .stā a koplietoša as telpu 
re o tdar i, ad i istrā ijas telpas u  dežura ta 

telpas re o ts  ; Veikti dušas telpu 
pagra stā ā  re o tu  

2023 2023 SD Plā ots

115

Nakts pat ers ē u  Pat ers ē 
Šaurā ielā  i frastruktūras u  
ateriālteh iskās āzes uzla oša a

Ķī ija VTP1 RV6 U25                   65 000.00                    65 000.00 

No ai īta elektroi stalā ija u  uzstādīta e tilā ija 
ai īti gais ekļi, ko taktligzdas, slēdži, ka eļi, 

el.sadalītāji
2023 2023 SD Plā ots 2

116 Asistenta pakalpojumi Visa pilsēta VTP1 RV6 U24                 185 000.00                  185 000.00 ESI fondi

Veikta teh iskās doku e tā ijas izstrāde, jau u 
telpu re o ts, ateriālteh iskās āzes uzla oša a 

“D fu k iju odroši āša ai 
2023 2023 SD Plā ots

117

Projekts Nr.4.2.1.2/20/I/008 

"E ergoefekti itātes
paaugsti āša a V“IA "Dauga pils 
psiho eiroloģiskā sli ī a" ēkā 

“iguldas ielā , Dauga pilī"

Jau ū e VTP1 RV7 U28                 704 988.40                  152 089.05            165 869.80                    939 928.90 ERAF

Veikti ēkas “iguldas ielā , Dauga pilī, atjau oša as 
dar i. Vei a ie e ergoefekti itātes paaugsti āša as 

pasāku i iet er ēkas ārsie u u  pagra stā a 
silti āša u, ē iņu u  ju ta ko struk ijas 

silti āša u, kā arī logu u  ārdur ju o aiņu, 
tādējādi sa azi ot pri ārās e erģijas patēriņu u  

siltu ī efekta gāzu e isiju.

2021 2023 VSIA DPNS Realizā ijā

118

 V“IA "Dauga pils psiho eiroloģiskā 
sli ī a" ēkas “iguldas ielā , 

Dauga pilī, pār ū e
Jau ū e VTP1 RV7 U28              2 942 112.25              2 942 112.25 

“li ī as ēkas “iguldas ielā  pār ū e, iekštelpu 
re o ts u  ēkai piegulošās teritorijas 

la iekārtoša a, kas ļaus palieli āt sli ī as rī ī ā 
esošo telpu skaitu u  iz ietot tajās sli ī as odaļas, 

paredzot telpas ap ēra   pa ie tie .

2021 2023 VSIA DPNS Plā ots/sagata oša ā

119

Projekts Nr.4.2.1.2/19/I/031 

"E ergoefekti itātes paaugsti āša a 
V“IA "Dauga pils psiho eiroloģiskā 

sli ī a" ad i istratī i-
sai ie iskajā ēkā"

Jau ū e VTP1 RV7 U28                 207 504.12                      7 504.12              30 000.00                    170 000.00 ERAF

Veikti ko pleksi ad i istratī i – sai ie iskās ēkas 
e ergoefekti itāti paaugsti oši dar i. Rezultatī ie 
rādītāji: pri ārās e erģijas patēriņa sa azi āju s 

 MWh/gadā; siltu ī efekta gāzu e isijas 
sa azi āju s  to a CO  ek i ale ta gadā.

2020 2022 VSIA DPNS Realizā ijā



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

120
Katlu ājas telpu pār ū e, kadastra 

apzī ēju s Jau ū e VTP1 RV7 U28                 199 600.00                  199 600.00 
Ies iedzēja 

fi a sēju s

Ēkas iekštelpu la iekārtoša a, iz eidojot ūsdie īgu 
u  patīka u dar a idi dar i iekie , kā arī papildus 

ie iešot e ergoefekti itātes pasāku us -grīdu 
silti āša a, esošā apgais oju a o aiņa, logu 

o aiņa.  Veikta teritorijas la iekārtoša a.

2021 2022 VSIA DPNS Realizā ijā

121

Ka alizā ijas u  ūde s ada auruļu 
atjau oša a o jektā “iguldas iela , 

Dauga pilī 
Jau ū e VTP1 RV7 U28                   72 600.00                    72 600.00 

Ies iedzēja 
fi a sēju s

No ai ītas olietojušās ūde s ada u  ka alizā ijas 
aurules līdz “IA "Dauga pils ūde s" at ildī as 

ro ežai.
2022 2022 VSIA DPNS Plā ots/sagata oša ā

122
Mā ī u e tra pār ū e Lielā Dārza 

ielā / , Dauga pilī Jau ū e VTP1 RV7 U28                 297 297.00                  297 297.00 
Ies iedzēja 

fi a sēju s

Veikta ju ta esošo ko struk iju atjau oša a, 
o aiņa; atdalošās hidroizolā ijas starp koka 

ko struk ijā  u  ķieģeļu ūrēju u 
/ap etu u/ eto u atjau oša a; ju ta o aiņa; 
jau a pa dusa iz ū e;  lietus ūde s o adīša a o 

pa atie ; ēkas ap ales iz ū e; e ergoefekti itātes 
pasāku i u.  dar i.

2022 2023 VSIA DPNS Plā ots/sagata oša ā

123

Project ENI-LLB-3-440 "Support 

Model for Inclusive Living 

Environment in border regions of 

Latvia-Lithuania-Belarus" (S.M.I.L.E.)

Jau ū e VTP1 RV7 U27                   67 227.71                      6 722.77                      60 504.94 ERAF

V“IA DPN“ teritorijā ierīkots āra i groša as u  
ēr u rotaļu lauku s, kas pielāgots arī ēr ie  ar 

īpašā  ajadzī ā
2023 2024 VSIA DPNS Plā ots/sagata oša ā 107

124

Veselī as ei i āša as u  sli ī u 
profilakses pasāku i Dauga pils 

pilsētas paš aldī ā
Visa pilsēta VTP1 RV7 U27              1 665 809.00            249 871.35                1 415 937.65 ESF

Vietējā ēroga eselī as ei i āša as u  sli ī u 
profilakses pasāku u īste oša a Dauga pils pilsētas 

iedzī otājie
2017 2023 AD Realizā ijā

125

"“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce trālā sli ī a  

O ser ā ijas u  difere iālas 
diag ostikas ie ī as iz eide esošās 

Uzņe ša as odaļas pa atā"

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              2 235 000.00                  134 100.00            201 150.00                1 899 750.00 ERAF

O ser ā ijas u  difere iālas diag ostikas ie ī as 
iz eide uz  gultā  esošās Uzņe ša as odaļas 

pa atā; ar jau o e tilā ijas u  s aiga gaisa 
irkulā ijas sistē as ar egatī o spiedie u iz eidi u  

 di ā  izolētā  operā iju zālē  ķirurģisko - 
a ipulā iju telpā ; epie ieša o iekārtu u  

aprīkoju u iegāde.

2022 2024 SIA DRS “agata oša ā

126

"“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce trālā sli ī a  

Vēža diag ostikas e tra iz eide" 

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              1 200 000.00                    72 000.00            108 000.00                1 020 000.00 ERAF

Vēža diag ostikas e tra iz eide telpu ū ie ī a/ 
pielāgoša a u  re o ā ija “ i tigrāfijas iekārtas 

iz ietoša ai , kā epie ieša o iekārtu u  
aprīkoju u iegāde - i frastruktūras sakārtoša a u  

sta io ārās aprūpes k alitātes elša a.

2023 2024 SIA DRS Plā ots

127

"“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce trālā sli ī a  

jau as ēkas I fek ijas loka 
ū ie ī a

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              4 795 000.00                  287 700.00            431 550.00                4 075 750.00 ERAF

 Nepie ieša o iekārtu u  aprīkoju u iegāde: jau as 
ēkas I fek ijas loka ū ie ī a, lai ko e trētu 

ie a ieta /  režī ā s iedza as sta io āras 
palīdzī as isu daudzprofilu pote iālu, pil ērtīgi 
parejot pie e tralizētas pa ie tu uzņe ša as ar 

isu ūsdie ā  prasī ā  epie ieša o 
teh oloģisko odroši āju u, kā arī o lieku ie ī u 

uzturēša as, piesāti ot Uzņe ša as odaļu ar 
papildus il ēkresursie , līdz ar to uzla ojot u  

ie kāršojot iekšējo eatlieka ās edi ī iskās 
palīdzī as loģistiku u  attei oties o liekas pa ie tu 
tra sportēša as starp sli ī as struktūr ie ī ā , 
kas prasa akūtajos gadīju os dzī ei s arīgo laiku.

2023 2026 SIA DRS Plā ots

128

"“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce trālā sli ī a  
sli ī as odaļu telpu re o ts u  
jau u ūsdie u or ā  at ilstošā 

iz ēra dur ju uzstādīša a

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              6 500 000.00                  390 000.00            585 000.00                5 525 000.00 ERAF

I frastruktūras sakārtoša a u  sta io ārās aprūpes 
k alitātes elša a: sli ī as odaļu telpu re o ts 

u  jau u ūsdie u or ā  at ilstošā iz ēra 
dur ju uzstādīša a.

2023 2026 SIA DRS Plā ots



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

129

"“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce trālā sli ī a  
Ce tralizētās sterilizā ijas odaļas 

telpu pār ū e

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              1 736 318.00                  104 179.00            156 269.00                1 475 870.00 ERAF

Izstrādāts ū dar u projekts, tika eikta ū projekta 
ekspertīze plā otas ū ie ī as iz aksas + 

autoruzraudzī a u  ū uzraudzī a = EUR    
+ izstrādāta teh iskā spe ifikā ija iekārtu 
piesāti āta ūde s t aika sterilizatoru u  

azgāša as ter iskās dezi fek ijas iekārtu  iegādei, 
t.sk. ūde s sagata oša as sistē as o aiņai 

plā otas iz aksas EUR   ap ērā .

2022 2023 SIA DRS                                  44 213.41 Realizā ijā

130

“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Plaušu sli ī u u  

tu erkulozes e trs  Paliatī ās 
aprūpes, t.sk. “o iālās aprūpes e tra 

iz eide

Jaunie Stropi 

(18.novembra 

iela 311)

VTP1 RV7 U28              1 475 000.00                    88 500.00            132 750.00                1 253 750.00 ERAF

I frastruktūras sakārtoša a u  sta io ārās aprūpes 
k alitātes elša a, t.sk. epie ieša ās iekārtas u  

aprīkoju s; paliatī ās aprūpes, t.sk. “o iālās aprūpes 
centra izveide.

2024 2026 SIA DRS Plā ots

131

“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Plaušu sli ī u u  
tu erkulozes e trs  Reha ilitā ijas 

ie ī as iz eide Paliatī ās aprūpes, 
t.sk. “o iālās aprūpes e tra 
ajadzī ā , skaitot itu sli ī u 

profilaksei

Jaunie Stropi 

(18.novembra 

iela 311)

VTP1 RV7 U28                 515 000.00                    30 900.00              46 350.00                    437 750.00 ERAF

Reha ilitā ijas ie ī as iz eide Paliatī ās aprūpes, 
t.sk. “o iālās aprūpes e tra ajadzī ā , skaitot itu 

sli ī u profilaksei, kur ērķa sas iegša ai u  
Dauga pils reģio ālās sli ī as k alitatī u eselī as 

aprūpes pakalpoju u pieeja ī ai u  eselī as 
aprūpes i frastruktūras attīstī ai tiks eikti telpu 
atjau oša as dar i reha ilitā ijas e tra iz eidei.

2024 2026 SIA DRS Plā ots

132

“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce tra poliklī ika  
Reha ilitā ijas e tra iz eide telpu 

re o ts

Centrs VTP1 RV7 U28                 305 000.00                    18 300.00              27 450.00                    259 250.00 

Nepie ieša ās iekārtas u  aprīkoju s: 
reha ilitā ijas ie ī as iz eide, kur ērķa 

sas iegša ai u  Dauga pils reģio ālās sli ī as 
k alitatī u eselī as aprūpes pakalpoju u 

pieeja ī ai u  eselī as aprūpes i frastruktūras 
attīstī ai tiks eikti telpu atjau oša as dar i 

reha ilitā ijas e tra iz eidei.

2025 2027 SIA DRS Plā ots

133

“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce tra poliklī ika  
Terapeitiska u  eiroloģiska die as 
sta io āra iz eide telpu re o ts

Centrs VTP1 RV7 U28                 330 000.00                    19 800.00              29 700.00                    280 500.00 

Nepie ieša ās iekārtas u  aprīkoju s: Terapeitiska 
u  eiroloģiska die as sta io āra iz eide telpu 

re o ts  ar ērķi iz eidot ilgstošas a ulatorās 
eselī as aprūpes pakalpoju u k alitātes u  

pieeja ī as uzla oša u poliklī ikas prasī ā  
at ilstošu Terapeitiska u  eiroloģiska die as 

sta io āra iz eidei.

2025 2027 SIA DRS Plā ots

134

“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce tra poliklī ika  

e tilā ijas u  s aiga gaisa 
irkulā ijas sistē as iz eide

Centrs VTP1 RV7 U28              5 700 000.00                  342 000.00            513 000.00                4 845 000.00 ERAF

Nepie ieša ās iekārtas u  aprīkoju s: iz eidot 
ilgstošas a ulatorās eselī as aprūpes 

pakalpoju u k alitātes u  pieeja ī as uzla oša u 
poliklī ikas prasī ā  at ilstošu risi āju u 

e tilā ijas u  gaisa ko di io ēša as sistē as 
izveidei.

2023 2026 SIA DRS Plā ots

135

"“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce trālā sli ī a  
sli ī as irtu es - ēdi āša as loka 

teh oloģiskā odroši āju a 
oder izā ija ar iekšējas loģistikas 

opti izā iju

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              1 200 000.00                    72 000.00            108 000.00                1 020 000.00 ERAF

“li ī as irtu es - ēdi āša as loka teh oloģiskā 
odroši āju a oder izā ija ar iekšējas loģistikas 

opti izā iju  ar ērķi iz eidot pakalpoju u 
k alitātes u  pieeja ī as uzla oša u.

2023 2026 SIA DRS Plā ots

136

Dauga pils reģio ālās sli ī as 
eselī as aprūpes i frastruktūras 

stipri āša a, pil eidojot eselī as 
aprūpes pakalpoju u o koloģijas jo ā

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              4 786 474.00            830 710.00                3 955 764.00 ANM

Izstrādāta teh iskā doku e tā ija, t.sk. eikta 
ū ekspertīze; ū ie ī as dar i sli ī as 

i frastruktūras uzla oša ai: o koloģisko pa ie tu 
radioterapijas ārstēša ai, li eārā paātri ātāja 
uzstādīša ai spe ializētās ēkas ū ie ī a ar 

palīgtelpā , dīzeļģe eratora piegāde u  uzstādīša a  
li eāro paātri ātāju ajadzī ā ; edi ī iskās 

teh oloģijas iegāde: li eārā paātri ātāja iegāde, 
uzstādīša a u  ap ā ī a; autoruzraudzī as 
pakalpoju u s iegša a, projekta pu li itāte

2022 2023 SIA DRS “agata oša ā



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

137

“IA "Dauga pils reģio ālā sli ī a" 
struktūr ie ī as "Plaušu sli ī u u  
tu erkulozes e trs", Ve tilā ijas u  
s aiga gaisa irkulā ijas sistē as ar 
egatī o spiedie u iz eide I fek ijas 

odaļā sta io ārā u  spe ializētos 
boksos

Jaunie Stropi 

(18.novembra 

iela 311)

VTP1 RV7 U28                 598 620.00 89 793.00 508 827.00 REACT-EU 

“pe ializētu sta io āru oksu iz eide I fek ijas 
korpusā, odalot pa ie tus u  pa ie tu plūs as, ar 

izolētu e tilā ijas u  gaisa ko di io ēša as 
dezi fek ijas sistē u at ilstoši MK . . . 
oteiku u Nr.  .pieliku a prasī ā . Pa ie tu 

ārst ie ī as u  uzturēša ās telpu pār ū e .stā ā; 
Ve tilā ijas sistē as o aiņa ēkas . u  . stā ā, . 
stā a teh iskajā telpā, ēdi āša as iekārtu u  gaisa 

adu o tāža; siltu ezgla atjau oša a, 
ko di io ēša as iekārtas o tāža; odroši āta 

ides pieeja ī a il ēkie  ar fu k io ālie  
trau ēju ie ; paredzēta e ergoefektī ās gaisa 

ko di io ēša as dezi fek ijas sistē as uzstādīša a 
e tilā ijas sistē as šahtā, kas o ērš pil īgi isus 

patogē us, sa azi ās ikro u slodzi, uzla o Gaisa 
Apstrādes Vie ī u GAV  efekti itāti

2021 2023 SIA DRS                                  33 325.82 Realizā ijā

138

“IA "Dauga pilsa reģio ālā sli ī a" 
stuktūr ier ī a "Ce trālā sli ī a" 

u  struktūr ie ī a "Plaušu sli ī u u  
tuberkulozes centrs" asfaltbetona 

segu a atjau oša a u  i že iertīklu 
o aiņa/ re o ts

Jaunie Stropi 

(18.novembra 

iela 311)

VTP1 RV7 U28                 568 699.00                    34 122.00 51 183.00 483 394.00 ERAF
Asfalt eto a segu a atjau oša a u  i že iertīklu 

o aiņa 2023 2024 SIA DRS Plā ots

139

“IA "Dauga pilsa reģio ālā sli ī a" 
stuktūr ier ī a "Ce trālā sli ī a" 
paze es pārejas re o ts u  ēkas 

aizsargap ales atjau oša a

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28                 411 150.00                    24 669.00 37 003.00 349 478.00 ERAF
Veikts paze es pārejas re o ts u  ēkas 

aizsargap ales atjau oša a 2023 2026 SIA DRS Plā ots

140

“IA "Dauga pilsa reģio ālā sli ī a" 
stuktūr ier ī a "Ce trālā sli ī a" 

eksistējošā helikoptera lauku a 
remonts un jauna helikoptera 

laukuma izveide

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28                 252 224.00                    15 134.00 22 700.00 214 390.00 ERAF
Veikts eksistējošā helikoptera lauku a re o ts u  

jauna helikoptera laukuma izveide
2023 2026 SIA DRS Plā ots

141

“IA "Dauga pilsa reģio ālā sli ī a" 
stuktūr ier ī a "Ce trālā sli ī a" 

u  struktūr ie ī a "Plaušu sli ī u u  
tuberkulozes centrs" jaunas 

edi ī as skā ekļa u  saspiestā gaisa 
pade es sistē as iz eide

Jaunie Stropi 

(18.novembra 

iela 311)

VTP1 RV7 U28                 485 000.00                    29 100.00 43 650.00 412 250.00 ERAF
Veikta jau as edi ī as skā ekļa u  saspiestā gaisa 

pade es sistē as iz eide 2023 2026 SIA DRS Plā ots

142

“IA "Dauga pilsa reģio ālā sli ī a" 
stuktūr ier ī a "Ce trālā sli ī a" 

ie otas e tilā ijas, 
ko di io ēša as u  s aiga gaisa 

irkulā ijas – ikrokli ata sistē as 
ar atse išķā  spe ializētā  

ko u ikā iju lī ijā  ar egatī o 
spiedie u u  ie ū ētā  UV 

dezi fek ijas akteri īdā  iekārtā  
iz eide kapitālsa iedrī as odaļās u  

ie ī ās 

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              8 000 000.00                  480 000.00 720 000.00 6 800 000.00 ERAF

Veikta ie otas e tilā ijas, ko di io ēša as u  
s aiga gaisa irkulā ijas – ikrokli ata sistē as ar 
atse išķā  spe ializētā  ko u ikā iju lī ijā  ar 
egatī o spiedie u u  ie ū ētā  UV dezi fek ijas 
akteri īdā  iekārtā  iz eide kapitālsa iedrī as 

odaļās u  ie ī ās 

2023 2026 SIA DRS Plā ots

143

“IA "Dauga pilsa reģio ālā sli ī a" 
stuktūr ier ī a "Ce trālā sli ī a" 

pil ērtīgas auto ātiskās alss 
izziņoša as sistē as, auto ātiskās 

ugu sgrēka atklāša as u  trauks es 
sistē as, ideo o ēroša as sistē as 
iz eide u  iekšējā tīkla ko u ikā ijas 

ser eru uzstādīša a

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              1 174 914.00                    70 495.00 105 742.00 998 677.00 ERAF

Veikta pil ērtīgas auto ātiskās alss izziņoša as 
sistē as - BI“ iz eide, auto ātiskās ugu sgrēka 

atklāša as u  trauks es sistē as – UAT“ iz eide, 
ideo o ēroša as sistē as iz eide ar POE s it h + 

DVR ierakstīša as sistē u u  iekšējā tīkla 
ko u ikā ijas ser eru uzstādīša u katrā stā ā

2023 2026 SIA DRS Plā ots



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

144

“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce trālā sli ī a  

dažādu odaļu iekārtu iegāde u  
uzstādīša a sli ī as ajadzī ā

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28              8 712 000.00                  522 720.00            784 080.00                7 405 200.00 ERAF

Nepie ieša o iekārtu u  aprīkoju a iegāde, kur 
projekta iet aros paredzēta edi ī isko teh oloģiju 
iegāde, kas aizstās e ās orāli u  fiziski elietotās 

iekārtas, kā arī odroši ās k alitatī ākus 
edi ī iskos pakalpoju us u  ei i ās efektī āku 

ārst ie ī as pro esu Latgales reģio a u  Dauga pils 
pilsētas iedzī otājie .

2022 2027 SIA DRS Plā ots

145

“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce trālā sli ī a  

ie otas i for ā ijas u  
ko u ikā ijas sistē as IKT  

i frastruktūras iz eide

Jaunie Stropi 

Vasar ī u 
VTP1 RV7 U26              1 620 000.00                    97 200.00            145 800.00                1 377 000.00 ERAF

Vie otas i for ā ijas u  ko u ikā ijas sistē as IKT  
i frastruktūras iz eide. Progra atūras izstrāde u  

ie ieša a,  iegādāts epie ieša ais aprīkoju s, 
ie otas PAC“ ser era sistē as ie ieša a, iz eidojot 
tiešo saiti starp Radioloģijas odaļas, La oratorijas 
i for ā ijas sistē as u  Operā iju loka datie  ar 
isapt erošo piekļu i; pārieša a uz jau as paaudzes 

eselī as aprūpes iestādes pro esu adī as 
progra u, kas ļautu i tegrēt e-sta io āro karti, 

odroši āt pastā īgu tiešsaisti ar alsts i stitū iju 
i for ā ijas sistē ā , eikt edika e tu u  

preparātu uzskaiti uz pa ie tu/ gadīju u; pārieša a uz 
jau as paaudzes liet edī as u  grā at edī as uzskaites 

sistē u, kas at ilstu ūsdie u prasī ā  par e-
doku e tie  u  to apstrādi, pa tiešo sa ie ojoties ar 

eselī as aprūpes pro esu; e-reģistrā ijas e-pieraksts 
ai e-atteiku s  sistē as ie ieša a.

2022 2025 SIA DRS Plā ots

146

“IA „Dauga pils zo ārst ie ī as 
poliklī ika  ēkas Lāčplēša ielā  

e ergoefekti itātes paaugsti āša as 
pasāku i

Centrs VTP1        RV7 U28                 330 000.00 10.50% 4.50% 85% ESI fondi

Veikta ju ta pārsegu a u  daļēja ju ta spāru 
o aiņa, ē iņu u  oro ežoša as sie as 

ko struk iju silti āša a, logu silti āša a, kā arī 
apgais oju a o aiņa uz LED gais ekļie

2022 2024 SIA DZP Plā ots

147

“IA Dauga pils reģio ālā sli ī a  
struktūr ie ī as Ce trālā sli ī a  
Rīgas “tradiņa u i ersitātes ā ī u 

e tra filiāles  iz eide

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U26                 269 155.86                  134 577.93                    134 577.93 RSU

Rīgas “tradiņa u i ersitātes ā ī u e tra filiāles  
iz eide  kā pie il ī as pri ipa ei i āša a u  

pakalpoju a k alitātes paaugsti āša a.
2022 2027 SIA DRS Realizā ijā

148
Medi ī as perso āla piesaiste 

eselī as aprūpes jo ā Visa pilsēta VTP1 RV7 U26                   63 838.00                    63 838.00              63 838.00 

Nodroši ātas paš aldī as stipe dijas ārstie  
rezide tie  u  edi ī as stude tie  at ilstoši 

2020.gada 28.maija noteikumiem Nr.4

„Noteiku i par paš aldī as stipe diju piešķirša as 
kārtī u

2022 Ikgadēji DPP                                  66 838.00 Ikgadējas i estī ijas

149

“a atorijas ko pleksa Mež ie s , 
Dauga as ielā , Dauga pilī, 

restaurā ija u  ēsturiskās teritorijas 
re italizā ija

Mež ie s VTP1, 

VTP3

RV7, 

RV16, 

RV17

U27, U63, 

U68
                270 000.00            270 000.00 

Valsts udžeta 
ērķdotā ija Teh iskās doku e tā ijas izstrāde 2022 2023 ĪPD/ AD/ PPBD Plā ots/ sagata oša ā

150 PROTI u  DARI!  Visa pilsēta VTP1 RV8 U29                   79 310.88                      79 310.88 ESF

Veiktas jau iešu sas iegša as u  uzru āša as 
akti itātes, iesaistot paš aldī as stratēģiskos 

part erus; jau iešu profilēša u u  i di iduālo 
pasāku u progra u izstrāde; jau iešu 

oti ēša a, akti izēša a u  at alsta s iegša a 
saskaņā ar jau ieša i di iduālo pasāku u 

progra u, lai sek ētu šo jau iešu iesaisti izglītī ā, 
aroda apgu ē pie a ata eistara, NVA īste otajos 
pasāku os Jau iešu gara tijas iet aros, e alstisko 

orga izā iju ai jau iešu e tru dar ī ā

2015 2022

Jaunatnes 

starptautiskā 
progra u aģe tūra 

sadar ī ā ar DPIP

Realizā ijā

151
Jau iešu asaras odar i ātī as 

pasāku i Visa pilsēta VTP1 RV8 U29                 476 598.00                  476 598.00            476 598.00 
Vei i āta jau iešu odar i ātī a asarā, odroši ot 

dar a ietas jau iešie  e u ā o -  gadie 2022 ikgadēji DPIP                               197 007.76 Ikgadējas i estī ijas

152 Vasaras atpūtas u  sporta o et es Visa pilsēta VTP1 RV8 U29                 426 368.00                  426 368.00            426 368.00 
Vei i āta ēr u fiziskā u  i telektuālā attīstī a, 

orga izējot ēr u o et es uz pilsētas skolu āzes 2022 Ikgadēji DPIP, SP                               222 852.00 Ikgadējas i estī ijas



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

153

Paš aldī as poli ijas dar ī as 
odroši āša a u  k alitātes 

uzla oša a
Centrs VTP1 RV9 U34                 169 423.00                  169 423.00 

Paš aldī as poli ijas ateriālteh iskās āzes 
pil eidoša a datorprogra u, datorteh ikas u  iroja 
teh ikas iegāde  euro ; pārējie pa atlīdzekļi  

euro ; ideo o ēroša as sistē as aprīkoju s irs  
EUR par ie u ie ī u  EUR  - .g.; .g.-

.g. - ideo o ēroša as sistē as uzla oša a: 
piekļu e datu pārraides ka āla  ideo o ēroša as 

odroši āša ai  EUR ;  Li e es Ma roskop 
ser eri   EUR ; esošo operatī o tra sportlīdzekļu 

o aiņa die esta ajadzī ā  sa iedriskās kārtī as 
odroši āša ai   EUR ; esošo tra sportlīdzekļu 
o aiņa sa iedriskās kārtī as odroši āša ai  
EUR ; piekā es iegāde spe ializēto tra sportlīdzekļu 

tra sportēša ai / isturgājējs Ti ger Ar or W  “ta dart 
 EUR ; Ēkas i frastruktūras u  fu k io alitātes 

uzla oša a pē  adreses Muzeja iela : jā ei  pa atu 
sie as hidroizolā ijas u  iekštelpu apdares atjau oša u 

 EUR , e tilā ijas sistē as oder izēša a /gaisa 
rekuperā ijas iekārta  EUR , logu o aiņa  

EUR)

2022 2024 PP Plā ots/sagata oša ā

154

Dauga pils pilsētas aizsargda ja 
ū ie ī a Dauga as upes la ajā 

krastā, No etņu ielas rajo ā, plūdu 
apdraudētajā teritorijā

Čerepo a, Ruģeļi VTP1 RV9 U34              3 468 721.41                  987 636.54                  144 413.24            117 486.28                2 219 185.35 ERAF                1 456.00 

Veikta aizsargda ja ū ie ī a No etņu ielas 
rajo ā o Ruģeļu ūde skrātu es līdz Apšu ielai u  
o “e lejas ielas līdz No etņu ielas Meļņičkas upes 

rajo ā

2018 2022 AD Realizā ijā

155 Video o ēroša as sistē as attīstī a Visa pilsēta VTP1 RV9 U34                   53 593.00                    53 593.00 

Ierīkoti ideo o ēroša as sistē as ezgli:
Ve o “tropu ikrorajo ā ar auto u uru 

atpazīša as fu k iju ;
Valkas ielā;

Križu ikrorajo ā.

2023 2024 PP Plā ots 156, 157

156 Video o ēroša as sistē as attīstī a Visa pilsēta VTP1 RV9 U34                   52 009.00                    52 009.00 

Ierīkoti ideo o ēroša as sistē as ezgli:
“ ilšu u  Jelga as ielu krustoju ā;

Hospitāļa ielā ēr u rotaļu lauku ā;
“ēlijas u  Brja skas ielu krustoju ā;

A eņu u  Tartu ielu krustoju ā.

2023 2024 PP Plā ots 155, 157

157 Video o ēroša as sistē as attīstī a Visa pilsēta VTP1 RV9 U34                   67 476.00                    67 476.00 

Ierīkoti ideo o ēroša as sistē as ezgli:
Rīgas u  Vie ī as ielu krustoju ā;
Rīgas u  Krāsla as ielu krustoju ā;

I a tas u  Cietokšņa ielu krustoju ā;
Viestura u  “akņu ielu krustoju ā;

Liepājas u  . o e ra ielu krustoju ā;
“tefa a Batoras pie i ekļa rajo ā.

2023 2024 PP Plā ots 155, 156

158
Glā ša as sta iju i frastruktūras 

uzla oša a Jaunie Stropi VTP1 RV9 U34                 162 289.00                  162 289.00              29 297.00 
Ārējo i že ierko u ikā iju tīklu iz ū e “tropu ielas 

 rajo ā 2020 2022 KSP                               130 786.06 Realizā ijā

159

Rūp ie iskās teritorijas attīstī a 
ražoša as ko pleksa iz ū ei “paļu 

ielas rajo ā, Dauga pilī
Ķī ija VTP2 RV10 U38

 6 287 238.94,

PVN n/a

 1 319 165.18 

 1 055495.17 

(16.78%) 

līdzfi a sēju s
1 008350.67 

. %  pri ātās 
attie i ā ās 

                        500.00 
 178 432.10 

(2.8%) 

 4 044 461.00 

(64.33%) 

ERAF 

SAM 13.1.3.3.

 1 394 353.25, 

PVN a  iekļauts 

Veikta ražoša as ēkas “paļu ielā  k-  ū ie ī a u  
pieguļošās teritorijas la iekārtoša a. Re italizēta 
“paļu ielas rajo a degradētā teritorija ,  ha 

platī ā, radītas  jau as dar a ietas u  
piesaistītas pri ātas i estī ijas ap    eiro 
ap ērā uzņē u u dar ī as paplaši āša ai u  

jau u uzņē u u eidoša ai

2021 2023 AD Plā ots

160

Cietokšņa olikta u zo as 
rūp ie iskās teritorijas reģe erā ijas 

ei i āša a u  pieeja ī as 
uzla oša a

Cietoksnis VTP2 RV10 U38              4 150 504.99                  307 387.63              1 223 003.94            131 737.54                2 488 375.88 
ERAF 

SAM 5.6.2.3. 
               1 500.00 

“akārtota i frastruktūra Cietokšņa olikta u zo ā, 
uzla ota zo as pieeja ī a, eikta Motoru ielas 

pār ū e u  satiks es ezglu iz ū e
2020 2022 AD Realizā ijā



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

161

Austru lat ijas iedo teh oloģiju u  
zi āt es pēt ie ī as  e tra ALTOP  

attīstī a

Augšdauga as 
novads

VTP2, 

VTP4      

RV10, 

RV21
U38, U83              1 073 683.00        1 073 683.00 

Valsts udžeta 
fi a sēju s              20 000.00 

Veikta ū projekta izstrāde u  autoruzraudzī as 
eikša a o jektā "Dauga pils lidlauka u  pieguļošās 
teritorijas attīstī a Lidostas ielā , Lo iki, Nauje es 

pagastā, Dauga pils o adā

2021 2023 AD Realizā ijā 162

162

Austru lat ijas iedo teh oloģiju u  
zi āt es pēt ie ī as  e tra ALTOP  

attīstī a

Augšdauga as 
novads

VTP2 RV10 U38                 153 670.00                    52 435.00            130 619.50 
Valsts udžeta 

aizdevums
             52 435.00                   91 433.65 

Izstrādats ū projekts i i ālā sastā ā, 
ū projekts u  eikta autoruzraudzī a o jektā t.sk. 

eikta ekspertīze  "I dustriālā parka
ū ie ī a Lidostas ielā , Lo iki, Nauje es pagastā, 

Dauga pils o adā" .kārta

2021 2022 AD Realizā ijā 161

163

Dauga pils pilsētas )ie eļu 
rūp ie iskās zo as pu liskās 

i frastruktūras attīstī a III kārta
Ķī ija VTP2 RV10 U38                 788 615.35                    64 573.00                  173 634.41              27 674.14                    522 733.80 ESI fondi                1 500.00 

Re italizēta degradētā teritorija .  ha platī ā, 
radītas  jau as dar a ietas u  piesaistītas pri ātas 
i estī ijas ap  ,  eiro ap ērā uzņē u u 

dar ī as paplaši āša ai u  jau u uzņē u u 
eidoša a

2021 2022 AD Realizā ijā

164
“liežu pie ad eļu i frastruktūras 

iz ū e Križu i dustriālajā zo ā Križi VTP2 RV10 U38                 350 000.00                  350 000.00 

Dar u eikša a saistī ā ar iz aiņu īste oša u 
pār iju u  sig ālu ikropro esoru e tralizā ijas 

sistē ā EBILo k  sta ijā .p. k  Križu 
rūp ie iskajā teritorijā

2021 2023 KSP Pabeigts

165

Grantu atbalsta programma

„I pulss  azo u  idējo
uzņē u u attīstī ai

Visa pilsēta VTP2 RV10 U37                   65 854.00                    65 854.00 

At alstītas jau as iz esa
idejas, izveidotas jaunas

darbavietas

Ikgadēji Ikgadēji AD                                  53 720.86 Konkurss notiek katru gadu

166

I o ā iju e tra iz eidoša a 
Dauga pilī , NFI/IC/VIAA/ /  
De elop e t of I o atio  Ce tre 

i  Dauga pils City

Espla āde VTP2 RV12 U44              2 011 605.00                  201 161.00            271 566.60                1 810 444.00 
EE)/Nor ēģijas 

fi a šu 
instruments

             50 000.00 

Veikta koprades telpu un koprades laboratoriju 

iz eide u  rī as pieejas odroši āša a 
izglītoja ajie  u  pedagogie , “TEM jo u 

popularizējošu i teraktī o te atisko izstāžu iz eide, 
tai skaitā aprīkoju a iegāde. Ce tra orga izētajās 
izglītojošajās progra ās u  dar ī ās tieši tiks 

iesaistīti is az  skolē i u   pedagogi.

2020 2023

AD Tro hei as )i āt es 
Ce trs Nor ēģija  u  

Dauga pils U i ersitāte
Realizā ijā

167

Modelling Approaches to Guide 

Intelligent Surveillance for the 

Sustainable Introduction of Novel 

A ti ioti s MAGI IAN  Modelēša
as pieejas jaunu antibiotiku 

ilgtspējīgas ievieša as pārdo ātai 
uzraudzībai

N/A VTP2 RV12 U48                 210 000.00 ESI fondi

Projekta ērķis ir ap ie ot edi ī as, 
ikro ioloģijas, epide ioloģijas u  ate ātiskās 

odelēša as ekspertus ie ā projektā u  eikt 
pieeja o datu a alīzi.

2020 2023 DU Realizā ijā

168

Pēt ie ī as u  i dustrijas jo u 
starpsektorālās sadar ī as 

ei i āša a / “upporti g i ter-
sectoral collaboration possibilities 

between Research and Industry 

N/A VTP2 RV12 U44                 375 295.26 ESI fondi
Vei i āta pēt ie ī as u  i dustrijas jo u 

starpsektorālā sadar ī a 2020 2022 DU Realizā ijā

169

Tulkoju u literārais u  politiskais 
diskurss totalitāris a apstākļos: 

a glofo ā literatūra pado ju Lat ijā
N/A VTP2 RV12 U48                 133 804.00 ESI fondi

Projekta ērķis: izpētīt u  iz ērtēt salīdzi ā ā 
perspektī ā a glofo ās literatūras tulkoju u literāro 

u  politisko diskursu totalitāris a apstākļos, 
iza alizēt tulkoša as stratēģiju atšķirī u rele a i 

ideoloģiskajai ietek ei.

2020 2023 DU Realizā ijā

170

At alsts Dauga pils U i ersitātes 
zi āt isko i o ā iju ie ieša ai u  

starptautiskās pēt ie iskās 
kapa itātes ei i āša ai

N/A VTP2 RV12 U48                 219 866.67 ESI fondi

Vei i āta DU starptautiskā sadar ī a ar ār alstu 
zi āt iski pēt ie iskajā  i stitū ijā , lai stipri ātu 
Eiropas zi āt isko telpu ar i o atī ie  pēt ie ī as 

produktie , realizētu starptautiskas sadar ī as 
projektu sagata oša u u  ie ieša u

2018 2022 DU Realizā ijā

171

Dauga pils U i ersitātes studiju 
irzie a Izglītī a, pedagoģija u  
sports  oder izā ija Lat ijas 
izglītī as sistē as ilgtspējīgai 

attīstī ai

N/A VTP2 RV12 U48                 613 721.00 ESI fondi

“a azi āta studiju progra u frag e tā ija 
Dauga pils U i ersitātes studiju irzie ā Izglītī a, 
pedagoģija u  sports  u  odroši āta augstākās 

izglītī as resursu efektī a koplietoša a

2018 2022 DU Realizā ijā



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- . GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

172

“tudiju progra u frag e tā ijas 
sa azi āša a u  resursu 

koplietoša as stipri āša a 
Dauga pils U i ersitātē

N/A VTP2 RV12 U48                 500 000.00 ESI fondi

Izstrādātas, apro ētas u  li e ētas pie as jau as 
studiju programmas:

– profesio ālā akalaura studiju progra a 
Biz esa u  fi a šu pro esi

– profesio ālā akalaura studiju progra a 
Mūzika  

– profesio ālā aģistra studiju progra a 
Psiholoģija  

– akadē iskā aģistra studiju progra a 
Bioloģija

– doktora studiju progra a Filoloģija  

2019 2023 DU Realizā ijā

173

Dauga pils U i ersitātes stratēģiskās 
spe ializā ijas jo u akadē iskā 

perso āla profesio ālās 
ko pete es stipri āša a

N/A VTP2 RV12 U48              1 660 000.00 ESI fondi

Dauga pils U i ersitātes akadē iskā perso āla 
kapa itātes stipri āša a, iesaistot dar ā ārze ju 
akadē isko perso ālu, doktora tus u  zi āt iskā 
grāda prete de tus u  realizējot DU akadē iskā 

perso āla ko pete es pil eidi

2018 2022 DU Realizā ijā

174

Dauga pils U i ersitātes studiju 
irzie a Izglītī a, pedagoģija u  
sports  akadē iskā perso āla 

kapa itātes stipri āša a stratēģiskās 
spe ializā ijas jo ās

N/A VTP2 RV12 U48                 485 252.75 ESI fondi

Dauga pils U i ersitātes akadē iskā perso āla 
kapa itātes stipri āša a, iesaistot dar ā ārze ju 
akadē isko perso ālu, doktora tus u  zi āt iskā 
grāda prete de tus u  realizējot DU akadē iskā 

perso āla ko pete es pil eidi

2018 2022 DU Realizā ijā

175

Šķidru a ehā ikas u  siltu a 
adīša as sarežģīto di a isko 

sistē u a alīze
N/A VTP2 RV12 U48                   99 000.00 ESI fondi

Izstrādāti ate ātiskie odeļi u  algorit i, lai 
pētītu dažādas pro lē u grupas 2021 2023 DU Realizā ijā

176

Uz a o ateriālie  alstīta 
elektroķī iskā se sora izstrāde 
ūdeņraža peroksīda oteikša ai

N/A VTP2 RV12 U48                 111 504.90 ESI fondi

Izstrādāta uz a o ateriālie  alstīta 
elektroķī isko se soru sistē a ūdeņraža peroksīda 

oteikša ai ar augstu jutī as pakāpi, kā arī uzla ota 
pē doktora tes ko pete es u  zi āt iskā 

kapa itāte

2021 2023 DU Realizā ijā

177
Holokausta diskursi u  at iņas 

i frastruktūra Lat ijā N/A VTP2 RV12 U48                 111 504.90 ESI fondi

Pētīju ā a alizētas holokausta repreze tā ijas u  
diskursī ās struktūras u  raksturotas Lat ijas 

sa iedrī as zi āša as u  attieks e pret holokaustu, 
u  to otei ošie ko u ikatī ie, so iālie, politiskie u  

kultūras at iņas pro esi

2021 2023 DU Realizā ijā

178

Dauga pils U i ersitātes stratēģiskās 
spe ializā ijas

jo u akadē iskā perso āla 
profesio ālās

ko pete es stipri āša a .kārta

N/A VTP2 RV12 U48                 704 691.00            105 703.65                    598 987.35 ESI fondi

“tipri āts DU akadē iskais perso āls stratēģiskās 
spe ializā ijas jo ās, gal e okārt ei i ot atjau ot i 

u  irzoties uz jau ā doktora tūras odeļa 
ie ieša u - uz i o ā ijā  orie tēta  doktora tūras 

ietvaram

2021 2023 DU Realizā ijā

179
I frastruktūras o jektu iz ū e ai 

atjau oša a Visa pilsēta VTP2        RV13 U53                 805 700.00                  805 700.00 Vie ī as dārza iz ū e 2024 2024 KSP Realizā ijā

180
I frastruktūras o jektu iz ū e ai 

atjau oša a Visa pilsēta VTP2        RV13 U53                 233 958.00                  233 958.00 Pilsētas ro ežzī es "Dauga pils" iz ū e 2022 2023 KSP Realizā ijā

181 LED ides o jekts Vie ī as lauku ā Centrs VTP2 RV13 U53                 200 000.00                  200 000.00 

Uzstādīts i o atī s ides o jekts Dauga pilī, kuru ar 
iz a tot dažādie  ērķie , t.sk. i teraktī ai spēlei, 

ki o izrādē , digitālā  izstādē , pilsētas s ētku 
ofor ēju a  u.t l. 

2023 2025 PPBD/ KSP Plā ots

182

Latgales zoodārza Vie ī as ielā  
teritorijas la iekārtoša a u  

i frastruktūras attīstī a
Espla āde VTP2,

VTP3

RV13,

RV19

U53,

U72
             1 145 764.08 ESI fondi

Latgales )ooloģiskā dārza i frastruktūras attīstī a 
I.kārta - Tūris a u  da as izziņas o jekta Latgales 

pur āja iodaudz eidī a" i frastruktūras ū ie ī a 
Espla ādes pur ājā

2023 2025 ĪPD/L)OO Plā ots/sagata oša ā

183

Rīteiropas ērtī as , Teh ikas 
uzeja iz eide Dauga pils ietokšņa 

teritorijā
Cietoksnis

VTP2, 

VTP3

RV13, 

RV18
U53, U71              4 393 364.93                  423 230.85                  544 420.93            172 242.59                3 253 471.29 

ERAF 

SAM 5.5.1.
             11 879.00 

Iz eidots Teh ikas u  i dustriālā a toju a uzejs 
I že ieru arse āls , reko struējot I že ierarse āla 

ēku, I peratora ielā 
2018 2022

AD Augšdauga as o ada 
paš aldī a, Ludzas o ada 
paš aldī a, Preiļu o ada 

paš aldī a, Krāsla as 
o ada paš aldī a

Realizā ijā 13, 14, 15, 16, 

274 



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- . GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

184 Caurbraucamo pagalmu remonts Visa pilsēta VTP3 RV14 U56                 121 197.00                  121 197.00              24 686.00 

Atjau oti aur rau a ie pagal i pilsētas teritorijā
I že ieru ielas  rajo ā,  

Už aldes ielas rajo ā,  
Alejas ielas  rajo ā

2021 2022 KSP                                  96 541.69 Realizā ijā

185

Dauga pils pilsētas paš aldī as 
līdzfi a sēju a apjo s 

daudzdzī okļu dzī oja ā  ājā  
piesaistīto ze esga alu 

la iekārtoša ai u  daudzdzī okļu 
dzī oja o āju atjau oša ai 

saskaņā ar saistošie  oteiku ie  
Nr.10)

Visa pilsēta VTP3 RV14 U56                 462 597.00                  462 597.00 

Nodroši āts Dauga pils pilsētas paš aldī as 
līdzfi a sēju a apjo s daudzdzī okļu dzī oja ā  

ājā  piesaistīto ze esga alu la iekārtoša ai u  
daudzdzī okļu dzī oja o āju atjau oša ai

2022 Ikgadēji SIA DDzKSU/DPP                               316 430.00 Notiek katru gadu

186

Paš aldī as līdzdalī as progra a 
daudzdzī okļu āju 

e ergoefekti itātes pasāku u 
eikša ai saskaņā ar saistošie  

noteikumiem Nr.47)

Visa pilsēta VTP3 RV14 U55                 242 000.00                  193 600.00 20%

A“ "Attīstī as 
fi ā šu i stitū ija 

Altum" ja tiks 

atjaunota 

programma

Nodroši āta dzī oja ās ājas No etņu ielā  
e ergoefekti itātes paaugsti āša a 2021 2022 SIA DDzKSU/DPP Realizā ijā

187

Paš aldī as līdzdalī as progra a 
daudzdzī okļu āju 

e ergoefekti itātes pasāku u 
eikša ai saskaņā ar saistošie  

noteikumiem Nr.47)

Visa pilsēta VTP3 RV14 U55                 440 000.00                    16 088.16 20%

A“ "Attīstī as 
fi ā šu i stitū ija 

Altum" ja tiks 

atjaunota 

programma

Nodroši āta dzī oja ās ājas Ka da as ielā  
e ergoefekti itātes paaugsti āša a 2021 2022 SIA DDzKSU/DPP Realizā ijā

188

Paš aldī as līdzdalī as progra a 
daudzdzī okļu āju 

e ergoefekti itātes pasāku u 
eikša ai saskaņā ar saistošie  

noteikumiem Nr.47)

Visa pilsēta VTP3 RV14 U55                 850 000.00                    10 164.00 20%

A“ "Attīstī as 
fi ā šu i stitū ija 

Altum" ja tiks 

atjaunota 

programma

Nodroši āta dzī oja ās ājas Viršu ielā  
e ergoefekti itātes paaugsti āša a 2021 2022 SIA DDzKSU/DPP Realizā ijā

189
Dzī oja ā fo da tekošais re o ts u  

teh iskā apkope Visa pilsēta VTP3 RV14 U56              3 275 325.00              3 275 325.00 
Veiktas dzī oja o telpu esošā kopīpašu a 
i že ierko u ikā iju apkopes u  re o ti 2022 2024 SIA DDzKSU Notiek katru gadu

190
 Daudzdzī okļu āju iekšpagal u

la iekārtoša as dar i Visa pilsēta VTP3 RV14 U56              3 690 000.00              3 690 000.00 

Veikts ēr u rotaļu lauku u re o ts, koku u  
krū u ozāģēša a, pieguļošās teritorijas uzkopša a, 

zālāja pļauša a, okritušo lapu ākša a
2022 2024 SIA DDzKSU Notiek katru gadu

191
Paš aldī as dzī oja ā fo da tekošais 

u  kapitālais re o ts Visa pilsēta VTP3 RV14 U56                 300 000.00                  300 000.00 

Veikts tekošais u  kapitālais re o ts
apdzī oja ajās u  eapdzī oja ajās u i ipālajās 

telpās
2022 2024 SIA DDzKSU Notiek katru gadu

192
Vēsturiskā e tra pagal u 

la iekārtoša a Centrs VTP3 RV14 U56                 750 000.00                  750 000.00 
La iekārtoti airāki ēsturiskā e tra teritorijā esošie 

iekšpagal i 2023 2025
PPBD/ namu 

apsai iekotāji Plā ots

193

E ergoefekti itātes
paaugsti āša a Dauga pils

pilsētas paš aldī as ēkā
Vie ī as ielā , Dauga pilī

Espla āde VTP3 RV15 U60              2 717 283.50                  593 364.14              1 453 084.16              33 729.14                    637 106.06 
ERAF 

SAM 4.2.2.
           388 005.00 

Veikta ēkas atjau oša a: ārsie u, okola, ju ta 
pārsegu a silti āša a, logu/ ārdur ju o aiņa, 

apgais oju a o aiņa, utt.
2020 2022 AD Realizā ijā

Ķī ija, Ve ā 
Forštadte VTP3 RV15 U60                 118 000.00                  118 000.00              91 848.00 

Izstrādats ū projekts u  eikta ekspertīze ēkai 
Šaurā ielā , Dauga pilī u  Forštadtes kultūras 

a a ēkā, Vidze es ielā A; ēkai Arhitektu ielā ; 
Latgales e trālās i liotēkas filiāles Jau ū e  ēkā, 

. o e ra ielā 

2021 2022 AD Realizā ijā

Ķī ija VTP3 RV15 U60              1 800 117.54                  734 198.33                  661 759.78              20 320.87                    383 838.56 
ERAF 

SAM 4.2.2.

Ēkas e ergoefekti itātes uzla oša a Arhitektu ielā 
, Dauga pilī:

Veikti ēkas e ergoefekti itātes paaugsti āša as u  
atjau oša as dar i: ārsie u, okola, ēkas ē iņu 

pārsegu a silti āša a, logu u  ārdur ju o aiņa, 
apkures u  e tilā ijas sistē u reko struk ija, 

apgais oju a o aiņa

2022 2023 AD
Plā ots/

sagata oša ā

194
E ergoefekti itātes paaugsti āša a 
Dauga pils pilsētas paš aldī as ēkās 

           228 987.00                               320 809.00 



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

195

Daudzdzīvokļu dzīvoja ās ājas 
e ergoefektivitātes paaugsti āša a 

u  re o ts Šaurā ielā , Daugavpilī  
Nr. 4.2.2.0/20/I/025

Ķī ija VTP3 RV15 U60              1 700 118.64                  157 692.97              1 015 955.08              26 470.59                    500 000.00 
ERAF 

SAM 4.2.2.

Veikti ēkas e ergoefektivitātes paaugsti āša as u  
atjau oša as dar i: ārsie u, okola, ju ta 

pārsegu a silti āša a, logu/ ārdurvju o aiņa, 
apgais oju a o aiņa, apkures sistē as 

reko struk ija. Pri ārās e erģijas gada patēriņa 
sa azi āju s –  .  kWh/gadā; aprēķi ātais 
siltu ī efekta gāzu sa azi āju s gadā – .  

CO  ekvivale ts to ās

2021 2022 ĪPD/AD Realizā ijā

196

“C  ko de sā ijas u  rotā ijas 
ekonomaizera (N=20MW) 

uzstādīša a ūde ssildā aja  katla  
K2

Gajoks VTP3 RV15 U58                 230 000.00                  230 000.00 
Uzla ots siltu e trāles DLK; siltu e erģijas 

patēriņš pašu vajadzī ā  sa azi āts par ~ , % 2023 2023 PAS DSilt Plā ots

197

Maģistrālo siltu tīklu pār ūve 
pos ā o “C , Me deļejeva ielā A, 

līdz k- a,
9k-5 un 8k-2, L=567,0 m, 2D 426/630

Ķī ija VTP3 RV15 U58                 940 000.00 564 000.00 376 000.00 KF

“a azi āti siltu e erģijas zudu i pārvades laikā 
par ~   MWh gadā u  kaitīgie iz eši at osfērā 

par ~ ,  t gadā;
uzla ota siltu tīklu hidraulisko režī u uzturēša a

2026 2026 PAS DSilt Plā ots

198

Maģistrālo siltu tīklu pār ūve 
pos ā o )eļi ska u  Arhitektu ielu 

krustojuma

k-  līdz Cialkovska u  Arhitektu 
ielu krustojumam (7k-14) ar 

atzarojumiem, L=850,0 m, 2D 76/273

Ķī ija VTP3 RV15 U58                 820 000.00 492 000.00 328 000.00 KF

“a azi āti siltu e erģijas zudu i pārvades laikā 
par ~  MWh gadā u  kaitīgie iz eši at osfērā 

par ~ ,  t gadā;
uzla ota siltu tīklu hidraulisko režī u uzturēša a

2027 2027 PAS DSilt Plā ots

199

“C  jau a ūde ssildā ā katla
N= ÷  MW ar ko de sā ijas u  

rotā ijas eko o aizeru uzstādīša a
Gajoks VTP3 RV15 U58              1 350 000.00              1 350 000.00 

Uzla ota siltu e trāles dar a drošī a u  DLK; 
siltu e erģijas patēriņš pašu vajadzī ā  sa azi āts 

par ~0,5%

2024 2024 PAS DSilt Plā ots

200

Maģistrālo siltu tīklu pār ūve 
pos ā o “ ilškal a ielas k-  līdz 

Višķu u  A dreja Pu pura ielu 
krustojumam

(9k-29) ar atzarojumiem, L=1 331,0 

m,

2D 159/530

Ķī ija,
Jau ūve VTP3 RV15 U58                 900 000.00                  540 000.00                    360 000.00 

“a azi āti siltu e erģijas zudu i pārvades laikā 
par ~   MWh gadā u  kaitīgie iz eši at osfērā 

par ~ ,  t gadā;
uzla ota siltu tīklu hidraulisko režī u uzturēša a

2023 2023 PAS DSilt Plā ots

201

Maģistrālo siltu tīklu pār ūve 
pos ā o A dreja Pu pura  u  

Tautas ielu krustoju a k-  līdz 
“ta ijas u  Lāčplēša ielu 
krustojumam (2k-22) ar 

atzarojumiem, L=1 781,0 m, 2D 

89/426

Jau ūve,
Dzelz eļ ieks,

Centrs

VTP3 RV15 U58                 956 000.00                  573 600.00                    382 400.00 

“a azi āti siltu e erģijas zudu i pārvades laikā 
par ~   MWh gadā u  kaitīgie iz eši at osfērā 

par ~ ,  t gadā; 
uzla ota siltu tīklu hidraulisko režī u uzturēša a

2024 2024 PAS DSilt Plā ots

202

Maģistrālo siltu tīklu pār ūve 
pos ā o “ ilškal a u  Višķu ielu 
krustoju a k-  līdz Jāt ieku  u  

“ ilšu ielu krustoju a
(8k-8) ar atzarojumiem, L=914,0 m,

2D 159/426

Ķī ija VTP3 RV15 U58                 883 000.00                  529 800.00                    353 200.00 

“a azi āti siltu e erģijas zudu i pārvades laikā 
par ~   MWh gadā u  kaitīgie iz eši at osfērā 

par ~ ,  t gadā; 
uzla ota siltu tīklu hidraulisko režī u uzturēša a

2025 2025 PAS DSilt Plā ots

203

E ergoefektivitātes paaugsti āša as 
pasāku i e erģijas patēriņa 

sa azi āša ai pašu vajadzī ā  
Visa pilsēta VTP3 RV15 U59                 358 000.00                    358 000.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Koģe erā ijas iekārtas o lokālajā  katlu ājā  
pārvietotas uz siltu e trālē  pašu vajadzī u 

odroši āša ai ar elektroe erģiju
2024 2025 PAS DSilt Plā ots

204 “C  jau a dū eņa iz ūve Gajoks VTP3 RV15 U58                 180 000.00                  180 000.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s “iltu u ģe erējošo iekārtu DLK uzla ots par ~ % 2022 2022 PAS DSilt Plā ots*



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

205
“C  šķeldas kuri ā ā katlu ājas ar 

kopējo jaudu ÷ MW iz ūve Jau ūve VTP3 RV15 U58            10 000 000.00              4 000 000.00 6 000 000.00

Valsts udžeta 
aizdevums/ 

 Uzņē u a 
fi a sēju s

Tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, 

sa azi ot fosilo e ergoresursu iz a toša u par ~ 
10%

2022 2023 PAS DSilt Plā ots*

206

“C  ko de sā ijas u  rotā ijas 
eko o aizeru uzstādīša a katla  K-

10

Ķī ija VTP3 RV15 U58                 350 000.00                  350 000.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s Uzla ots katla K-  DLK vidēji par ~ % 2022 2022 PAS DSilt Plā ots*

207

Ko tei ertipa šķeldas kuri ā ā 
katlu āju ar kopējo jaudu ,  MW 

ierīkoša a LK , LK , LK  u  LK  
siltu apgādes zo ās

Cietoksnis, 

Čerepova, 
Ve stropi, Križi

VTP3 RV15 U58              4 646 000.00              4 646 000.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s Nodroši āta kuri ā ā diversifikā ija 2022 2022 PAS DSilt Plā ots*

208

Maģistrālo siltu tīklu pār ūve 
A dreja Pu pura ielā o Višķu ielas 

k-  līdz Jāt ieku ielas 
krustojumam (9k-46) ar 

atzarojumiem

Jau ūve VTP3 RV15 U58              1 189 700.00                  752 700.00                    437 000.00 

KF/ 

Uzņē u a 
fi a sēju s

“a azi āti siltu e erģijas zudu i pārvades laikā 
par ~   MWh gadā u  kaitīgie iz eši at osfērā 

par ~ ,  t gadā;
uzla ota siltu tīklu hidraulisko režī u uzturēša a

2022 2022 PAS DSilt Plā ots*

209

Siltumkameras (2k-11), Tautas un 

A dreja Pu pura ielu krustoju ā, 
rekonstrukcija

Jau ūve VTP3 RV15 U58                 119 500.00                  119 500.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s
Reko struēta olietojusies siltu ka era Tautas u  

A dreja Pu pura ielu krustoju ā 2021 2022 PAS DSilt Plā ots*

210

“C  pār ūve, vei ot jau as io asas 
katlu ājas ar jaudu  MW u  

io asas oliktavas iz ūvi 
Me deļejeva ielā A

Ķī ija VTP3 RV15 U58            14 490 361.19              4 584 943.19        9 905 418.00 

Valsts udžeta 
aizdevums/ 

 Uzņē u a 
fi a sēju s

Tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, 

sa azi ot fosilo e ergoresursu iz a toša u par ~ 
15%

2017 2022 PAS DSilt Pabeigts

211

E ergoefektivitātes paaugsti āša a 
Daugavpils pilsētas pašvaldī as ēkā 

“aules ielā , Daugavpilī
Centrs VTP3 RV15 U60                 771 525.22 10.50% 4.50%                    655 796.44 ERAF

Veikta ēkas atjau oša a: ārsie u, okola, ju ta 
pārsegu a silti āša a, logu/ ārdurvju o aiņa, 

esošās apkures sistē as pār ūve, radiatoru 
o aiņa, apgais oju a o aiņa, utt.

2023 2024 DPIP/AD Plā ots

212

E ergoefektivitātes paaugsti āša a 
Daugavpils pilsētas pašvaldī as ēkā, 

. ove ra ielā A, Daugavpilī
Vecstropi VTP3 RV15 U60              1 610 594.25                  146 798.96                  212 508.90              62 913.84                1 188 372.55 

ERAF 

SAM 4.2.2.

Veikta ēkas atjau oša a: fasādes u  ju ta 
silti āša a, logu u  durvju o aiņa, ve tilā ijas 

sistē as atjau oša a, utt.
2018 2022 AD/ĪPD Realizā ijā

213

E ergoefektivitātes paaugsti āša a 
Daugavpils pilsētas pir sskolas 

izglītī as iestādē Nr.  - Muzeja ielā 
10

Centrs VTP3 RV15 U60              1 623 204.40                    86 389.91                  800 443.41              37 024.24                    699 346.84 
ERAF 

SAM 4.2.2.

Veikti e ergoefektivitātes paaugsti āsa as pasāku i 
pir sskolas izglītī as iestādē Nr. 2020 2022 AD Realizā ijā

214

E ergoefektivitātes paaugsti āša a 
Daugavpils pilsētas poļu pir sskolas 
izglītī as iestādē Nr.   Vie ī as ielā 

38B

Centrs VTP3 RV15 U60              1 382 296.73                  235 703.84                  575 118.24              29 362.90                    542 111.75 
ERAF 

SAM 4.2.2.

Veikta PII Nr.  ēkas pār ūve: ārsie u, okola, 
pagra a pārsegu a silti āša a; ju ta pārsegu a 
silti āša a u  segu a atjau oša a; logu/ durvju 

o aiņa; jau a siltu ezgla u  radiatoru 
uzstādīša a; piespiedu ve tilā ijas iz ūve, utt.

2019 2022 AD Realizā ijā

215

“IA „DDzK“U  ad i istratīvas ēkas 
Liepājas ielā , Daugavpilī, 

e ergoefektivitātes paaugsti āša a
VTP3 RV15 U60                 610 742.66                  610 742.66 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Veikta “IA „DDzK“U  ad i istratīvas ēkas Liepājas 
ielā , Daugavpilī, e ergoefektivitātes 

paaugsti āša a ūvdar i+ ūvuzraudzī a 
2022 2024 SIA DDzKSU Plā ots

216

“IA „DDzK“U  ad i istratīvas ēkas 
I a tas ielā A, Daugavpilī, 

e ergoefektivitātes paaugsti āša a 
Centrs VTP3 RV15 U60                 444 469.30                  444 469.30 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Veikta “IA „DDzK“U  ad i istratīvas ēkas I a tas 
ielā A, Daugavpilī, e ergoefektivitātes 

paaugsti āša a 
2022 2024 SIA DDzKSU Plā ots

217

“IA „DDzK“U  ad i istratīvas ēkas 
I že ieru ielā a, Daugavpilī, 

e ergoefektivitātes paaugsti āša a 
Ķī ija VTP3 RV15 U60                 345 521.55                  345 521.55 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Veikta “IA „DDzK“U  ad i istratīvas ēkas I že ieru 
ielā a, Daugavpilī, e ergoefektivitātes 

paaugsti āša a 
2022 2024 SIA DDzKSU Plā ots

218

“IA „DDzK“U  ad i istratīvas ēkas 
“atiks es ielā a, Daugavpilī, 

e ergoefektivitātes paaugsti āša a 
Dzelz eļ ieks VTP3 RV15 U60                 238 975.00                  238 975.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Veikta “IA „DDzK“U  ad i istratīvas ēkas “atiks es 
ielā a, Daugavpilī, e ergoefektivitātes 

paaugsti āša a 
2022 2024 SIA DDzKSU Plā ots



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s Projekta nosaukums

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- . GADAM

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Uzsākša as 
gads

IP uzraudzī as sadaļas

Nr. 

219
“IA DDzK“U ad i istratī o ēku 

e ergoefekti itātes paaugsti āša a Visa pilsēta VTP3 RV15 U60                   55 781.00                    55 781.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s

Izstrādāta teh iskā doku e tā ija “IA DDzK“U 
ad i istratī o ēku Liepājas ielā , I a tas ielā A, 

I že ieru ielā A, “atiks es ielā A  
e ergoefekti itātes paaugsti āša ai

2022 2024 SIA DDzKSU
Plā ots/

sagata oša ā

220
E ergoefekti itātes paaugsti āša a 

A“ "Dauga pils satiks e" ēkās Visa pilsēta VTP3 RV15 U60                   60 000.00                    60 000.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s

Izstrādāta teh iskā doku e tā ija 
E ergoefekti itātes paaugsti āša ai A“ "Dauga pils 
satiks e" ēkās . o e ra ielā , kadastra r. 

; Jāt ieku , kadastra r. 
; Kārklu , kadastra r. 

; Kārklu , kadastra r. 
05000091501005. 

2022 2023 PAS Dsat Plā ots/sagata oša ā

221
Lietus ūde s ka alizā ijas tīklu 

pār ū e, iz ū e Visa pilsēta VTP3 RV16 U65                 206 700.00                  206 700.00 

Ūde s ada u  ka alizā ijas pie adu ierīkoša a 
Vie ī as lauku ā;  

Pār ū ēti  lietus ūde s ka alizā ijas tīkli Viestura ielā 
pos ā o “aules ielas līdz Rīgas ielai.

Atjaunota caurteka:

Parka u  Tāla as ielu krustoju ā  .  euro ;
Parka u  Tūristu ielu krustoju ā  .  euro

2023 2023 KSP Plā ots

222
Lietus ūde s ka alizā ijas tīklu 

pār ū e, iz ū e Visa pilsēta VTP3 RV16 U65                 164 450.00                  164 450.00 
Pār ū ēti  lietus ūde s ka alizā ijas tīkli Aizputes u  

Tuku a ielu krustoju ā. 2024 2024 KSP Plā ots

223
Auto atizēto paze es atkritu u 

ko tei eru iz ū e Visa pilsēta VTP3 RV16 U66                 100 000.00                  100 000.00 
Iz ū ēti auto atizēti paze es atkritu u ko tei eri 

pilsētas ēsturiskajā e trā u  apkai ēs 2022 2024 PPBD/ KSP Plā ots

224

Nodroši āt pri āt āju pieslēgša u 
pie e tralizētās ūde sapgādes ai 

ka alizā ijas sistē as, pa atojoties 
uz . . . saistošajie  

oteiku ie  Nr.  Par 
līdzfi a sēju u ekusta ā īpašu a 

pieslēgša ai e tralizētajai 
ūde sapgādes ai ka alizā ijas 

sistē ai

Visa pilsēta t.sk. 
Judovka)

VTP3 RV16 U65                 822 025.00                  822 025.00            151 695.00 

At alstīta ekusta ā īpašu a pieslēgša a 
e tralizētajā  ūde sapgādes u / ai ka alizā ijas 

sistē ā , kas tika iz ū ētas E“ KF projekta 
Ūde sapgādes u  ka alizā ijas sistē as attīstī a 
Judo kas rajo ā, Dauga pilī  u  E“ KF projekta 
Ūde ssai ie ī as attīstī a Dauga pilī, III kārta  

ietvaros

2022 2024 DPP / “IA DŪ Plā ots

225

Nodroši āt pri āt āju pieslēgša u 
pie e tralizētās ūde sapgādes ai 

ka alizā ijas sistē as, pa atojoties 
uz . . . saistošajie  

oteiku ie  Nr.  Par 
līdzfi a sēju u ekusta ā īpašu a 

pieslēgša ai e tralizētajai 
ūde sapgādes ai ka alizā ijas 

sistē ai

Visa pilsēta 
izņe ot 

Judovku)

VTP3 RV16 U65                 120 000.00                    60 000.00              60 000.00 

At alstīta ekusta ā īpašu a pieslēgša a 
e tralizētajā  ūde sapgādes u / ai ka alizā ijas 
sistē ā , kas tika iz ū ētas ārpus E“ KF projekta 
Ūde sapgādes u  ka alizā ijas sistē as attīstī a 
Judo kas rajo ā, Dauga pilī  u  E“ KF projekta 
Ūde ssai ie ī as attīstī a Dauga pilī, III kārta  

2022 2024 DPP / “IA DŪ Plā ots

226

Ce tralizēto ka alizā ijas tīklu 
ū ie ī a “iguldas ielā o Grodņas 

ielas līdz “iguldas ielai  u  Kauņas 
ielā o Miera ielas līdz Kauņas ielai 

54)

Jau ū e VTP3 RV16 U65                 106 000.00                  106 000.00            101 500.00 

Iz ū ēti e tralizētie ka alizā ijas tīkli “iguldas ielā 
o Grodņas ielas līdz “iguldas ielai   ; 

Iz ū ēti e tralizētie ka alizā ijas tīkli Kauņas ielā 
o Miera ielas līdz Kauņas ielai   

2021 2022 “IA DŪ Plā ots/ sagata oša ā

227

Ce tralizēto ka alizā ijas tīklu 
ū ie ī a Jelga as ielā o 

Val ieras ielas līdz Arodu ielai , 
Jāt ieku ielā o  Jāt ieku ielas  līdz  

Jāt ieku ielai , Bauskas ielā o 
Tuku a ielas līdz Bauskasi ielai 

Jau ū e VTP3 RV16 U65                 100 460.00                  100 460.00              95 914.00 

Iz ū ēti e tralizētie ka alizā ijas tīkli Jelga as ielā 
o Val ieras ielas līdz Arodu ielai   ; Iz ū ēti 

e tralizētie ka alizā ijas tīkli  Jāt ieku ielā o  
Jāt ieku ielas  līdz  Jāt ieku ielai   ; 

iz ū ēti e tralizētie ka alizā ijas tīkli Bauskas ielā 
o Tuku a ielas līdz Bauskas ielai   

2022 2023 “IA DŪ Plā ots/ sagata oša ā

228

Ce tralizēto ūde sapgādes u  
ka alizā ijas tīklu ū ie ī a 

Brūkleņu ielā Brūkleņu iela , , , 
Ruģeļi VTP3 RV16 U65                   79 500.00                    79 500.00                5 000.00 

Iz ū ēti e tralizētie ka alizā ijas tīkli  Brūkleņu ielā 
Brūkleņu iela , , , 2022 2023 “IA DŪ Plā ots



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- . GADAM
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 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

229

Ūde sapgādes u  ka alizā ijas 
sistē as attīstī a Judovkas rajo ā, 

Daugavpilī, Nr. . . . / /I/
Judovka VTP3 RV16 U65              4 797 790.46 ESI fondi

Veikta ūde ssai ie ī as tīklu paplaši āša a 
Judovkas ikrorajo ā, ietverot to Daugavpils 

aglo erā ijas ro ežās. Iedzīvotāju pieslēgša a 
jau iz ūvētajā  sistē ā

2017 2023 “IA DŪ                               996 178.00 Realizā ijā

230

Daugavpils pilsētas otekūdeņu 
attīrīša as iekārtu 

e ergoefektivitātes paaugsti āša a
Visa pilsēta VTP3 RV16 U65              1 254 000.00 ESI fondi

Veikta otekūdeņu attīrīša as iekārtu reko struk ija 
u  e ergoefektivitātes uzla oša a 2022 2023 “IA DŪ Plā ots/ sagatavoša ā

231

Otrās pa ēlu a sūkņu sta ijas Vi gri 
II  e ergoefektivitātes 

paaugsti āša a
Visa pilsēta VTP3 RV16 U65                   73 500.00 ESI fondi

Veikti pasāku i otrās pa ēlu a sūkņu sta ijas 
Vi gri II  e ergoefektivitātes paaugsti āša ai: 

saules elektrosta ijas iz ūve, saražotas e erģijas 
patēriņš uzņē u a vajadzī ā

2022 2023 “IA DŪ Plā ots/ sagatavoša ā

232

Ūde s atdzelžoša as sta ijas 
)ie eļi  e ergoefektivitātes 

paaugsti āša a
Visa pilsēta VTP3 RV16 U65                   85 000.00 ESI fondi

Veikti pasāku i Ūde s atdzelžoša as sta ijas 
)ie eļi  e ergoefektivitātes paaugsti āša ai: 

saules elektrosta ijas iz ūve, saražotas e erģijas 
patēriņš uzņē u a vajadzī ā

2022 2023 “IA DŪ Plā ots/ sagatavoša ā

233

Ūde sgūt es )ie eļi  / Vi gri , 
t.sk. ur u u e ergoefektivitātes 

paaugsti āša a
Visa pilsēta VTP3 RV16 U65                 207 000.00 ESI fondi

Veikti pasāku i ūde sgūt es )ie eļi  / Vi gri , 
t.sk. ur u u e ergoefektivitātes paaugsti āša ai: 

aprīkoju a o aiņa
2022 2027 “IA DŪ Plā ots/ sagatavoša ā

234

Re o ta ehā iskās dar ī as 
Ūde svada ielā , Daugavpilī, ūves 

kadastra apzī ēju s: 
05000021101003) 

e ergoefektivitātes paaugsti āša a

Gajoks VTP3 RV16 U65                 500 000.00 ESI fondi
Veikti pasāku i uzņē u a ēkas e ergoefektivitātes 

paaugsti āša ai 2022 2027 “IA DŪ Plā ots/ sagatavoša ā

235

Mehā iskās atūdeņoša as eha 
Daugavas ielā , Daugavpilī, Būves 

kadastra apzī ēju s: 
05000101005017) 

e ergoefektivitātes paaugsti āša a

Espla āde VTP3 RV16 U65                 500 000.00 ESI fondi
Veikti pasāku i uzņē u a ēkas e ergoefektivitātes 

paaugsti āša ai 2022 2027 “IA DŪ Plā ots/ sagatavoša ā

236
Notekūdeņu dūņu pārstrāde u  

apsai iekoša a Visa pilsēta VTP3 RV16 U65              5 000 000.00 ESI fondi

Veikti otekūdeņu dūņu apsai iekoša as 
pasāku i t.sk. dūņu lauku Križi  teritorijas 

piesārņoju a izpēte, dūņu lauku sa ā ijas risi āju i 
piesārņoju a likvidēša ai, risi āju s 

jau saražotajā  dūņā .

2022 2027 “IA DŪ Plā ots

237
De e tralizētās ka alizā ijas 

pieņe ša as vietas izveidoša a Visa pilsēta VTP3 RV16 U65                 554 888.45                  554 888.45 

Izveidota de e tralizētās ka alizā ijas pieņe ša as 
vieta, epārtraukta de e tralizēto otekūdeņu 
pieņe ša a o Daugavpils pilsētas pašvaldī ā 

reģistrētie  ase izatorie

2020 2023 “IA DŪ                                  18 100.00 Plā ots/ sagatavoša ā

238
I frastruktūras uzla oša a itās 

Daugavpils pilsētas pašvaldī as ēkās Centrs VTP3 RV16 U64                 416 500.00                  416 500.00 

Veikts ieejas pakāpie u re o ts Kr.Valde āra ielā 
  euro ; Degradētā žoga Raiņa ielā D, 

Raiņa iela B sakārtoša a  euro ; Tērvetes iela 
 aiļu oslēgša a, lai ovērstu epiederošo 

perso u iekļūša u ēkā  euro ; Ēkas daļējs 
ju ta re o ts Nikolaja ielā   euro ; 

Hospitāļa iela  i i ālie ko servā ijas re o tdar i 
 euro ; Ēkas I peratora ielā  i i ālie 

ko servā ijas re o tdar i  euro

2022 2023 ĪPD Plā ots

239

Bioloģiski oārdā o atkritu u 
pārstrādes iekārtu izveide  poligo ā 

Ci īši

Augšdaugavas 
novads

VTP3 RV16 U66              8 719 222.00              6 952 809.00              1 766 413.00                5 909 887.65 KF

Daugavpils ovadā, pie poligo a Ci īši  izveidotas 
ioloģiski oārdā o atkritu u pārstrādes iekārtas 

ar pārstrādes jaudu  t/gadā u  iegādāts 
iekārtu ekspluatā ijai epie ieša ais papildu 

aprīkoju s.

2021 2023 SIA AADSO Realizā ijā



 Attie i ā ās iz aksas  Neattie i ā ās 
izmaksas 
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DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- . GADAM
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 Pašvaldī as ņe tie 
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 Valsts fi a sēju s 
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240 Nekusta o īpašu u sakārtoša a Ķī ija VTP3 RV16 U64                 313 600.00                  313 600.00 

 Mi skas iela , Daugavpilī Bijusī )eltkal a pa atskola ;  
Noju ju de o tāža Jau forštadtes ikrorajo ā Ezeru ielā A,  
Telts iela  pagal os Bijušās veļas žāvēša as oju es ;  Vidi 
degradējošās ūves de o tāžā uz ze es vie ī as ar kadastra 

apzī ēju u  Daugavas ielā , Daugavpilī;  Daļēji 
sa rukušu garāžu de o tāža uz ze es vie ī as ar kadastra 

apzī ēju u ;  Nekusta ā īpašu a Tērvetes ielā , 
Daugavpilī de o tāža;  Šūņu iela , Daugavpilī sai ie ī as ēkas, 

šķūņa de o tāža;  )ie eļu skvērā vidi degradējošās, daļēji 
sa rukušas ūves Višķu ielas rajo ā uz ze es vie ī as ar kadastra 

apzī ēju u  de o tāža;  Ligi išķu ielas rajo ā, 
Daugavpilī, lakus Ligi išķu iela  Nepa eigta elt ie ī a ;  
Lidotāju ielā B, Daugavpilī;  Lidotāju ielā C, Daugavpilī;  
Viestura ielas  pagal ā, Daugavpilī;  “ ilšu ielas A rajo ā, 

Daugavpilī;  Križu ikrorajo ā epa eigta elt ie ī a uz ze es 
vie ī as ar kadastra apzī eju u  starp daudzdzīvokļi 

dzīvoja ā  ājā  Poligo a ielas  u   Daugavpilī;  
Nekusta a īpašu a “iguldas ielā  daļēji sa rukušu ēku ar 

kadastra apzī ēju ie  , , 
,  de o tāža;  Patvers es iela 

 rajo ā ;  Blakus Dzelze ļu ielai  ūve uz 
ze es vie ī as  ar kad. apz.  de o tāža;  Blakus 
“akņu ielai , Daugavpilī Pagal ā daļēji sa rukusi garāža ;  

Blakus “iguldas iela D, Daugavpilī 

2022 2023 ĪPD Plā ots

241 Nekusta o īpašu u sakārtoša a Jau ā Forštadte VTP3 RV16 U64                   80 000.00                    80 000.00 
De o tāžas dar i, ūvgružu izveša a, utilizā ija, 
teritorijas sakopša a Mi skas ielā , Daugavpilī 2023 2023 ĪPD Plā ots

242 Nekusta o īpašu u sakārtoša a Jaunie Stropi VTP3 RV16 U64                   97 000.00                    97 000.00 
De o tāžas dar i, ūvgružu izveša a, utilizā ija, 
teritorijas sakopša a Tērvetes ielā , Daugavpilī 2023 2023 ĪPD Plā ots

243

Bioloģiski oārdā o atkritu u 
pārstrādes iekārtu u  ko postēša as 

lauku a izveide Daugavpils pilsētā
Ligi išķi VTP3 RV16 U66                 547 838.00                  422 838.00                    125 000.00 

KF/ 

Ies iedzēja 
fi a sēju s

Ligi išķu ikrorajo ā tiks izveidots ioloģiski 
oārdā o atkritu u ko postēša as lauku s ar 

pārstrādes eto jaudu  t/gadā.
2021 2022 KSP                                  88 644.60 Realizā ijā

244
Bēr u rotaļu lauku u pār ūve, 

iz ūve Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                 252 280.00                  252 280.00 

Iz ūvēti ēr u rotaļu lauku i:
Viestura ielas A rajo ā t.sk. ūvprojekta izstrāde , 

Vaļņu ielas , A rajo ā  .  euro , 
Mež ie a apkai ē

2023 2023 KSP Plā ots

245
Bēr u rotaļu lauku u pār ūve, 

iz ūve Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                 280 000.00                  280 000.00 

Iz ūvēti ēr u rotaļu lauku i:
Malu ielas E rajo ā,

i teraktīvie rotaļu lauku i  ga .

Pār ūvēti ēr u rotaļu lauku i: 
Stadiona ielas 16A rajona.

2024 2024 KSP Plā ots

246
I frastruktūras o jektu iz ūve vai 

atjau oša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                   70 000.00                    70 000.00 
A dreja Pu pura skvēra strūklakas atgriezie iskā 
ūde svada sistē as pār ūve -  euro 2023 2024 KSP Plā ots

247
I frastruktūras ele e tu iegāde u  

uzstādīša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                 110 831.00                  110 831.00 

Iegādāti u  uzstādīti i frastruktūras ele e ti:
puķu podi; atkritu u ur as; soli; zviļņi; koka kāp es 

Mež ie a apkai ē; ātru a attēloša as displeji; 
rīvkrā s “tropu ezera plud alē

2023 2023 KSP Plā ots

248
I frastruktūras ele e tu iegāde u  

uzstādīša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                   90 000.00                    90 000.00 

Iegādāti i frastruktūras ele e ti:
vides o jekti: "Pie eņu u a", "Ceļoju a so as", 

urti "Daugavpils"; po to s “tropaka ezerā
2024 2024 KSP Plā ots
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249
Rotāju u iegāde svētkie  u  

pasāku ie Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                   26 000.00                    26 000.00 
Veikta pilsētas tēla uzla oša a, jau u pilsētas svētku 

dekoru, figūru pilsētas ofor ēju a  iegāde 2022 Ikgadēji KSP Plā ots

250 Parku,  skvēru la iekārtoša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                   95 272.00                    95 272.00            500 826.00 
Valsts udžeta 

dotā ija              49 037.00 Veikta teritorijas la iekārtoša a Aizpilsētas parkā. 2021 2022 KSP                               293 685.87 Realizā ijā

251 Parku,  skvēru la iekārtoša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                 160 399.00                  149 292.00              11 107.00 
Valsts udžeta 

aizdevums
           148 793.00 

Veikta teritorijas la iekārtoša a
“ēlijas skvērā. 2021 2022 KSP                                  11 106.62 Realizā ijā

252 Parku,  skvēru la iekārtoša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                 431 718.00                  431 718.00 Avotiņa parka revitalizā ija u  apgais oju a iz ūve 2023 2023 KSP Plā ots/ sagatavoša ā

253 Parku,  skvēru la iekārtoša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                 145 527.00                  145 527.00 
Gajoka skvēra la iekārtoša a u  apgais oju a 

iz ūve, Daugavpilī 2024 2024 KSP Plā ots/ sagatavoša ā

254
Ezeru un upju teritorijas 

la iekārtoša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U69                   81 323.00                    81 323.00 Veikta Ruģeļu ūde skrātuves krastu revitalizā ija 2021 2023 KSP/AD Plā ots

255
Ezeru un upju teritorijas 

la iekārtoša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U69                 805 259.66                    88 235.42                  217 023.65            500 000.59 
Valsts udžeta 

dotā ija            258 554.00                 254 741.00 

Veikta Daugavas la ā krasta degradēto teritoriju 
revitalizā ija Bruģu ielā, Daugavpils pilsētā .g.- 

291 965.59 euro, 2022.g.- 513 294.07 euro), t.sk. 

autoruzraudzī a u  ūvuzraudzī a

2021 2022 KSP/AD Realizā ijā

256
Ezeru un upju teritorijas 

la iekārtoša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U69                   66 529.00                    66 529.00 
Veikta: Lielā Trijkārtu ezera revitalizā ija; 

Šūņu ezera revitalizā ija 2024 2024 KSP Plā ots

257 Kapsētu teritorijas la iekārtoša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U70                   57 479.00                    57 479.00 

Veikta žoga iz ūve Ligiņišku kapsetās; Veikta Katoļu 
kapu esoša asfalt eto a segu a atjau oša a; 

Kolu ārija projektēša a Luterāņu kapos
2023 2024 KSP Plā ots

258 Kapsētu teritorijas la iekārtoša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U70                   96 905.00                    96 905.00 Veikta kapsētu i ve tarizā ija 2023 2024 KSP Plā ots

259

Pilsētas vadlī iju, attīstī as 
ko ep iju, plā u projektu izstrāde, 

etu ko kursu orga izēša a
Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                 764 000.00                  174 000.00 

Veikta dizai a vadlī iju projekta izstrāde, paredzot 
priekš oteiku us reklā u u  uzrakstu 

izvietoju a  pilsētvidē, i že ieri frastruktūras 
o jektu projektie , jau ūvju stila ieturēša ai 

pilsēt ūv ie ī as pie i ekļu teritorijā u  to 
aizsargjoslā  euro ; Izstrādāta pilsētas 

apstādīju u ko ep ija  euro ; Izstrādāts 
pilsētas ikro o ilitātes veloi frastruktūras  
attīstī as plā s  euro , Vie ī as lauku a 
pār ūves etu ko kurss   euro ; “lavas 

skvēra, A dreja Pu pura skvēra, Brīvī as parka 
la iekārtoju a projekta izstrāde u  projektēša a 

  euro ; Ce trālā parka pār ūve etu 
ko kurss    euro ; Brīvda as estrādes pār ūve 
“tropos etu ko kurss    euro ; Būvprojekts 

jau as kapličas ūv ie ī ai u  esošās kapličas 
pār ūvei par sai ie ī as ēku   euro

2023 2025 PPBD Plā ots

260

“ta io āru sa itāru ezglu 
uzstādīša a u  pieslēgša a pie 

i že iertīklie
Centrs VTP3 RV17 U68                 300 000.00                  300 000.00 

Iz ūvētas pu liskās tualetes Du rovi a parkā, 
Espla ādē, Ce trālajā parkā iespēja s arī Ce trālā 

parka rekonstrukcijas projekta ietvaros), A. Pumpura 

skvērā, Vie ī as lauku ā 

2022 2024 PPBD/ KSP Plā ots

261

Pro e ādes iz ūve starp Bruģa 
ielas pro e ādi  u  Arkai  iepreti  

Dubrovina parkam 

Centrs VTP3 RV17 U68              2 500 000.00              2 500 000.00 
Iz ūvēta po e āde starp Bruģa ielas pro e ādi  

u  Arka  iepreti  Du rovi a parka  2023 2024 PPBD Plā ots

262 Mež ie a skulptūru dārza izveide Mež ie s VTP3 RV17 U68                 450 000.00                  450 000.00 

Rīkots ikgadējs tēl ieku ple ērs, izveidojot kopu ā 
 skulptūras. Dārzs tiks papildi āts ar takā  u  

laipā .
2023 2024 PPBD/ DNMM / DMRMC Plā ots
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263 Grīvas skvēra la iekārtoša a Grīva VTP3 RV17 U68                 396 000.00                  396 000.00 
Veikta zaļās teritorijas la iekārtoša a pie Lau esas 
upes ietekas Daugavā. Četru skulptūru izvietoša a. 2023 2024 PPBD/ KSP Plā ots

264

Dizai a later u izvietoša a pilsētas 
telpā, t.sk. A. Pu pura skvērā, 

“kulptūru skvērā u  Jau ajā 
Forštadtē

Ce trs, Jau ā 
Forštadte VTP3 RV17 U68                 240 000.00                  240 000.00 

Izvietotas dizai a later as pilsētas telpā, t.sk. A. 
Pu pura skvērā, “kulptūru skvērā u  Jau ajā 

Forštadtē
2023 2024 PPBD/ KSP Plā ots

265
“kvēra Cietokšņa ielā  

la iekārtoša a Centrs VTP3 RV17 U68                   50 000.00                    50 000.00 La iekārtots skvērs Cietokšņa ielā 2023 2024 PPBD/ KSP Plā ots

266

Paviljo u u  stāvlauku u ūv ie ī a  
pie Ko u ālajie  kapie  . 

ove ra ielā, Daugavpilī.
Vecstropi VTP3 RV17 U68                 500 000.00                  500 000.00 “akārtotas tirdz ie ī as vietas 2023 2024 PPBD/ KSP/ SIA  LD Plā ots

267

Valkas ielas la iekārtoša a o 
. ove ra ielas līdz dzelz eļa 

pār rauktuvei tirdz ie ī as vietu 
sakārtoša a

Jau ūve VTP3 RV17 U68                 500 000.00                  500 000.00 “akārtota ielas ietves teritorija 2023 2024 PPBD/ KSP Plā ots

268
)eļi ska skvēra 
la iekārtoša a Ķī ija VTP3 RV17 U68                 500 000.00                  500 000.00 Veikta )eļi ska skvēra la iekārtoša a 2023 2024 PPBD/ KSP Plā ots

269

Gar izo a kapu paplaši āša a 
jau ās kapsētas izveidei ar 

sadalīju u pē  ko fesio ālā 
principa) 

Cietoksnis VTP3 RV17 U70                 300 000.00                  300 000.00 

Daugavpils Gar izo a kapu la iekārtoša a, 
i for atīvo ste du uzstādīša a u  aketēša a 

ie eres doku e tu izstrāde u  realizā ija    
euro); Jaunu kapavietu izveide (260 000 euro).

2022 2024 PPBD/ KSP/ SIA  LD Plā ots

270 Ce trālā parka revitalizā ija Centrs VTP3 RV17 U68                 300 000.00                  300 000.00 

Veikta parkā esošo koku de droloģiskā 
i ve tarizā ija, izstrādāts ūvprojektu, veikti 

ūvdar i
2022 2024 PPBD/ KSP Plā ots

271
Daugavpils pilsētas Ce trālā parka 

i frastruktūras attīstī a Centrs VTP3 RV17 U68              2 298 500.00              2 298 500.00 

Orga izēts eta ko kurss, izstrādāts ūvprojekts u  
veikta ekspertīze. Būvdar u veikša a, 

autoruzraudzī a u  ūvuzraudzī a
2022 2023 ĪPD Plā ots / sagatavoša ā

272
I frastruktūras uzla oša a kapsētu 

teritorijās Vecstropi VTP3 RV17 U70                   50 000.00                    50 000.00 
Iz ūvēts paviljo s ziedu, vai agu tirdz ie ī ai  pie 

Ko u ālo kapu vārtie  . ove ra ielā. 2020 2024 PPBD/ KSP Plā ots

273
I frastruktūras izveide ājdzīv ieku 

la turī as odroši āša ai Visa pilsēta VTP3 RV17 U68, U70                   80 000.00                    80 000.00 

“uņu lauku a izveide Daugavpils pilsētā ie eres 
doku e tu izstrāde u  realizā ija ; Dzīv ieku 

kapsētas izveidoša a ie eres doku e tu izstrāde 
u  realizā ija

2023 2027 PPBD/ KSP Plā ots

274

Daugavpils ietokšņa dārza 
Ko a da ta ielā , Daugavpilī, 

restaurā ijas ūvprojekta izstrāde
Cietoksnis  VTP3

RV13, 

RV18
U53, U71                 100 000.00                  100 000.00 Izstrādāts restaurā ijas ūvprojekts 2022 2023 AD Plā ots / sagatavoša ā

275
Līdzfi a sēju s kultūras pie i ekļu 

sagla āša ai Visa pilsēta VTP3 RV18 U71                   63 000.00                    63 000.00              63 000.00 

Vei i āta kultūras pie i ekļu sagla āša a u  
atjau oša a sa iedrī as i teresēs, s iedzot at alstu 

tādas ēkas vai tās daļas – oriģi āli logi, durvis, 
dekoratīvās vai fu k io ālās ūvdetaļas u.t l. - 
sagla āša ai, kura līdzfi a sēja ā pasāku a 

īste oša as rezultātā ūs pieeja a sa iedrī as 
apskatei īpaš ieka valdītāja  oteiktajā kārtī ā, u  ir 

valsts vai vietējās ozī es kultūras pie i eklis

2022 Ikgadēji DPP                                  86 850.00 Ikgadējas i vestī ijas

276

Pilsētvides itrāju pārvaldī a Latvijas 
– Lietuvas pārro ežu reģio ā Joi t 

Management of Urban Wetland 

Areas in border region Latvia-

Lithuania), UrbArea

Espla āde VTP3, 

VTP5

RV19, 

RV25 
U72, U91                 417 210.71                  177 226.69              13 332.45                    226 651.65 

LV-LT 

pārro ežu 
sadar ī as 

programma

           189 308.00 

Izveidots kopējs rī ī as plā s u  izstrādata 
tiešsaistes pārvaldī as sistē a, zoodārza zaļās 

i frastruktūras uzla oša a, teritorijas la iekārtoša a 
u  eko-izglītī as vei i āša a.

2020 2022

AD A īkšču reģio a 
pašvaldī as ad i istrā ija, 

Lietuva)

Realizā ijā
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fi a sēju s 

277

Opti ālas stratēģijas ūde s u  
arī as vielu sagla āša ai u  

atkārtotai iz a toša ai 
lauksai ie ī ā azo upju  sate es 

asei os dažādos augs es u  
kli atiskajos reģio os Eiropā / 

OPtimal strategies to retAIN and re-

use water and nutrients in small 

agricultural catchments across 

different soil-climatic regions in 

Europe OPTAIN

N/A VTP3 RV19 U72                 152 343.75 ESI fondi

Opti ālas stratēģijas izstrāde ūde s u  arī as vielu 
sagla āša ai u  atkārtotai iz a toša ai 

lauksai ie ī ā azo upju  sate es asei os 
dažādos augs es u  kli atiskajos reģio os Eiropā

2020 2025 DU Realizā ijā

278

I tegrētā pārvaldī a u  pasāku u 
kopu s, lai azi ātu i vazīvo 

svešze ju sugu egatīvo ietek i 
aizsargāja ās teritorijās piero ežu 
reģio ā / I tegrated a age e t 
and system of measures to reduce 

negative impact of invasive alien 

species in protected areas of cross-

border region"

N/A VTP3 RV19 U73                   71 699.00 ESI fondi

Latvijas – Lietuvas u  Baltkrievijas  aizsargāja ās 
teritorijās izveidots vie ots o itori ga pu ktu tīkls, 
i vazīvo sugu izplatī asko trolei pārro ežu reģio ā

2020 2022 DU Realizā ijā

279

NATURA  aizsargāja o teritoriju 
pārvaldī as u  apsai iekoša as 

opti izā ija
N/A VTP3 RV19 U73                 411 557.00 ESI fondi

Izstrādātas i ovatīvas pieejas aktuālu da as 
aizsardzī as jautāju u risi āša ā u  ieviesta Natura 

 teritoriju prioritāro rī ī u progra u, tādējādi 
odroši ot Eiropas “avie ī as ozī es iotopu u  

sugu la vēlīgu aizsardzī as stāvokli Latvijā

2020 2028 DU Realizā ijā

280

Apdraudētas sugas Latvijā: uzla otas 
zi āša as u  kapa itāte, i for ā ijas 

aprite un izpratne

N/A VTP3 RV19 U73                 361 378.00 ESI fondi

Aktualizēts aizsargāja o u  apdraudēto sugu 
saraksts, izstrādāti zi āt iski pa atoti kritēriji sugu 

apdraudētī as pakāpes ovērtēša ai u  aizsardzī as 
statusa oteikša ai, kā arī sagatavoti priekšliku i 

attie īgā  or atīvo aktu iz aiņā

2020 2024 DU Realizā ijā

281
Epifītu etapopulā iju di a ika 

oreo e orālā eža ai avā N/A VTP3 RV19 U73                 133 805.72 ESI fondi

Raksturota epifītisko sū u u  ķērpju 
etapopulā ijas di a ika frag e tētā 

oreo e orālo ežu ai avā
2020 2023 DU Realizā ijā

282
“ū u u  ķērpju suk esio ālie u  
telpiskie odeļi lapu koku ežos N/A VTP3 RV19 U73                 299 760.00 ESI fondi

Iz a tojot odeļo jektus sū as u  ķērpjus, 
apvie ojot ga  populā iju, ga  sa iedrī u lī eņu 
pētīju us, tiks izzi āta sū u u  ķērpju sa iedrī u 

veidoša ās lapu koku ežos

2021 2023 DU Realizā ijā

283

“atik es pārvada ar pievad eļie  
iz ūve “ ilte es u  Ka adavas ielu 

rajo ā

Dzelz eļ ieks, 
Centrs

VTP4 RV21 U82                 435 153.00                      9 513.00            425 640.00 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija/ 
Valsts udžeta 

aizdevums

179 695.00

Būvprojekta izstrāde ūvo jektā: “atiks es 
pārvada ar pieved eļie  iz ūve “ ilte es u  

Ka davas ielu rajo ā Daugavpilī
2021 2022 KSP                                  60 463.36 Realizā ijā 284

284

“atiks es pārvada ar pieved eļie  
iz ūve “ ilte es u  Ka davas ielu 

rajo ā Daugavpilī

Dzelz eļ ieks, 
Espla āde VTP4

RV20, 

RV21

U76, U77, 

U82
           20 000 000.00 ESI fondi

Veikta satiks es pārvada ar pievad eļie  iz ūve 
“ ilte es u  Ka davas ielu rajo ā Daugavpilī 2023 2024 KSP AD Plā ots* 283

285
Gājēju ietves, velo eliņa, gājēju 

pāreju pār ūve, iz ūve Grīva VTP4 RV20 U75                 385 703.00                  146 690.00            239 013.00 
Valsts udžeta 

aizdevums
           219 266.00                      9 799.00 

Gājēju ietves pār ūve Lielā ielā pos ā o “ile es 
ielas līdz pilsētas ro ežai u  “ile es ielā o Lielās 

ielas līdz Daugavpils ro ežai
2021 2022 KSP                               156 597.22 realizā ijā

286 Gājēju ietves pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U75                 692 252.00                  692 252.00 
Veikta pilsētas ietvju vie kāršota re ovā ija 

asfalt eto s, ruģis 2023 Ikgadēji KSP Plā ots

287 Gājēju ietves pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U75                 299 480.00                  299 480.00 

Iz ūvētas gājēju ietves: 
Aveņu ielā pos ā o )eltkal a ielas līdz Or aņu 

ielai; Aveņu ielā pos ā o Ezeru līdz Tartu ielai  
827.07 euro);

Jelgavas ielā pos ā o Jelgavas iela F līdz Gais as 
ielai.

2023 2023 KSP Plā ots
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288 Gājēju ietves pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U75                 367 800.00                  367 800.00 

Pār ūvētas gājēju ietves: 
Gul ju ielā pos ā o Ķiršu ielas līdz Blau aņa ielai, 

Dostojevska ielā pos ā o Blau aņu ielas līdz 
Oškal a ielai.

2024 2024 KSP Plā ots

289 Ielu pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76                   93 000.00              93 000.00 Veikta tra zītielu uzturēša a 2022 Ikgadēji KSP Plā ots

290 Ielu pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76              1 701 721.00        1 701 721.00 Veikta ielu asfalta segu a vie kāršotā re ovā ija 2022 Ikgadēji KSP Plā ots

291 Ielu pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76              1 287 138.00        1 287 138.00 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija/ 
Valsts udžeta 

aizdevums

                393 892.00 

Pār ūvētas ielas: 
Bauskas iela pos ā o Jelgavas ielas līdz Tuku a 

ielai, Grodņas iela pos ā o “iguldas ielas līdz 
“trād ieku ielai  .  euro ;

Brja skas ielas pos ā o “ēlijas ielas līdz Lielā ielai 
pār ūve  .  euro ;

Miera ielas pār ūve pos ā o Kauņas ielas līdz 
Dobeles ielai (499 743 euro)

2021 2022 KSP                               529 400.81 Realizā ijā

292 Ielu pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76              1 571 162.72              1 571 162.72 

Pār ūvētas ielas: 
Avotu ielas pos ā o Tuku a ielas līdz Kauņas ielai 

pār ūve  .  euro ;
Akadē iķa Graftio ielas pār ūve u  jau as ielas uz 
ze es ga ala ar kadastra Nr.    iz ūve 

(1 414 474.27 euro)

2022 2024 KSP Plā ots

293 Ielu pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76              1 538 500.00              1 538 500.00 

Pār ūvētas ielas: 
Ūde s ielas pār ūve pos ā o Baz ī as ielas līdz 

Ūde s ielai   .  euro ;
Atjau ots gra īta segu s Rīgas u  Alejas, Rīgas u  

Viestura krustoju ā;
Vēsturiskā ruģa segu a pārlikša a Lāčplēša ielas 

pos ā o Vie ī as ielas līdz Cietokšņa ielai

2023 2023 KSP Plā ots

294 Ielu pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76              3 722 000.00              3 722 000.00 

Pār ūvētas ielas: 
“porta ielas pār ūve pos ā o “tadio a ielas līdz 

Cietokšņa ielai  .  euro ;
Avotu ielas pos ā o Liepājas ielas līdz Valkas ielai 

pār ūve  .  euro ;
Ve tspils ielas pār ūve pos ā o Jāt ieku ielas līdz 

Aglonas ielai (445 433.18 euro);

Aglo as ielas pār ūve pos ā o Tuku a ielas līdz 
Kauņas ielai  .  euro ;

“ ilšu ielas pār ūve pos ā o Valkas ielas līdz 
Jāt ieku ielai    euro*

2024 2024 KSP Plā ots

295 Tiltu u  pārvadu pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76              2 065 000.00        2 065 000.00 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija
Veikta Vie ī as tilta pār ūve 2022 2023 KSP Plā ots

296 Tiltu u  pārvadu pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U75                 178 000.00                  178 000.00 

Veikta pārvadu atjau oša a:
 gājēju pārvads Jau ajā Forštatē ;

satiks es pārvads . ove ra ielā
2023 2023 KSP Plā ots

297 Autostāvvietu pār ūve, iz ūve Centrs VTP4 RV20 U76                 220 887.00                    83 799.00            137 088.00 
Valsts udžeta 

aizdevums
             64 462.00                   95 962.00 

Auto stāvlauku a pār ūve Krišjāņa Valde āra ielā 
, Daugavpilī 2021 2022 KSP                                  60 463.36 realizā ijā

298 Auto stāvlauku u pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76                 292 570.00                  292 570.00 

 Iz ūvēts auto stāvlauku s 
Cialkovska ielas  rajo ā  .  euro ;
“trād ieku ielas  rajo ā  .  euro ;

Pār ūvēti auto stāvlauku i: 
Arodu ielas  rajo ā  .  euro ;
Valkas ielas  rajo ā  .  euro

2023 2023 KSP Plā ots
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299 Auto stāvlauku u pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76                 746 133.00                  746 133.00 

Iz ūvēti auto stāvlauku i: 
Tuku a ielā  .  euro ;
Vaļņu ielā  .  euro ;

Raiņa ielas  rajo ā;
Ko u ālo kapu teritorijā  .  euro

Pār ūvēti auto stāvlauku i: 
Mi skas ielas  rajo ā  .  euro

Tartu ielā  .  euro

2024 2024 KSP Plā ots

300 Tiltu u  pārvadu pār ūve, iz ūve Visa pilsēta VTP4 RV20 U76                   75 500.00                    75 500.00 
Veikta Vie ī as tilta defor ā ijas šuves uz krasta 

alsta Nr.  o aiņa 2023 2023 KSP Plā ots

301
Viedo o ilitātes pu ktu izveide 

pilsētas telpā Visa pilsēta VTP4 RV20 U77                   90 000.00                    90 000.00 

La iekārtotas vietas tuvu sa iedriskā tra sporta 
pieturā , autostāvvietā , tūristu u  iedzīvotāju 

ie īļotā  vietā , kas aprīkota ar riteņ rau ējie  
ērtā  velo oviet ē , velore o ta sta iju, 

koplietoša as elektrisko skrejriteņu u  velosipēdu 
īres pu ktu, kā arī solāro soliņu, kas odroši a 
ez aksas Wi-Fi u  viedierīču uzlādes iespējas

2022 2024 PPBD/ KSP/ DPPTAIA/ AD Plā ots

302
 Velo eļa iz ūve o “tropie  līdz 
pilsētas vēsturiskaja  e tra  Stropi VTP4 RV20 U75                 800 000.00                  800 000.00 

Iz ūvēts velo eliņš o “tropie  līdz pilsētas 
vēsturiskaja  e tra  2023 2025 PPBD/ KSP Plā ots

303
Velo eļa iz ūve o Mež ie a līdz 

pilsētas vēsturiskaja  e tra  Mež ie s VTP4 RV20 U75                 800 000.00                  800 000.00 
Iz ūvēts velo eliņš o Mež ie a līdz pilsētas 

vēsturiskaja  e tra  2023 2025 PPBD/ KSP Plā ots

304

Velo eļu tīkla paplaši āša a “tropu 
ežā pie Daugavpils aktīvas atpūtas 

un sporta trases

Jaunie Stropi VTP4 RV20 U75                 300 000.00                  300 000.00 
Veikta velo eļu tīkla paplaši āša a “tropu ežā pie 

Daugavpils aktīvas atpūtas u  sporta trases 2023 2025 PPBD/ KSP Plā ots

305
Auto usu parka ritošā sastāva 

atjau oša a

Daugavpils, 

Krāslava, Dagda, 
Ilūkste

VTP4 RV22 U84              1 046 650.00                  104 665.00                    941 985.00 

Kredītiestādes 
fi a šu līdzekļi 

līdz % ;
Uzņē u a līdzekļi

Veikta 4 jauno M3 un 3 jauno M2 kategoriju 

auto usu iegāde reģio ālajie  pasažieru 
pārvadāju ie  ve o eat ilstošo Valsts “IA ATD 

prasī ā  auto usu aizvietoša a

2022 2024 SIA DAP Plā ots

306

Auto usa parka struktūrvie ī u 
odroši āša a ar jau ie  die esta 

tra sportlīdzekļie  
Daugavpils VTP4 RV22 U84                   60 000.00                    60 000.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Veikta jau a ikroauto usa iegāde Daugavpils 
odaļai sai ie iskās dar ī as veikša ai 2022 2022 SIA DAP Plā ots

307
Auto usu parka pa atlīdzekļu 

atjau oša a, tekošie re o tdar i

Daugavpils, 

Krāslava, Dagda, 
Ilūkste

VTP4 RV22 U84                 110 000.00                  110 000.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s

Veikta pa atlīdzekļu atjau oša a, tekošie 
re o tdar i Daugavpils AO u  re o ta āzē; 

Krāslavas, Dagdas u  Ilūkstes filiālēs
2022 2024 SIA DAP Plā ots

308

Videi draudzīga sa iedriskā 
tra sporta attīstī a Daugavpils 

pilsētā, II kārta

Espla āde, 
Ķī ija-, “tropi VTP4 RV22 U84            11 842 187.88 11 764 705.88              10 000 000.00 KF            746 629.98 

Tra vaju lī ijas pār ūve u  ko takttīklu iz ūvi 
pos ā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoks is ,  
k ; Tra vaju lī ijas jau ūve Vaiņodes ielas pos ā 

o tra vaju depo Jāt ieku ielā  līdz galapu kta  
“tropi ,  k . Piezī e: .g. KF .  

EUR, pašvaldī a - .  EUR

2021 2023 PAS DSat (DPP) Realizā ijā 4.5.1.1/20/I/00

1

309
Videi draudzīgu auto usu iegāde 

Daugavpils pilsētai Visa pilsēta VTP4 RV22 U84              3 240 000.00 3 240 000.00 4.50%                2 754 000.00 KF            340 200.00 
iegādāti vis az  jau i auto usi CNG u  

elektriskie)
2022 2023 PAS DSat (DPP) Realizā ijā 4.5.1.2/21/I/00

3

310
Videi draudzīgu, ar CNG aprīkotu 

auto usu iegāde Visa pilsēta VTP4 RV22 U84            11 764 705.88 11 764 705.88 4.50%              10 000 000.00 KF        1 235 294.12 
Iegādāti vis az  jau i ar CNG aprīkoti u  

dar i ā i ar elektrī u auto usi 2021 2023 PAS DSat (DPP) Realizā ijā
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 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  
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fi a sēju s 

311
Videi draudzīga u  i tegrēta 

o ilitāte Daugavpils pilsētā Visa pilsēta VTP4 RV22 U84            29 598 590.00 27 270 000.00 2 328 590.00 4.50% 85% KF        1 864 711.17 

Veikta jau as tra vaju lī ijas iz ūve, kas savie os 
pilsētas e tru pos ā o esošā tra vaju galapu kta 
«“ta ija» ar apkai i Cietoks is; esošo tra vaju lī iju 
pār ūve pos os: “ ilšu ielas pos ā o Valkas ielas 
līdz Jāt ieku ielai, iesk. pagriezie u uz Jāt ieku ielu  

(0,7km);

 Jāt ieku ielas pos ā o “ ilšu ielas līdz Depo 
teritorijai) (0,9km);

•  tra vaju . aršutā pos ā o . ove ra u  
Ve tspils ielu krustoju a  līdz Jāņa ielai  , k

Veikta jau u tra vaju vago u iegāde;

2021 2023 PAS DSat (DPP) Realizā ijā 4.5.1.2/21/I/00

3

312

A“ "Daugavpils satiks e" piederošo 
auto usu uzpilde ar CNG, piegādājot 

CNG

Visa pilsēta VTP4 RV22 U84              7 500 000.00              7 500 000.00 
Noslēgts pakalpoju a līgu s par auto usu 

epārtrauktas uzpildes ar CNG odroši āša u / 2022 2025 PAS DSat Plā ots/sagatavoša ā

313

Atjau ota u  oder izēta ateriāli 
teh iskā āze pilsētas teritorijas 

la iekārtoša ai
Dzelz eļ ieks VTP5 RV23 U87                 211 400.00                  211 400.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Veikta teritorijas la iekārtoša as teh ikas iegāde 
kravas autotor is līdz   pa elša as dar a 

augstu s, auriņa traktors, lapu pūtējs, 
profesio ālas pļauj ašī as, krū grieži, zāģi

2021 2024 SIA LD                                  72 500.00 Plā ots

314

Atjau ota u  oder izēta ateriāli 
teh iskā āze pilsētas teritorijas 

la iekārtoša ai
Dzelz eļ ieks VTP5 RV23 U87                 143 800.00                  143 800.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s

“IA "La iekārtoša a - D" ad i istratīvās ēkas 
pa atu ostipri āša a, fasādes silti āša a u  
ad i istratīvas ēkas otra stāva reko struk ija 

.g: euro , re o tdar i pilsētas kapličā 
.g.:  euro  oju es iz ūve 

autotra sporta  .Pasažieru  .g.:  
euro , pirts Nr.  “ēlijas iela : ju ta re o ts 

.g.:  euro , fasādes azgāša as, pera ās 
telpas remonts (2023-2024.g.: 16400 euro), pirts Nr. 

, Tautas iela  re o tdar u veikša a  .g.: 
 euro , veikts siltu ī u re o ts  .g.: 

 euro , de e tralizētas tualetes iz ūve 
.Pasažieru   .g. :  euro , veikta itu 
sai ie ī as telpu  la oša a .g :  

euro,2022-2024.g: 30500 euro).

2021 2024 SIA LD                                    7 900.00 Plā ots

315
Jau o kases sistē u auto usie  

iegāde

Daugavpils, 

Krāslava, Dagda, 
Ilūkste

VTP5 RV23 U87                   71 874.00                    71 874.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s

Veikta uzņē u a auto usu aprīkoša a ar jau ā  
kases sistē ā  at ilstoši visā  VID u  Valsts “IA 

ATD parasī ā
2021 2022 SIA DAP Realizā ijā

316

Auto o as apkures sistē as 
uzstādīša a ad i istrā ijas ēkā 

Kārklu iela 
Dzelz eļ ieks VTP5 RV23 U87                   60 000.00                    60 000.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s

Uzstādīta auto o a apkures sistē a ad i istrā ijas 
ēkā Kārklu iela 2022 2022 PAS DSat Plā ots/sagatavoša ā

317
Apskates grāvju iz ūve Jāt ieku iela 

90
Ķī ija VTP5 RV23 U87                 350 000.00                  350 000.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s Iz ūvēti apskates grāvji Jāt ieku iela 2022 2022 PAS DSat Plā ots/sagatavoša ā

318 Pilsētas D odeļa izstrāde Visa pilsēta VTP5 RV23 U86                   60 000.00                    60 000.00 

Izstrādāts virtuāls pilsētas D odelis, iz a tojot 
dro u D ske ēša as teh oloģiju. Jau ais pilsētas 

D odelis apvie ots ar esošajie   i dustriālo 
teritoriju D odeļie .

2023 2025 PPBD Plā ots

319
“o iālā die esta i frastruktūras 

uzla oša a
Centrs VTP5 RV23 U87                 168 121.00                  168 121.00 

Veikts kos ētiskais re o ts so iālā dar a spe iālistu 
ka i etā “o iālo pakalpoju u odaļas ģi e ē  ar 

ēr ie  sektorā. Ģi e es asiste tu u  psihologa 
ka i etie  odroši āta pa dusa iz ūve. Uzla ots telpu 

vizuālais izskats, odroši ātas higiē isko or u 
prasī as Kr.Valde āra ielā   euro ; Veikts 

kos ētiskais re o ts so iālā dar a spe iālistu ka i etā 
“o iālo pakalpoju u odaļas pil gadīgā  perso ā  

sektorā. Uzla ots telpu vizuālais izskats,  odroši ātas 
higiē isko or u prasī as Vie ī as ielā , .ka i ets  

(3480 euro).

2023 2023 SD/ AD Plā ots
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kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
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320

I frastruktūras pielāgoša a 
dei stitu io alizā ijas plā a 

īste oša ai
Visa pilsēta VTP5 RV23 U87              1 733 353.84                  409 938.18            129 481.53                1 193 995.40 

ERAF 

SAM 9.3.1.

Izstrādāta epie ieša ā teh ikā doku e tā ija. Veikta 
spe ializēto dar ī u izveide u  e tra teritorijas 
la iekārtoša a vides pieeja ī as odroši āša ai 

Arhitektu ielā , kā arī pieguļošas teritorijas 
la iekārtoša a, vides pieeja ī as odroši āša a, 

sajūtu takas, ākslas paviljo a u  vasaras oju es 
izveide; veikta ēkas Turaidas ielā  iekštelpu pār ūve, 

ateriālteh iskās āzes uzla oša a u  i frastruktūras 
izveide atelpas rīža  pakalpoju u ēr ie  ar 

fu k io ālajie  trau ēju ie , Die as aprūpes e tra 
ēr ie  ar fu k io ālajie  trau ēju ie  

pakalpoju a ; veikta Bēr u a a – patvers es telpu 
pār ūve ģi e iskai videi pietuvi āta pakalpoju a  x 

 odroši āša ai ārpusģi e es aprūpē esošie  
ēr ie  Ko a da ta ielā ; veikta sa iedrī ā alstītu 
so iālo pakalpoju u perso ā  ar garīga rakstura 

trau ēju ie  „Grupu āja dzīvoklis  i frastruktūras 
pielāgoša a. .Nove ra ielā V

2018 2022 SD/AD Realizā ijā

Kopā: 360 557 512.90       187 211 781.10        11 658 012.68          37 896 902.99    105 708 201.68          10 074 807.04    2 885 051.34            6 681 743.04                          
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izmaksas 
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Uzdevums
 I dikatīvā su a 

kopā EUR  

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

Papildi ātī a ar 
citiem 

projektiem 

(projekta Nr.)

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Realizā ijas 

ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadā

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

120 211 280.72       53 707 864.44          144 413.24                12 525 290.43    54 241 020.57            3 222 420.77      1 859 528.69            

34 391 734.67          3 924 092.65            3 143 963.00            2 173 346.10      13 498 326.32            171 330.00          91 433.65                  

100 331 815.19       54 577 214.35          6 040 546.44            17 120 184.80    13 078 873.54            2 210 493.00      254 741.00               

102 824 133.48       73 527 476.48          2 328 590.00            5 948 600.14      23 695 985.85            4 470 563.27      679 348.00               

2 798 548.84            1 475 133.18            0.00 129 481.53          1 193 995.40              0.00 0.00

Kopējās i vestī ijas - 7

Pašvaldī as udžets 

Ies iedzēja fi a sēju s 
kapitālsa ierī a, valsts iestāde 

u.tml.)

Valsts udžets

ESI fo di vai its ārējais 
fi a sēju s

Plā otais pašvaldī as fi a sēju s 
.gadā

Plā otie pašvaldī as ņe tie 
kreditlīdzekļi .gadā

105 953 588.03                             

105 708 201.68                             

10 074 807.04                               

2 885 051.34                                 

360 557 512.90                             

92 916 205.75                               

37 896 902.99                               

Plā otās i vestīcijas vidējā 
ter iņa prioritāšu 

griezu ā 

VTP  - Aktīva, izglītota, 
radoša u  vesela kopie a

VTP  - Augoša, atpazīsta a 
u  ko kurētspējīga 

uzņē ējdar ī as vide

VTP  - Ilgtspējīgs ājoklis, 
vide u  i frastruktūra

VTP  - Videi draudzīga u  
i tegrēta o ilitāte

VTP  - Spē īga, patstāvīga 
ozaru pārvaldī a u  si erģija

27%

31%

11%

31%

I vestīcijas pēc fi a šu avotie

Pašvaldī as udžets
Ies iedzēja fi a sēju s kapitālsa ierī a, valsts iestāde u.t l.
Valsts udžets
ESI fo di vai its ārējais fi a sēju s

120 211 280.72 

34 391 734.67 

100 331 815.19 102 824 133.48 

2 798 548.84 

VTP  - Aktīva, izglītota,
radoša u  vesela kopie a

VTP  - Augoša, atpazīsta a
u  ko kurētspējīga

uzņē ējdar ī as vide

VTP  - Ilgtspējīgs ājoklis,
vide u  i frastruktūra

VTP  - Videi draudzīga u
i tegrēta o ilitāte

VTP  - Spē īga, patstāvīga
ozaru pārvaldī a u

si erģija

Plā otās i vestī ijas vidējā ter iņa prioritāšu griezu ā 
2022.-2027.gadam



 Attie i ā ās 
izmaksas 

 Neattie i ā ās 
izmaksas 

1

Algotie pagaidu

sabiedriskie darbi

pašvaldī ā 
Visa pilsēta VTP1 RV1 U3                355 694.65           164 812.68                         190 881.97 NVA/ESF Nodar i āti  ezdar ieki 2021 2021 AD                              355 694.65 Pabeigts

2
DNMM ēku ko pleksa 

i frastruktūras uzla oša a Centrs VTP1 RV2 U7                174 240.00           174 240.00 ESI fondi           174 240.00                148 104.00 

Daugavpils Novadpēt ie ī as u  ākslas uzeja 
ko pleksa pār ūves, atjau oša as u  restaurā ijas 
ūvprojekta izstrāde  u  autoruzraudzī a. Izstrādāts 

ūvprojekts   euro , veikta ūvprojekta 
ekspertīze   euro . 

2020 2021 DNMM                              185 572.00 Realizā ijā

3
Ma a pils Daugavpils  pilsētas 

svētku orga izēša a Visa pilsēta VTP1 RV3 U8                213 310.00           213 310.00           213 310.00 Orga izēti pasāku i 2021 2021 KP                                44 871.00 Pabeigts

4

Daugavpils pieteiku a izstrāde 
ko kursa  "Eiropas Kultūras 

galvaspilsēta "
Visa pilsēta VTP1 RV3 U8                  65 918.00             65 918.00             65 918.00 

Izstrādāts Daugavpils pieteiku s ko kursa  
"Eiropas Kultūras galvaspilsēta " 2021 2021 KP                                65 918.00 Pabeigts

5

Vie ī as a a i frastruktūras 
u  ateriālteh iskās āzes 

uzla oša a
Centrs VTP1 RV3 U10                150 000.00           150 000.00           150 000.00 Veikta teātra telpu pār ūve 2021 2021 Vie ī as a s                              150 000.00 Pabeigts

6
I frastruktūras uzla oša a 

pir sskolas izglītī as iestādēs Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                  66 106.00             66 106.00             66 106.00 

Auto ātiskās ugu sgrēka atklāša as u  trauks es 
sig alizā ijas uzstādīša a ., ., .pir sskolas 

izglītī as iestādē
2021 2021 DPIP                                66 103.65 Pabeigts 

7
I frastruktūras uzla oša a 

pir sskolas izglītī as iestādēs Espla āde VTP1 RV4 U17                210 000.00           210 000.00 Elektroi stalā ijas o aiņa PII Nr.  ēkā 2020 2021 DPIP Pabeigts 

8
I frastruktūras uzla oša a 

pir sskolas izglītī as iestādēs Espla āde VTP1 RV4 U17                460 000.00           460 000.00 

Ēkas esošo ūvko struk iju pastipri āša a, 
pa atu aizsardzī a o virsze es ūdeņie , 

at ilstoši ūvprojekta risi āju ie  PII Nr. 
2018 2021 DPIP Pabeigts 

9

Materiālteh iskās āzes u  
i frastruktūras uzla oša a 
Daugavpils pilsētas skolās

Jau ā Forštadte/ 
Jau ūve VTP1 RV4 U17                  60 118.00             60 118.00             60 118.00 

“porta lauku a si tētiskā segu a re o tdar i 
.vidusskolā u  .vidusskolā 2021 2021 DPIP                                89 618.43 Pabeigts 

10

Materiālteh iskās āzes u  
i frastruktūras uzla oša a 
Daugavpils pilsētas skolās

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                  79 132.00             79 132.00 
Mē eļu iegāde skolu u  pir sskolas iestāžu 

vajadzī ā 2020 2021 DPIP                                79 132.00 Pabeigts 

11

Iekārtu u  aprīkoju a iegāde 
ā ī u priekš eta „Dizai s u  

teh oloģijas  satura apguvei 
vispārizglītojošā  skolā

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                166 376.00           166 376.00 
Nodroši āta ā ī u priekš eta „Dizai s u  

teh oloģijas  satura apguve 2020 2021 DPIP                              125 334.83 Pabeigts 

12

“tropu pa atskolas - attīstī as 
e tra i frastruktūras 

uzla oša a at ilstoši Valsts 
liku doša as prasī ā  

Vaiņodes ielā , A avas ielā 

Jaunie Stropi VTP1 RV4 U17                106 764.00           106 764.00 

Veikta projekta ekspertīze A avas ielā , Daugavpilī, 
telpu pie ēroša ai riteņkrēslu lietotājie . 

Būvdar u izpilde, autoruzraudzī a, ūvuzraudzī a
2019 2021 DPIP                                  5 785.53 Pabeigts 

13

15.vidusskolas 

ateriālteh iskās āzes u  
i frastruktūras uzla oša a

Jau ūve VTP1 RV4 U17                440 815.00           440 815.00               6 793.00 “porta odar ī u loka atjau oša a 2018 2021 DPIP Pabeigts 

14

Daugavpils pašvaldī as izglītī as 
iestāžu odroši āju s 

attāli āta  ā ī u pro esa
Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                746 170.00           746 170.00           130 406.35                391 440.00 

Iegādāts o ils IKT aprīkoju s ar pil u 
progra atūru, kuru pašvaldī as izglītī as iestādes 

iz a tos iespēja ā attāli ātā ā ī u pro esa 
odroši āša ai

2020 2021 DPIP                              521 846.35 Pabeigts 

15

Ķer eņa te peratūras 
o itori ga sistē as ievieša a 

u  to uzstādīša a Daugavpils 
pašvaldī as izglītī as iestādēs

Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                  92 662.00             92 662.00             92 662.00 
Ieviesta ķer eņa te peratūras o itori ga 

sistē a izglītī as iestādēs 2021 2021 DPP                                92 662.00 Pabeigts 

16
Datoru iegāde pir sskolas 

izglītī as iestāžu vajadzī ā Visa pilsēta VTP1 RV4 U17                  50 928.00             50 928.00 
Pir sskolu odroši āju s ar datorie  ā ī u 

pro esa odroši āša ai 2020 2021 DPIP                                13 676.74 Pabeigts 

17
Eiropa Daugavpils teh iku ā. 

Daugavpils teh iku s Eiropā Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                  82 776.00                           82 776.00 Erasmus+

PIKC Daugavpils teh iku s  audzēkņi izgāja 
profesio ālo praksi ārvalstu uzņē u os, savukārt 

profesio ālās izglītī as pas iedzēji u  spe iālisti 
iesaistījās ārvalstu ā ī u o ilitātes

2019 2021 DT Pabeigts

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

2021. gada projekti

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

 IP uzraudzī as sadaļas 

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

Nr. Projekta nosaukums

Īste oša as 
teritorija (apkaime / 

visa pilsēta u. .

Rī ī as 
virziens

Uzdevums

Papildi ātī a ar 
citiem projektiem 

(projekta Nr.)

Uzsākša as 
gads

Realizā ijas 
ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

 Faktiskie izdevu i .gadā 
Projekta ievieša as progress  

plā ots/sagatavoša ā; 
realizā ijā; pa eigts; its

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

 I dikatīvā su a 
kopā EUR  



 Attie i ā ās 
izmaksas 

 Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

2021. gada projekti

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

 IP uzraudzī as sadaļas 

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

Nr. Projekta nosaukums

Īste oša as 
teritorija (apkaime / 

visa pilsēta u. .

Rī ī as 
virziens

Uzdevums

Papildi ātī a ar 
citiem projektiem 

(projekta Nr.)

Uzsākša as 
gads

Realizā ijas 
ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

 Faktiskie izdevu i .gadā 
Projekta ievieša as progress  

plā ots/sagatavoša ā; 
realizā ijā; pa eigts; its

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

 I dikatīvā su a 
kopā EUR  

18 Latviešu valoda Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                  69 120.00 

Veikti pētīju i valodas o toloģijas, so ioli gvistikas 
ieskaitot, valodas situā ijas o itori gu , latviešu 

valodas gra atikas, leksikoloģijas u  leksikogrāfijas 
saskarē ar i for ā ijas teh oloģiju spe iālistie , 

Latvijas vietvārdu u  perso vārdu izpētes, latviešu 
ter i oloģijas, latgalistikas jo ās u  lī iešu valodas 

leksikā u  gra atikā

2018 2021 DU Pabeigts

19

Kā rodas perso alitātes u  
kāpē  ir depresija? Fe otipiskās 

variā ijas fizioloģisko 
ehā is u u  adaptīvo 

fu k iju izpēte so ialitātes u  
plēsēju radītā stresa apstākļos

Visa pilsēta VTP1 RV4 U16                270 000.00 
Dažādu stresoru ietek es izpēte uz orga is u 

attīstī as u  fizioloģiskajie  para etrie 2018 2021 DU Pabeigts

20
Aktīvas atpūtas o jektu 

pār ūve, iz ūve Križi VTP1 RV5 U21                  50 072.00             50 072.00             11 708.00 Mi i fut ola lauku a Križi ikrorajo ā pār ūve 2020 2021 KSP                                11 707.89 Pabeigts

21

Atbalsts augstas klases un 

jau ie  perspektīvie  
sportistiem

Visa pilsēta VTP1  RV5 U19                151 000.00           151 000.00 
“portistu dalī a Eiropas u  Pasaules ēroga 

sa e sī as, augstvērtīgo rezultātu sas iegša a 2021 2021 SP                              151 000.00 Pabeigts

22

Tūris a u  aktīvās atpūtas 
i frastruktūras attīstī a 

Daugavpils pilsētā
Visa pilsēta VTP1  RV5 U18, U20                  68 076.00             68 076.00             70 000.00 Basket ola  lauku a ierīkosa as pilsētā 2021 2021 SP                                68 076.00 Pabeigts

23
Fut ola stadio a i frastruktūras 

attīstī a “tadio a ielā  Espla āde VTP1 RV5 U21             1 812 297.00        1 812 297.00           250 000.00 

Tri īņu iz ūve u  oduļu ēkas ovietoša a pie 
esoša fut ola lauku a “tadio a ielā , Daugavpilī – 

.kārta ūv ie ī a,  autoruzraudzī a u  
ūvuzraudzī a

2021 2021 SP                           1 812 297.00 Pabeigts

24

Pārro ežu reģio ālā kultūras 
a toju a tūris a 
paplaši āša a

Cietoksnis

VTP1, 

VTP2, 

VTP3, 

VTP5

RV3, 

RV13, 

RV18, 

RV25

U8, U53, 

U71, U91
 367 715.70             36 771.57             18 385.79                         312 558.34 

LV-LT 

pārro ežu 
sadar ī as 

programma

Daugavpils ietoks ī tiks la iekārtots . astio a 
val is u  pielāgots rekreā ijas fu k ijā . Rīkoti 

pārro ežu tūris a u  kultūras vei i āša as 
pasāku i

2018 2021
AD, Kauņas pilsētas 

ad i istrā ija Pabeigts

25

Lifta uzstādīša a DP“ATC  
. ove ra ielā A, 

Daugavpilī
Vecstropi VTP1 RV6 U25                  68 524.00             68 524.00             68 524.00 

Lifta ierīkoša a Daugavpils pe sio āru so iālās 
apkalpoša as teritoriālā e tra ēkā, . ove ra 

ielā A, Daugavpilī" ūvdar i u  autoruzraudzī a
2019 2021 Pa sio āts                                79 639.59 Pabeigts

26

“li ī as ēkas pār ūve koka 
ko struk iju u  etāla 

ko struk iju pastipri āša a, 
protezēša a saskaņā ar ūves 

teh iskās apsekoša as 
atzi u u u  BVKB lē u u , 

kadastra apzī ēju s 
05000060608001, I korpuss

Jau ūve VTP1 RV7 U28                  49 823.00                           49 823.00 
Iestādes  

fi a sēju s
Ēkas koka ko struk iju u  etāla ko struk iju 

pastipri āša a u  protezēša a. 2020 2021 VSIA DPNS Pabeigts

27

“li ī as ēkas pār ūve koka 
ko struk iju pastipri āša a, 

protezēša a saskaņā ar ūves 
teh iskās apsekoša as 

atzinumu), kadastra 

apzī ēju s , 
II korpuss

Jau ūve VTP1 RV7 U28                  49 610.00                           49 610.00 
Iestādes  

fi a sēju s
Ēkas koka ko struk iju u  etāla ko struk iju 

pastipri āša a u  protezēša a. 2021 2021 VSIA DPNS Pabeigts

28

“a iedrī as ar iero ežotu 
at ildī u Daugavpils reģio ālā 
sli ī a  kvalitatīvu veselī as 

aprūpes pakalpoju u 
pieeja ī as uzla oša a u  

i frastruktūras attīstī a

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28             8 537 989.47           485 585.59           296 276.13           777 671.43                     7 005 456.32 

ERAF (SAM 9.3.2.);

REACT EU;

uzņē u a 
fi a sēju s

Veikts uzņe ša as odaļas telpu re o ts ar oju es 
iz ūvi NMPD tra sporta  u  liftu ierīkoša a; edi ī iska 

skā ekļa padeves sistē as reko struk ija ar rezerves 
pieslēgu u; saspiesta gaisa padeves sistē as izveide; 

Ce tralizētās sterilizā ijas odaļas reko struk ija; 
izveidots jau s I vazīvās kardioloģijas e trs u  veikta 

Reha ilitā ijas e tra, Jau dzi ušo i te sīvās terapijas 
izveide telpu re o ts, jau u iekārtu iegāde . 

Teh oloģiskā odroši āju a oder izā ija u  
atjau oša a. Iegādāta datorto ogrāfijas ierī e u  

ag ētiskās rezo a ses ierī e. “truktūrvie ī as Plaušu 
sli ī u u  tu erkulozes e trs  I fek ijas korpusā veikta 
spe ializētu sta io āru oksu izveide, odalot pa ie tus 

u  pa ie tu plūs as, ar izolētu ve tilā ijas u  gaisa 
ko di io ēša as dezi fek ijas sistē u. Veikta ve tilā ijas 

sistē as o aiņas, vēdi āša as iekārtu u  gaisa vadu 
o tāža; siltu ezgla atjau oša a, ko di io ēša as 

iekārtas o tāža; odroši āta vides pieeja ī a ilvēkie  
ar fu k io ālie  trau ēju ie ; e ergoefektīvās gaisa 

ko di io ēša as dezi fek ijas sistē as uzstādīša a 
ve tilā ijas sistē as šahtā.

2018 2023 SIA DRS                           2 065 879.00 Realizā ijā



 Attie i ā ās 
izmaksas 

 Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
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2021. gada projekti

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

 IP uzraudzī as sadaļas 

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

Nr. Projekta nosaukums

Īste oša as 
teritorija (apkaime / 

visa pilsēta u. .

Rī ī as 
virziens

Uzdevums

Papildi ātī a ar 
citiem projektiem 

(projekta Nr.)

Uzsākša as 
gads

Realizā ijas 
ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

 Faktiskie izdevu i .gadā 
Projekta ievieša as progress  

plā ots/sagatavoša ā; 
realizā ijā; pa eigts; its

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

 I dikatīvā su a 
kopā EUR  

29

Daugavpils reģio ālās sli ī as 
i frastruktūras u  

ateriālteh iskās āzes 
atjau oša a Na io ālā veselī as 

die esta valsts aktivitāšu 
ietvaros u  saskaņā ar LR 

Fi a šu i istrijas rīkoju u 
"Par līdzekļu piešķirša u"

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28             4 076 100.00        4 076 100.00 Valsts

Veikta i te sīvās terapijas odaļas paplaši āša a, 
izolā ijas oksu izveide u  pa ie tu plūs as 

odalīša a, edi ī as ierīču, iekārtu u  
papildaprīkoju a iegāde;

2020 2021 SIA DRS                           4 076 100.00 Pabeigts

30

Mikro ioloģijas la oratorijas 
Vasar ī u ielā , Daugavpilī, 

ojaukša a

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28                  30 558.84             30 558.84 0.00 0.00 0.00
Uzņē u a 

fi a sēju s

Tika ojaukta ēka ar kad.Nr.    , tika 
sakārtota “IA DR“  teritorija, tika odroši āta 
gājēju drošī a u  uzla ota satiks es loģistika, 

ievērojot sli ī as spe ifiku, teritorijas plā oju u 
un vidi.

2020 2021 SIA DRS                                26 323.84 Pabeigts

31

“li ī u sadar ī a efektīvas 
ķirurģisko pakalpoju u vadī as 

veidoša ā pārro ežu reģio ā 
proje t Hospital ooperatio  

in creating an effective surgical 

services management in the 

cross-border region, Hospitals 

for CBC , Projekta Nr.LLI – 

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28 181 496.56 0.00 0.00             27 224.48                         154 272.08 

LV-LT 

pārro ežu 
sadar ī as 

programma

Izveidots daudzfu k io āls ā ī u e trs, kas 
aprīkots ar tele edi ī as sistē u, odroši ot 

iespēju pārraidīt operā ijas, tādējādi palieli ot savas 
spējas kā pārro ežu kvalifi ētu edi ī as 

pakalpoju u s iedzēju. Metodiskā ateriāla 
izveide

2018 2021 SIA DRS                                      755.76 Pabeigts

32

Mag ētiskās rezo a ses 
iekārtas oder izā ijas 

komplekss

Jaunie Stropi 

Vasar ī u VTP1 RV7 U28                623 150.00           623 150.00 
Veikta ag ētiskās rezo a ses iekārtas 

oder izā ija 2021 2021 SIA DRS                              623 150.00 Pabeigts

33
Glā ša as sta iju 

i frastruktūras uzla oša a Jaunie Stropi VTP1 RV9 U34                157 848.00           157 848.00           157 848.00 

Būv ie ī as ie eres doku e tā ijas izstrāde, 
autoruzraudzī a u  ūvdar u veikša a, papildus 
aprīkoju s u  atjau oša as dar i ēkā “tropu ielā 

, Daugavpilī

2021 2021 ĪPD                              239 944.00  Pabeigts 

34

Degradēto rūp ie isko teritoriju 
reģe erā ija Daugavpils pilsētas 
u  Ilūkstes ovada teritorijās II 

kārta

Čerepova VTP2 RV10 U38             5 316 934.40           547 915.70             98 689.67           234 821.01                     4 435 508.02 ERAF 5.6.2. Latg

Projekta II kārtas ietvaros veikta Daugavpils pilsētas 
Čerepovas degradēto teritoriju u  Ilūkstes ovada 

lauku teritoriju, revitalizā ija, sakārtoša a u  
attīstīša a uzņē ējdar ī as uzsākša ai

2019 2021 AD                              247 096.77 Pabeigts

35

Daugavpils pilsētas )ie eļu 
rūp ie iskās zo as pu liskās 

i frastruktūras attīstī a II kārta
Ķī ija VTP2 RV10 U38             8 735 965.26           726 670.10           511 772.43           311 430.04                     6 078 868.46 ERAF 5.6.2. Latg

Veikta Me deļejeva u  “paļu ielas pos u pār ūve, 
pieved eļu iz ūve, ražoša as ēkas ūv ie ī a 
)ie eļu rūp ie iskās zo as teritorijā, tādējādi 

odroši ot degradētās i dustriālās teritorijas 
attīstī u u  pieeja ī u i vestī iju piesaistei

2018 2021 AD Pabeigts

36

Die vidlatgales pašvaldī u 
teritoriju pilsētvides 

revitalizā ija eko o iskās 
aktivitātes paaugsti āša ai

Gajoks VTP2 RV10 U38             4 086 744.12           413 781.50           145 967.97           177 334.92                     3 349 659.73 ERAF 5.6.2. Latg

Veikta Daugavpils pilsētas Gajoka rūp ie iskās 
zo as degradēto teritoriju sakārtoša a  ha , 

Luk as u  “ve tes degradētās teritorijas 
revitalizā ija Kalkū es pagastā Daugavpils ovadā 

(ap 0,67 ha)

2019 2021 AD Pabeigts

37

Daugavpils pilsētas pu liskās 
teritorijas sakārtoša a 

uzņē ējdar ī as vides attīstī ai
Ķī ija VTP2 RV10 U38             1 337 958.37           139 200.64             12 238.01             59 657.42                     1 126 862.30 ERAF 5.6.2.1. “akārtota pu liskā i frastruktūra “lāvu ielas rajo ā 2020 2021 AD                              367 122.97 Pabeigts

38

Latgales zoodārza Vie ī as ielā 
 teritorijas la iekārtoša a u  
i frastruktūras attīstī a

Espla āde VTP2 RV13 U53                120 000.00           120 000.00 
Latgales zoodārza Vie ī as ielā , Daugavpils 

teritorijas la iekārtoša a 2021 2021 ĪPD/AD Pabeigts

39
Pašvaldī as dzīvokļu skaita 

palieli āša a Ruģeļi VTP3 RV14 U54                615 163.00           615 163.00                         520 832.41 
Valsts udžeta 

aizdevums
            91 911.61                520 832.41 

„Aplie i āju a kartes pārstrāde, autoruzraudzī a 
u  daudzdzīvokļu dzīvoja ās ājas vie kāršotas 
atjau oša as Gais as ielā , Daugavpilī, sek ijas 

„C  ūvdar i

2020 2021 ĪPD                              615 163.00  Pabeigts 

40
Pašvaldī as dzīvokļu skaita 

palieli āša a Ruģeļi VTP3 RV14 U54                620 373.00           620 373.00                         524 232.51 
Valsts udžeta 

aizdevums
            92 511.62                524 232.51 

„Aplie i āju a kartes pārstrāde, autoruzraudzī a 
u  daudzdzīvokļu dzīvoja ās ājas vie kāršotas 
atjau oša as Gais as ielā , Daugavpilī, sek ijas 

„B  ūvdar i

2020 2021 ĪPD                              620 373.00  Pabeigts 

41
Pašvaldī as dzīvokļu skaita 

palieli āša a Ruģeļi VTP3 RV14 U54                701 265.00           701 265.00                         555 795.96 
Valsts udžeta 

aizdevums
          104 536.00                555 795.96 

Aplie i āju a kartes pārstrāde, autoruzraudzī a 
u  daudzdzīvokļu dzīvoja ās ājas vie kāršotas 
atjau oša as, Gais as ielā , Daugavpilī, sek ijas 

„A  ūvdar i , ūvuzraudzī as pakalpoju i

2021 2021 ĪPD                              701 265.00  Pabeigts 
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fi a sēju s  

Nr. Projekta nosaukums

Īste oša as 
teritorija (apkaime / 
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(projekta Nr.)
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Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

 I dikatīvā su a 
kopā EUR  

42
Apgais oju a tīklu pār ūve, 

iz ūve Visa pilsēta VTP3 RV15 U59                  30 155.00             30 155.00             25 278.00 

Gājēju pārejas apgais oju a iz ūve Šaurā ielā, 
. ove ra ielā A,
Piekrastes ielā ;

Elektroe erģijas pieslēgu s pasāku u 
odroši āša ai Vie ī as lauku ā 

2021 2021 KSP                                30 153.76 Pabeigts

43

E ergoefektivitātes 
paaugsti āša a Daugavpils 

“tropu pa atskolas - attīstī as 
e tra ēkā - Mihoelsa ielā , 

Daugavpilī 

Centrs VTP3 RV15 U60             1 027 931.39           676 090.56             17 690.31                         334 150.52 ERAF SAM 4.2.2.

Veikta PII Nr.  ēkas pār ūve: ārsie u, okola, 
pagra a pārsegu a silti āša a; ju ta pārsegu a 
silti āša a u  segu a atjau oša a; logu/ durvju 

o aiņa; jau a siltu ezgla u  radiatoru 
uzstādīša a; piespiedu ve tilā ijas iz ūve, utt.

2018 2021 AD                                44 613.39 pabeigts

44

E ergoefektivitātes 
paaugsti āša a Daugavpils 

pilsētas pašvaldī as ēkā, Raiņa 
ielā , Daugavpilī

Centrs VTP3 RV15 U60             1 193 846.34             26 809.11           938 521.45             11 489.62                         217 026.16 ERAF SAM 4.2.2.

Veikta ēkas pār ūve: apkure, ve tilā ija, 
siltu ezgls, iekštelpu re o ts, fasādes 

atjau oša a, LED apgais oju a uzstādīša a
2018 2021 AD Pabeigts

45

E ergoefektivitātes 
paaugsti āša a Daugavpils 

pilsētas pašvaldī as ēkā, 
. ove ra ielā V, 

Daugavpilī

Vecstropi VTP3 RV15 U60                162 604.93             46 528.46               5 836.25                         110 240.22 ERAF SAM 4.2.2.

Veikta ēkas atjau oša a: fasādes u  ju ta 
silti āša a, logu u  durvju o aiņa, ve tilā ijas 

sistē as atjau oša a, LED apgais oju a 
uzstādīša a

2018 2021  AD Pabeigts

46

E ergoefektivitātes 
paaugsti āša a Daugavpils 
pilsētas pašvaldī as so iālās 

aprūpes iestādes ēkā – Turaidas 
ielā , Daugavpilī

Jaunie Stropi VTP3 RV15 U60             1 268 950.60           551 130.11             69 537.97             39 220.79                         609 061.73 ERAF SAM 4.2.2.

Veikta ēkas atjau oša a: ārsie u, okola, ju ta 
pārsegu a silti āša a, logu/ ārdurvju o aiņa, 

apgais oju a o aiņa, AER risi āju u ievieša a 
(saules kolektori), utt.

2019 2021 ĪPD/ AD Pabeigts

47

E ergoefektivitātes 
paaugsti āša a Daugavpils 

pilsētas pašvaldī as 
kapitālsa iedrī as ēkās 

Ūde svada ielā , Daugavpilī 
Nr.4.2.2.0/18/I/008

Gajoks VTP3 RV15 U59             1 132 155.09           205 252.03                         887 520.86 

ERAF 

SAM 4.2.2. /

Uzņē u a 
fi a sēju s

Veikta divu ēku atjau oša a: ārsie u, okola, ju ta 
pārsegu a silti āša a, logu/ ārdurvju o aiņa, 

div auruļu apkures sistē as  uzla oša a, radiatoru 
o aiņa, ve tilā ijas sistē as iz ūve, 

apgais oju a o aiņa, utt. t.sk.  izstrādāts 
e ergosertifikāts, ūvprojekts u  veikta ekspertīze

2017 2021 “IA DŪ                              151 785.76 Pabeigts

48
“C  katla K-  ko de sā ijas 
eko o aizera uzstādīša a Jau ūve VTP3 RV15 U58 209 982.00              209 982.00         

Uzņē u a 
fi a sēju s Uzla ots katla DLK vidēji par  % 2021 2021 PAS DSilt 209 982.00 Pabeigts

49
LK  "Ve stropi" ūde ssildā ā 
katla uzstādīša a, N= ,  MW Vecstropi VTP3 RV15 U58 59 199.00                 59 199.00           

Uzņē u a 
fi a sēju s

Droša siltu apgāde strauji ai īga siltu e erģijas 
pieprasīju a gadīju os, uzla ots LK  DLK vidēji par 

0,5 %

2021 2021 PAS DSilt 59 199.00 Pabeigts

50
Jau as lokālās katlu ājas 
"Cēsu" iz ūve, N= ,  MW Viduspoguļa ka VTP3 RV15 U58 290 510.19              290 510.19         

Uzņē u a 
fi a sēju s

“iltu apgādes zo as dzīvoja o āju Cēsu ielā A 
u   rajo ā DLK uzla ots par %

2021 2021 PAS DSilt 290 510.19 Pabeigts

51
Pašvaldī as ēkas Raiņa ielā  

i frastruktūras uzla oša a Centrs VTP3 RV16 U64                  65 000.00             65 000.00 Iegādātas Dzi tsarakstu odaļas telpu ē eles 2021 2021 ĪPD                                67 538.62 Pabeigts

52

Parku u  skvēru i frastruktūras 
atjau oša a, t.sk. teh iskā 

projekta izstrāde
Ķī ija VTP3 RV17 U68                377 894.00           377 894.00           377 894.00 

)eļi ska skvēra la iekārtoša as dar i ar 
apgais oju a iz ūvi 2020 2021 KSP                              372 121.08 Pabeigts

53

Parku u  skvēru i frastruktūras 
atjau oša a, t.sk. teh iskā 

projekta izstrāde
Espla āde VTP3 RV17 U68                  50 133.00             50 133.00             50 133.00 

Mūzikālā skvēra ierīkoša a pie “taņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolas, projektēša a, 

autoruzraudzī a u  ūvdar i
2020 2021 KSP                                50 120.79 Pabeigts

54
Bēr u rotaļu lauku u tekošais 

re o ts u  uzturēša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                  89 108.00             89 108.00 Veikts ēr u rotaļu lauku u re o ts 2021 2021 KSP                                87 805.93 Pabeigts

55
Bēr u rotaļu pilsētiņas pār ūve, 

iz ūve Jau ā Forštadte VTP3 RV17 U68                397 893.00           397 893.00             31 473.00 
Veikta ēr u rotaļu lauku u pār ūve Piekrastes  

u  Piekrastes  ielas rajo ā 2020 2021 KSP                                31 463.01 Pabeigts
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56
Bēr u rotaļu pilsētiņas pār ūve, 

iz ūve Jau ūve VTP3 RV17 U68                  60 661.00             60 661.00             62 000.00 

Bēr u rotaļu lauku a iz ūve u  ūvuzraudzī a 
dzīvoja ās ājas )ie eļu iela  tuvu ā, 

Daugavpilī;
Jau ās ēr u rotaļu iekārtas uzstādīša a pilsētas 

teritorijā 
Varšavas ielā ,

“lāvu skvērā, 
Šaurā ielā , A, 
Malu ielā , , 

I dras ielā , 
“trād ieku ielā , , Tuku a ielā ,

Arhitektu ielā , , , , 
Aglo as ielā ,

A dreja Pu pura ielā  

2021 2021 KSP                                60 659.09 Pabeigts

57
Bēr u rotaļu pilsētiņas pār ūve, 

iz ūve Dzelz eļ ieks VTP3 RV17 U68                  79 821.00             79 821.00             82 000.00 

Bēr u rotaļu lauku a iz ūve u  ūvuzraudzī a 
dzīvoja ās ājas .Preču iela  tuvu ā, 

Daugavpilī
2021 2021 KSP                                79 820.33 Pabeigts

58 Pilsētas svētku rotāju u iegāde Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                  31 501.00             31 501.00 

Veikta pilsētas tēla uzla oša a, jau u pilsētas 
svētku dekoru, figūru pilsētas ofor ēju a  u  

itu ele e tu iegāde
2021 2021 KSP                                25 160.67 Pabeigts

59
I frastruktūras ele e tu iegāde 

u  uzstādīša a Visa pilsēta VTP3 RV17 U68                  90 606.00             90 606.00             20 406.00 

Iegādāti u  uzstādīti i frastruktūras ele e ti:
spe iālizētie soliņi ā iņā , 

po to u piestāt es; 
Pilsētas ro ežzī es "Daugavpils" iz ūve

2021 2021 KSP                                40 605.88 Pabeigts

60
Dzīvojā as ājas . ove ra 
ielā , Daugavpilī ojaukša a Centrs VTP4 RV20 U76                  70 000.00             70 000.00 

Dzīvojā as ājas . ove ra iela , Daugavpilī 
ojaukša a 2021 2021 ĪPD                                76 443.75 Pabeigts

61

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Ķī ija VTP4 RV20 U76                302 916.30           302 916.30 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija/ 
Valsts udžeta 

aizdevums

               313 650.00 
Dar a u  Aizpilsētas ielu o “ ilšu ielas līdz Miera 

ielai pār ūve, Daugavpilī 2021 2021 KSP                              302 916.30 Pabeigts

62

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Ve ā Forštadte VTP4 RV20 U76                573 641.84               9 608.21           564 033.63 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija/ 
Valsts udžeta 

aizdevums

               297 942.00 

Līks as ielas pos ā o Līks as ielas  līdz Or aņu 
ielai pār ūve, t.sk. autoruzraudzī a u  

ūvuzraudzī a
2020 2021 KSP                              421 630.14 Pabeigts

63

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Jau ūve VTP4 RV20 U76                677 677.94             21 300.30           677 677.94 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija/ 
Valsts udžeta 

aizdevums

               345 717.00 
Miera ielas pos ā o Grodņas ielas līdz “ ilšu ielai 

pār ūve, Daugavpilī 2020 2021 KSP                              501 425.00 Pabeigts

64

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Grīva VTP4 RV20 U76                778 308.98           778 308.98 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija/ 
Valsts udžeta 

aizdevums

               420 407.00 

“kolas iela pos ā o Ko u ālās ielas līdz Blau aņa 
ielai, Pie eņu iela pos ā o Ko u ālās ielas līdz 
Blau aņa ielai, “taru iela pos ā o Dostojevska 

ielas līdz “taru ielai 

2020 2021 KSP                              538 076.88 Pabeigts

65

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Espla āde VTP4 RV20 U76                841 153.14           841 153.14 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija/ 
Valsts udžeta 

aizdevums

               321 300.00 
Cietokšņa ielas pār ūve pos ā o “porta ielas līdz 

Cietokšņa ielai 2020 2021 KSP                              841 153.14 Pabeigts

66

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Vecstropi VTP4 RV20 U76                437 369.09           437 369.09 
Auto eļa fo ds - 

valsts 

ērķdotā ija

Čiekuru iela pos ā o . ove ra ielas līdz 
Čiekura ielai 2020 2021 KSP                                17 636.19 Pabeigts

67

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Jau ūve VTP4 RV20 U76                333 987.00           333 987.00 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija/ 
Valsts udžeta 

aizdevums

               376 230.00 

“loku ielas pos ā o “iguldas ielas līdz “ilikātu ielai, 
Liepu ielas pos ā o “iguldas ielas līdz “ilikātu ielai 

pār ūve, Daugavpilī
2020 2021 KSP                              333 987.00 Pabeigts

68

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Visa pilsēta VTP4 RV20 U76                799 718.46           799 718.46 
Auto eļa fo ds - 

valsts 

ērķdotā ija

Ielu asfalt eto a segu a uzturēša as dar i 
Daugavpilī 2021 2021 KSP                              799 718.46 Pabeigts

69

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Vecstropi VTP4 RV20 U76                  21 915.00             21 915.00             25 000.00 

Ar saistvielā  saistītas ko struktīvās kārtas 
atjau oša a Plaušu sli ī u u  tu erkulozes e tra 

teritorijā . ove ra ielā 
2021 2021 KSP                                21 915.00 Pabeigts

70

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Grīva VTP4 RV20 U76                  82 169.17               8 781.76             73 387.41 

Auto eļa fo ds - 
valsts 

ērķdotā ija/ 
Valsts udžeta 

aizdevums

                  63 750.00 
Baz ī as ielas o Liģi išķu ielas līdz “ta uraga ielai 

pār ūve 2021 2021 KSP                                79 226.63 Pabeigts

71

Pilsētas ielu pos u pār ūve, 
iz ūve vai atjau oša a 
satiks es uzla oša ai

Visa pilsēta VTP4 RV20 U76                  75 792.80             75 792.80 
Auto eļa fo ds - 

valsts 

ērķdotā ija
            93 000.00 Tra zītielu uzturēša as dar i 2021 2021 KSP                                75 792.80 Pabeigts



 Attie i ā ās 
izmaksas 

 Neattie i ā ās 
izmaksas 

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- 4. GADAM

2021. gada projekti

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

 IP uzraudzī as sadaļas 

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

Nr. Projekta nosaukums

Īste oša as 
teritorija (apkaime / 

visa pilsēta u. .

Rī ī as 
virziens

Uzdevums

Papildi ātī a ar 
citiem projektiem 

(projekta Nr.)

Uzsākša as 
gads

Realizā ijas 
ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

 Faktiskie izdevu i .gadā 
Projekta ievieša as progress  

plā ots/sagatavoša ā; 
realizā ijā; pa eigts; its

 ESI fo du u  its ārējais 
fi a sēju s 

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

 I dikatīvā su a 
kopā EUR  

72
Pilsētas gra ts segu a ielu 

pār ūve u  iz ūve Grīva VTP4 RV20 U76                     3 406.00               3 406.00               3 406.00 
Ļer o tova iela pos ā o Baz ī as ielas līdz 

Pārdaugavas ielai 2020 2021 KSP                                  3 405.28 Pabeigts

73
Pilsētas gra ts segu a ielu 

pār ūve u  iz ūve Grīva VTP4 RV20 U76                     4 770.00               4 770.00               4 770.00 
Kāj ieku iela pos ā o Tirgoņu ielas līdz Trasporta 

ielai
2020 2021 KSP                                  4 768.98 Pabeigts

74

Izstrādāt ielu u  gājēju ietvju, 
auto stāvlauku u, pagal u 
iz ūves/pār ūves teh iskos 

projektus

Ruģeļi VTP4 RV20 U76                  25 554.00             25 554.00             25 554.00 

Izstrādāts ūvprojekts "Akadē iķa Graftio ielas 
pār ūve u  jau as ielas uz ze es ga ala ar kadastra 

Nr.  iz ūve" 
2021 2021 KSP                                25 553.99 Pabeigts

75 Autostāvvietu pār ūve, iz ūve Ķī ija VTP4 RV20 U76                235 528.00           129 216.00           106 312.00 
Valsts udžeta 

aizdevums
          122 094.00                106 312.00 

Auto stāvlauku a pār ūve Jāt ieku ielā, ze es 
ga alā ar kadastra Nr. , Daugavpilī 2020 2021 KSP                              234 259.43 Pabeigts

76

Videi draudzīga sa iedriskā 
tra sporta attīstī a Daugavpils 

pilsētā
Visa pilsēta VTP4 RV22 U84           18 080 605.40        1 605 882.35           688 235.30                   13 000 000.00  2 727 648 

Jau uz ūvēto tra vaja lī iju kopējais garu s k  
– .  k . Uzla oto tra vaja lī iju kopējais garu s 

k  – .  . Atjau ots ritošais sastāvs vie ī u 
skaits  – 

2017 2021 AS DSat Pabeigts

77
Auto usu parka ritošā sastāva 

atjau oša a

Daugavpils, 

Krāslava, Dagda, 
Ilūkste

VTP4 RV22 U84             3 816 951.00           381 695.00                     3 435 256.00 

Kredītiestādes 
fi a šu līdzekļi 

līdz % / 
Uzņē u a 

fi a sēju s

Veikta 16 jauno M3 un 9 jauno M2 kategoriju 

auto usu iegāde reģio ālajie  pasažieru 
pārvadāju ie  ve o eat ilstošo Valsts “IA ATD 

prasī ā  auto usu aizvietoša a

2020 2021 SIA DAP                           3 816 951.00 Pabeigts

78
Autotransporta direkcijas 

prasī u izpilde

Daugavpils, 

Krāslava, Dagda, 
Ilūkste

VTP4 RV22 U84                  92 082.00             92 082.00 
Uzņē u a 

fi a sēju s

Veikta i for ā ijas s iegša a par pieturvietā  
auto usa salo ā ar audio u  video iekārtu palīdzī u, 

elektro isko aršrutu zī ju uzstādīša a 
2017 2021 SIA DAP                                81 059.00 Pabeigts

79

Ražoša as iekārtu u  teh ikas 
oder izā ija, jau o 

teh oloģiju ievieša a 
Ķī ija VTP5 RV23 U87                  46 700.00                           46 700.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s 2020 2021 SIA SPK                                      750.00 Pabeigts

80

Ražoša as iekārtu u  teh ikas 
oder izā ija, jau o 

teh oloģiju ievieša a 
Ķī ija VTP5 RV23 U87                  66 700.00                           66 700.00 

Uzņē u a 
fi a sēju s 2021 2021 SIA SPK                                22 370.00 Pabeigts

81

Daugavpils pilsētas pašvaldī as 
kapa itātes palieli āša a E“ 

fo du plā oša as u  
izvērtēša as pro esa 

odroši āša ai

Visa pilsēta VTP5 RV24 U89                  60 907.00               9 136.05                           51 771.00 ESF

Nodroši āta pašvaldī as kapa itātes palieli āša a, 
lai iesaistītos E“ fo du plā oša as u  izvērtēša as 

pro esā, tādējādi vei i ot E“ fo du vadī as u  
ko troles sistē as at alstu, II kārta

2019 2021 AD                                16 048.88 Pabeigts

82

Kapa itātes paaugsti āša a - 
sagatavotī a u  reaģēša a 

ārkārtas situā ijās, pielāgojoties 
kli ata pār aiņā  Capa it  

Improvement in Emergency 

Preparedness and Response 

through Climate Adaptation 

A tio s  Cli aAdapt , ENI-LLB-
2-261)

Visa pilsēta VTP5 RV25 U91                125 166.00               6 258.30               6 258.30                         112 649.40 

LV-LT-BY 

pāro ežu 
sadar ī as 

programma

Projekta ietvaros izstrādāts Daugavpils sadar ī as 
teritorijas Civilās aizsardzī as plā s, uzla ota 

Glā ša as die esta ateriālteh iskā āze, 
sagatavoti i for atīvi ateriāli, orga izēti izglītojoši 

pasāku i par kli ata pār aiņā  u  reaģēša u 
ārkārtas situā ijās, se i āri, ap ā ī as, ap aiņas 

braucieni.

2020 2021 AD Pabeigts

Kopā: 75 422 048.33         16 062 769.32    2 073 003.63      11 722 725.14    43 308 212.99                 2 729 600.58      4 385 712.88           23 318 736.35                       

Kopējās i vestī ijas projektie , 
kas eigušies .gadā

Pašvaldī as udžets vai 
ies iedzēja fi a sēju s

Valsts udžets

ESI fo di vai its ārējais 
fi a sēju s

Faktiskie izdevu i .gadā

Veikta ražoša as iekārtu u  teh ikas oder izā ija 
sadales iekārtas “P D.TP .

30 000 479.39                                  

2 073 003.63                                    

43 308 212.99                                  

75 422 048.33                                  

16 062 769.32                                  

26%

3%

71%

I vestīcijas pēc fi a šu avotie

Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja fi a sēju s
Valsts udžets
E“I fo di vai its ārējais fi a sēju s



 Attie i ā ās 
izmaksas 

 Neattie i ā ās 
izmaksas 

1

Austru latvijas viedo teh oloģiju 
u  zi āt es pēt ie ī as  e tra 

ALTOP  attīstī a

Augšdaugavas 
novads, Lociki

VTP2, 

VTP5

RV10, 

RV12, 

RV21

U38, U47, 

U83
        109 000 000.00 * * * ESI fondi *

Projekta ietvaros plā ots izveidot Austru latvijas 
viedo teh oloģiju u  aviā ijas klasteri /Daugavpils 

lidostas  teritorijā/, kas s iegs jau u sti ulu reģio a 
eko o iskai, teh oloģiskajai, teritoriālajai  

izaugsmei, radot jaunas darba vietas, mazinot 

so iālo u  eko o isko krīzes ietek i u  stipri ot 
reģio a izaugs es pote iālu.

Izveidots Austru latvijas viedo teh oloģiju u  
aviā ijas klasteris:  • )i āt es parks, • I dustriālais 

parks  • Attīstīts Daugavpils lidlauks.

2022 2025

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a 
Latgales plā oša as 

reģio a ad i istrā ija, 
Latgales “pe iālās 

eko o iskās zo as 
ad i istrā ija, iti 

pu liskie part eri, privātie 
partneri)

Plā ots

2
Notekūdeņu dūņu pārstrāde u  

apsai iekoša a Visa pilsēta VTP3 RV16 U65              9 000 000.00 * 0.00 * ESI fondi 0.00

Veikti otekūdeņu dūņu apsai iekoša as 
pasāku i t.sk. risi āju s dūņā , kuras gla ājas 

dūņu laukos, u  risi āju s jau saražotajā  
dūņā .

2021 2027

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a
Plā ots

3

Bioloģiski oārdā o atkritu u 
pārstrādes iekārtu izveide  

poligo ā Ci īši

Augšdaugavas 
novads

VTP3 RV16 U66              8 719 221.99 0.00 0.00 0.00        5 909 887.65 KF 0.00

Daugavpils ovadā, pie poligo a Ci īši  izveidotas 
ioloģiski oārdā o atkritu u pārstrādes iekārtas 

ar pārstrādes jaudu 8  t/gadā u  iegādāts 
iekārtu ekspluatā ijai epie ieša ais papildu 

aprīkoju s.

2021 2023

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a
Realizā ijā

4
Viedo o ilitātes pu ktu izveide 

pilsētas u  ovada telpā
Visa pilsēta/ 

novads
VTP4 RV20 U77  90 000   90 000  * * tiks pre izēts *

La iekārtotas vietas tuvu sa iedriskā tra sporta 
pieturā , autostāvvietā , tūristu u  iedzīvotāju 

ie īļotā  vietā , kas aprīkota ar riteņ rau ējie  
ērtā  velo oviet ē , velore o ta sta iju, 

koplietoša as elektrisko skrejriteņu u  velosipēdu 
īres pu ktu, kā arī solāro soliņu, kas odroši a 
ez aksas Wi-Fi u  viedierīču uzlādes iespējas.

2022 2024

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a
Plā ots

5
Die vidaustru u apved eļa u  

otrā tilta pāri Daugavai ūv ie ī a

Ruģeļi/ 
Augšdaugavas 

novads

VTP4 RV21 U81           33 373 000.00      33 373 000.00 * * tiks pre izēts *

Apved eļa pos a, kas savie o valsts galve o 
auto eļu A  ar reģio ālās ozī es auto eļu P 8 
iz ūve u  otra tilta pār Daugavu ūv ie ī a, lai 

atrisi ātu Baltkrievijas u  Krievijas tra zīta plūs as. 
Attīstīt ilgtspējīgu o ilitāti  reģio a lī e ī, ietverot 

uzla otu piekļuvi TEN-T tīklā esošaja  valsts 
auto eļu tīkla , veidojot tra zītsatiks ei ērtu u  

drošu aršrutu, uzla ot pilsētas drošī u u  
pakalpoju u pieeja ī u.

2022 2025

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a, VA“ 
"Latvijas valsts eļi"

Plā ots

6
Dzīvoja ā fo da u  īres ājokļu 

attīstī a
Visa pilsēta/ 

novads
VTP3 RV14 U54  tiks pre izēts tiks pre izēts

Veikta dzīvoja ā fo da paplaši āša a, atjau oša a 
u  uzla oša a. 2022 2027

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a
Plā ots

7
Kapsētu teritoriju uzla oša as 

pasāku i
Visa pilsēta/ 

novads
VTP3 RV17 U70  tiks pre izēts tiks pre izēts Izveidota kopīga dzīv ieku kapsēta u  pakalpoju i. 2022 2025

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a
Plā ots

8
Ģi e iskai videi pietuvi ātu 

pakalpoju u attīstī a
Visa pilsēta/ 

novads
VTP1 RV6 U23  tiks pre izēts tiks pre izēts

Ieviesti kopīgi ģi e iskai videi pietuvi āti 
pakalpoju i Daugavpils pilsētas u  Augšdaugavas 

ovada iedzīvotājie .

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a

9

Jau u tūris a aršrutu izveide 
Daugavpils pilsētas u  

Augšdaugavas ovada kopīgajā 
teritorijā

Visa pilsēta/ 
novads

VTP2 RV13 U50  tiks pre izēts tiks pre izēts

Izveidoti vairāki jau i kopīgi tūris a aršruti 
Daugavpils pilsētās u  Augšdaugavas ovadā, kas 

sek ē tūris a attīstī u u  tūristu skaita 
pieaugumu.

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a

10 Natura  teritoriju attīstī a Visa pilsēta/ 
novads

VTP3 RV19 U72  tiks pre izēts tiks pre izēts

Īste ota ilgtspējīga īpaši aizsargāja o da as 
teritoriju apsai iekoša a u  attīstī a, 

sadar ojoties Daugavpilij u  Augšdaugavas 
novadam.

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a

11
“ūkņu sta ijas iz ūve Lau eses 

upes rajo ā
Visa pilsēta/ 

novads
VTP1 RV9 U33              8 000 000.00 tiks pre izēts

Veikta izpēte, izstrādāts projekts u  veikta sūkņu 
sta ijas ūv ie ī a Lau esas upes rajo ā, azi ot 
plūdu riskus Daugavpils u  Augšdaugavas ovada 

iedzīvotājie .

2021 2027

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a

12
Aizsargda ja ūv ie ī a 

Daugavas upes kreisajā krastā
Visa pilsēta/ 

novads
VTP1 RV9 U33              2 300 000.00 tiks pre izēts

Veikta izpēte, izstrādāts projekts u  veikta 
aizsargda ja ūv ie ī a Daugavas upes kreisajā 

krastā, azi ot plūdu riskus Daugavpils u  
Augšdaugavas ovada iedzīvotājie .

2024 2027

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a

Papildi ātī a ar 
citiem projektiem 

(projekta Nr.)

Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Uzsākša as 
gads

Realizā ijas 
ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadāNr. Projekta nosaukums

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- . GADAM

KOPĪGIE PROJEKTI

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums

IP uzraudzī as sadaļas

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 I dikatīvā su a 
kopā EUR  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fondu un cits 

ārējais fi a sēju s 

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi 

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its



 Attie i ā ās 
izmaksas 

 Neattie i ā ās 
izmaksas 

Papildi ātī a ar 
citiem projektiem 

(projekta Nr.)

Plā otie dar ī as rezultāti u  to rezultatīvie rādītāji Uzsākša as 
gads

Realizā ijas 
ter iņš

At ildīgie par projekta 
īste oša u sadar ī as 

partneri)

Faktiskie izdevu i .gadāNr. Projekta nosaukums

Daugavpils valstspilsētas u  Augšdaugavas ovada attīstī as progra a .- 7. gada
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS INVESTĪCIJU PLĀNS .- . GADAM

KOPĪGIE PROJEKTI

Stratēģiskā at ilstī a Fi a šu i stru e ti EUR vai %, osauku s Plā otais fi a sēju s .gadā Projekta īste oša as 
periods

Īste oša as 
teritorija (apkaime 

/ visa pilsēta u. .

Vidēja 
ter iņa 

prioritāte

Rī ī as 
virziens

Uzdevums

IP uzraudzī as sadaļas

 Pašvaldī as udžets vai ies iedzēja 
fi a sēju s  

 I dikatīvā su a 
kopā EUR  

 Valsts fi a sēju s 
(vai aizdevums) 

 ESI fondu un cits 

ārējais fi a sēju s 

Valsts, ESI fondu 

u. . fi a šu 
avotu 

nosaukums

 Pašvaldī as 
udžets 

 Pašvaldī as ņe tie 
kredītlīdzekļi 

Projekta ievieša as progress  
plā ots/sagatavoša ā; 

realizā ijā; pa eigts; its

13

Velotra sporta i frastruktūras 
attīstī a vides kvalitātes 

uzla oša ai

Visa pilsēta/ 
novads

VTP4 RV20 U75              5 000 000.00        5 000 000.00 * * tiks pre izēts *

“avie ota, droša u  ērta velo eļu tīkla u  velo 
ovietņu iz ūve pilsētas teritorijā, veidojot sasaisti 

ar ovadu teritorijā , kā arī viedo satiks es plūs u 
uzskaites teh oloģiju iegāde u  uzstādīša a.

2023 2025

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a
Plā ots

14

Vēsturiski piesārņotās vietas 
sa ā ija ijušās izgāztuves u  dūņu 

lauku "Križi" teritorijā

Augšdaugavas 
novads

VTP3 RV19 U73              6 000 000.00 tiks pre izēts

Pa ākt augs es, gru ts, paze es u  virsze es 
ūdeņu kvalitātes uzla oša u, atjau ot u  uzla ot 

vides kvalitāti piesārņotajā vietā. Projekta ietvaros 
izveidotās i frastruktūras ekspluatā ijas rezultātā 
saražoto ko postu iespēja s iz a tot teritoriju 

apzaļu oša ā vai itā veidā saskaņā ar or atīvo 
aktu prasī ā . 

2022 2027

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a, “IA 
"Daugavpils ūde s"

15

I dustriālo/ degradēto teritoriju 
revitalizā ija, vei ot pu liskās 
i frastruktūras sakārtoša u 
privāto i vestī iju piesaistei

Visa pilsēta / 
novads

VTPR RV16 U63              4 000 000.00 tiks pre izēts
Īste ota degradēto teritoriju atgrieša a 

eko o iskajā apritē / revitalizā ija. 2023 2026

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a

16

Latgales lauksai ie ī as pre īzo 
teh oloģiju pār eses u  ā ī u 

centra izveide

Augšdaugavas 
novads

VTP1 / 

VTP2

RV4 / 

RV11 / 

RV12

U16 / U42 

/ U46
          10 000 000.00 tiks pre izēts

Latgales lauksai ie ī as pre īzo teh oloģiju 
pār eses u  ā ī u e tra izveide uz PIKC 

Daugavpils Būv ie ī as teh iku s IPĪV "Višķi" 
āzes, veidojot izglītī as, zi āt es u  azo u  vidējo 

uzņē ēju klāsteri ar ērķi s iegt pri ārās 
lauksai ie ī as produk ijas ražoša as 

uzņē u ie  u  jau ajie  lauksai iekie  
zi āša as u  pakalpoju us pre īzo lauksai ie ī as 

teh oloģiju jo ā.

2023 2026

ANP Ce trālā 
ad i istrā ija, Daugavpils 

pilsētas pašvaldī a

Kopā: 195 392 221.99       38 373 000.00    -                        5 909 887.65      -                        -                             

10 300 000.00          38 373 000.00    -                        -                        -                        -                             

109 000 000.00       -                        -                        -                        -                        -                             

17 719 221.99          -                        -                        5 909 887.65      -                        -                             

38 373 000.00          38 373 000.00    -                        -                        -                        -                             

-                             -                        -                        -                        -                        -                             

Kopējās i vestī ijas - 7

Pašvaldī as udžets vai 
ies iedzēja fi a sēju s

Valsts udžets

ESI fondi

Plā otās i vestīcijas 
vidējā ter iņa prioritāšu 

griezu ā 

VTP  - Aktīva, izglītota, 
radoša u  vesela kopie a

VTP  - Augoša, atpazīsta a 
u  ko kurētspējīga 

uzņē ējdar ī as vide

VTP  - Ilgtspējīgs ājoklis, 
vide u  i frastruktūra

VTP  - Videi draudzīga u  
i tegrēta o ilitāte

VTP  - Spē īga, patstāvīga 
ozaru pārvaldī a u  

si erģija

195 392 221.99                               

38 373 000.00                                 

-                                                      

5 909 887.65                                    

87%

0%

13%

I vestīcijas pēc fi a šu avotie

Pašvaldības budžets vai ies iedzēja fi a sēju s Valsts budžets ESI fondi

10 300 000.00 

109 000 000.00 

17 719 221.99 

38 373 000.00 

-

VTP  - Aktīva, izglītota,
radoša u  vesela

kopiena

VTP  - Augoša,
atpazīsta a u
ko kurētspējīga

uzņē ējdar ī as vide

VTP  - Ilgtspējīgs
ājoklis, vide u
i frastruktūra

VTP  - Videi draudzīga
u  i tegrēta o ilitāte

VTP  - Spē īga,
patstāvīga ozaru

pārvaldī a u  si erģija

Plā otās i vestīcijas vidējā ter iņa prioritāšu griezu ā 
2022.-2024.gadam
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Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Augšdaugavas novada 
pašvaldību 

Projekta izstrādes vadības grupa: Sabīne ņepste, Daina Krīviņa, Sintija Rabčevska, Olga 
Tolmačova, Iveta Megne, Zanda Lisovska, Olga Luka eviča, Vita Rūtiņa 

 

Kontakti:  Daugavpils pilsētas pa valdība, K.Valdemāra iela , Daugavpils, 
LV-5401, Tel.: 65404344, info@daugavpils.lv, www.daugavpils.lv 

 

Kontakti: Aug daugavas novada pa valdība, Rīgas iela , Daugavpils, LV-5401, 

Tel.:65422238,  pasts@augsdaugavasnovads.lv, www,augsdaugavasnovads.lv  

 

Izpildītājs: SIA Reģionālie projekti  

Projekta izstrādes komanda: Laine ildere, Līna Dimitrijeva, Jānis Ozols, Santa Pētersone, 
Laura Dimitrijeva,  Sanita Fazilova u.c. 

Kontakti: Rūpniecības iela b – , Rīga, LV – 1045, tel.: +371 67320809, birojs@rp.lv, 

www.rp.lv 


