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Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība
“Kaimiņi” izstrādājusi vietējās attīstības
stratēģiju 2009.-2013. g. ar mērķi sekmēt
integrētu lauku attīstību Daugavpils un
Ilūkstes novadu teritorijā caur rīcībām, kas
veicina dzīves kvalitātes uzlabošana lauku
iedzīvotājiem, nodrošina iespējami labāku
ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu
izmantošanu, sekmē uzņēmējdarbības
attīstību un ienākumu vairošanu,
rosina vērtības pievienošanu vietējiem
produktiem, tirgus pieejamības un produkta
noieta veicināšanu. Daugavpils un Ilūkstes
novadu partnerības attīstības stratēģijas
vīzija ir izglītoti, aktīvi lauku iedzīvotāji,
izveidojuši kopēju sapratni, veido integrētu
lauku sabiedrību un kopā ar stiprām
organizācijām iekļaujas plašajā partnerības
tīklā un sadarbojas lauku attīstības procesu
veicināšanā.
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības
vietējās attīstības stratēģijas izstrādes
virzienu pamatā bija vairākas būtiskas
problēmas, kuras partnerība identificēja,
regulāri analizējot esošo situāciju un
aptaujājot vietējās lauku kopienas,
iesaistītās institūcijas un mērķa grupas:
nesakārtota dzīves vide laukos, ierobežota

pakalpojumu pieejamība, zems sociālā
kapitāla attīstības līmenis, sadarbības
trūkums starp iedzīvotāju grupām un
plašs sociāli atstumto grupu spektrs, vāji
attīstīta uzņēmējdarbības aktivitāte laukos,
ierobežota pieeja tirgiem, ierobežotas
mūžizglītības iespējas, neefektīva dabas
un kultūras resursu izmantošana, zema
iedzīvotāju pirktspēja, augsts bezdarba
līmenis. Šo problēmu risinājums ir svarīgs
integrētas lauku attīstības nodrošināšanai,
tāpēc Daugavpils un Ilūkstes novadu
partnerība noteikusi šādas attīstības
stratēģijas prioritātes:
1. Prioritāte:
Dzīves kvalitātes uzlabošana
lauku iedzīvotājiem.
2. P
 rioritāte:
Dabas un kultūras resursu
ilgtspējīga izmantošana.
3. Prioritāte:
Uzņēmējdarbības attīstība.
4. Prioritāte:
Vērtības pievienošana
vietējiem produktiem.

Projektu saraksts
Rīcība/aktivitāte 1.2.
Sadzīves pakalpojumu
attīstība dzīves
kvalitātes uzlabošanai
lauku iedzīvotājiem
Ambeļu ciema attīstības
biedrība „Cerība”, biedrība
Ambeļu labklājībai!
9

Daugavpils novada dome,
pašvaldība

Sadzīves pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana Naujenes pagastā

Daugavpils novada dome,
pašvaldība

Sventes ciema publiskās pirts
telpu renovācija sadzīves
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai 2. kārta
12

Anitas Ločmeles ārsta prakse

Tehniskā aprīkojuma iegāde Anitas
Ločmeles ārsta praksei
12

«Sporta klubs „Beibuks”»,
biedrība

9

Pārvietojamās pirts un kubla
pakalpojumi

„Zelta ābele”, biedrība

12

10

Daugavpils novada dome,
pašvaldība

Kapličas izveidošana Naujenes
pagastā

„Zelta ābele”, biedrība

Kapličas „Atvadu nams” telpu
remontdarbi
10

Daugavpils novada dome,
pašvaldība

Jauna sadzīves pakalpojuma —
sabiedriskās pirts izveide Višķu
pagastā
10

Sabiedriskās pirts iekštelpu
vienkāršota renovācija Silenes
ciemā
12

“Skaistuma ĀBECE”, biedrība
Esam skaisti no jaunības līdz
sirmam vecumam!
12

«Kalupes kopienu atbalsta
centrs “Vitrāža”», biedrība

„Višķu attīstībai”, biedrība

Telpu vienkāršotā renovācija
daudzveidīgu sadzīves
pakalpojumu sniegšanai

11

12

Pārvietojamo sanitāro sistēmu
iegāde

„Veselības centrs Ilūkste”, SIA
Bebrenes feldšerpunkta
infrastruktūras uzlabošana
11

Daugavpils novada dome,
pašvaldība

Sventes ciema publiskās pirts
telpu renovācija sadzīves
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai
11

“Veselības centrs Ilūkste”, SIA
Eglaines feldšerpunkta
infrastruktūras uzlabošana
11

„Demenes sociālā atbalsta
centrs”, biedrība

Bērnu rotaļu un attīstības dienas
centra izveidošana Demenes
pagastā
15

„Daugavpils kartinga klubs”,
biedrība

Viktors Friliņš

Kartinga apmācību organizēšana
un attīstības veicināšana
Daugavpils novadā

12

15

Sadzīves pakalpojumu klāsta
pilnveidošana Daugavpils novadā

2

Rīcība/aktivitāte 1.3.
Sociālie un izglītības
pakalpojumi dzīves
kvalitātes uzlabošanai
lauku iedzīvotājiem

„Daugavpils lauksaimnieku
apvienība”, biedrība
Biedrības „Daugavpils
lauksaimnieku apvienība”
darbības un sniegto pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana
16

„Daugavpils kartinga klubs”,
biedrība
Aizsargpiederumu iegāde kartinga
apmācību organizēšanai
16

„Latgales audžuģimeņu
atbalsta biedrība „Muna
sāta””, biedrība
Biedrības „Muna sāta” kapacitātes
stiprināšana, pilnveidojot sociālos
pakalpojumus Latgalē
16

„Kalupes kopienu atbalsta
centrs „Vitrāža””, biedrība
Droša vide un kvalitatīva aprūpe
veciem, vientuļiem cilvēkiem
Kalupes
pagastā
16

„Jaunības spārni”, biedrība
Dzīves taciņa
16

Daugavpils novada dome,
pašvaldība
Pirmskolas vecuma bērnu dienas
centra izveide Laucesas pagastā
16

„Latvijas Biškopības biedrība”,
biedrība
Mācību dravas izveide LBB
Daugavpils nodaļas biškopjiem
17

„Bebrenes vidusskolas
biedrība”, biedrība
Jauniešu iniciatīvu centra izveide
Bebrenes ciematā
17

«Kalupes kopienu atbalsta
centrs „Vitrāža”», biedrība

„Demenes sociālā atbalsta
centrs”, biedrība
Pansija „Avotiņi” — vide vecu
vientuļu cilvēku dzīves apstākļu
uzlabošanai
18

Ilūkstes novada pašvaldība
Sociālo pakalpojumu dažādošana
un kvalitātes uzlabošana Ilūkstes
novadā.
18

„Latgales pareizticīgo
biedrība”, biedrība
Kulturāli — izglītojoša Kristīga
centra izveide Skrudalienas
pagastā
19

Daugavpils novada dome,
pašvaldība
Celiņu izveide Laucesas kultūras
namam, pirmskolas vecuma bērnu
dienas centram un Birznieku
pamatskolai
19

Rīcība / aktivitāte 1.4.
Atbalsts brīvā laika
dažādošanai, kas uzlabo
dzīves kvalitāti lauku
iedzīvotājiem
„Subatieši — sanākam,
domājam, darām”, biedrība
Brīvā laika pavadīšanas un
veselīgas aktīvās atpūtas iespēju
dažādošana Subatē
24

„Daugavpils rajona asociācija
„Mūsu veselība — sabiedrības
veselība””, biedrība
Velospidēdu stāvvietas
izveidošana un aprīkošana
24

„Ambeļu ciema attīstības
biedrība „Cerība””, biedrība
Bērni — mūsu nākotne!
24

Dāvāsim siltumu vecu vientuļu
cilvēku sirdīm

„Sapņi piepildās”, biedrība

17

24

Ielas sporta veicināšana laukos

«Daugavpils rajona asociācija
„Mūsu veselība — sabiedrības
veselība”», biedrība
Sporta un brīvā laika pavadīšanas
un veselīgas atpūtas iespēju
dažādošana Kumbuļos
25

„Jauniešu brīvdienu centrs”,
biedrība
Velotūrisms — jauniešu
fiziskai attīstībai un brīvā laika
dažādošanai
29

„Bebrenes nami”, biedrība

Sports — mūsu veselības nākotne

Bebrenes publiskā bērnu un
jauniešu rotaļu un sporta
laukuma izveide un teritorijas
labiekārtošana

25

30

„Subatieši — sanākam,
domājam, darām”, biedrība

Ilūkstes novada pašvaldība

„Tagadnē nākotne aug”,
biedrība

Sporta un brīvā laika aktivitāšu
inventāra nomas darbības
paplašināšana un uzlabošana
Subatē

Aprīkojuma iegāde dabas
liegumam Pilskalnes Siguldiņa
30

„MOTO ILŪKSTE”, biedrība

„Medumu cerība”, biedrība

Medumu pagasta jauniešu centra
telpu rekonstrukcija un apkārtnes
labiekārtošana
34

„Demenes sociālā atbalsta
centrs”, biedrība
Demenes rotaļu laukuma
iekārtošana
34

„MOTO ILŪKSTE”, biedrība
Droša mototrase „Celmji”
34

„Tūrisma klubs
„Sniegpulkstenīte””, biedrība
Aktīva atpūta un piedzīvojumu
tūrisms laukos

Motosporta attīstība laukos

35

26

31

„Ambeļu ciema attīstības
biedrība „Cerība””, biedrība

«Bebrenes pagasta
slēpošanas, skriešanas klubs
„BEBRA”», biedrība

„Tūrisma klubs
„Sniegpulkstenīte””, biedrība

Mēs — Ambeļiem
26

Mednieku biedrība „Kalupe”
Šautuves izveide Kalupes pagastā
27

„Bebrenes pagasta slēpošanas,
skriešanas klubs „BEBRA””,
biedrība
Distanču slēpošanas un veselīga
dzīvesveida mācību klases, sporta
inventāra nomas un uzglabāšanas
punkta izveide
27

„Daugavpils lauksaimnieku
apvienība”, biedrība
Kāpšanas sienas iegāde
28

„Sieviešu klubs „ASTRAS””,
biedrība
Hokejistu ģērbtuves vienkāršota
rekonstrukcija un aprīkojuma
iegāde
28

Daugavpils novada
pašvaldība
Skrudalienas pagasta sporta bāzes
uzlabošana
29

Aprīkojuma iegāde distanču
slēpošanas trašu sagatavošanai
31

«Biķernieku biedrība
„Margrietiņas”», biedrība

Sportiskais gars un sportiskā
vide — lauku cilvēkam
32

„Tērcīte”, biedrība

Bērnu rotaļu un sporta laukuma
ierīkošana Skrudalienas
pamatskolā
32

„Stāvais krasts”, biedrība
Veselā miesā vesels gars
32

„SIVILLAS”, biedrība

Kalkūnes pagasta Randenes,
Muitas un Kalkūnes ciemu rotaļu
laukumu izveide un aprīkošana
33

Ilūkstes novada pašvaldība

Sporta zāles atjaunošana Bebrenē
33

Airējam jautri
35

„Darām kopā”, biedrība

Pilskalnes publiskā rotaļu un
spēļu laukuma izveide
36

Biķernieku biedrība
„Margrietiņas”, biedrība

Foto, video un datortehnikas
aprīkojuma iegāde Biķernieku
pagasta sabiedrisko un kultūras
interešu pulciņu attīstībai
36

„Dzidra straume”, biedrība

Skatuves remonts Skrudalienas
pamatskolā „Sanākam un padarām,
visiem prieku vairojam”
36

Demenes pagasta jauniešu
biedrība „Demenes stariņi”

Lietderīga brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana bērniem un
jauniešiem Demenes pagastā
37

„Mēs Eglainei”, biedrība

Bērnu rotaļlaukuma izveide
Eglaines ciemā, Ilūkstes novadā
38

„Jauniešu brīvdienu centrs”,
biedrība
Zirgu izjādes — jauniešu
sabiedrisko sporta aktivitāšu
dažādošanai
38

Rīcība/ aktivitāte 2.2.
Tradīciju saglabāšana
un pilnveidošana
dabas un kultūras
resursu ilgspējīgai
izmantošanai
„Jubra”, biedrība

Latgalisko tradīciju un prasmju
mājas „Ambeļu skreine”
Daugavpils novadā vienkāršota
rekonstrukcija
41

„Sieviešu klubs „Astras””,
biedrība

Atpūtas brīdī ielūdzam tribīnēs
41

„Tagadnē nākotne aug”,
biedrība

Tautas gara spēks dziesmā un dejā
41

„Dvietes senlejas pagastu
apvienība”, biedrība
Putnu vērošanas kvalitātes
uzlabošana Dvietes palienē
42

“Ambeļu ciema attīstības
biedrība “Cerība””, biedrība
Brīvdabas pasākumu vieta
42

“Dvietiņa”, biedrība

Publiski pieejamas lapenes un
tualetes būvniecība Dvietes parkā
42

„Ritam”, biedrība

Tērpu un mūzikas instrumentu
nodrošināšana Bebrenes folkloras
kopai
43

Daugavpils novada
pašvaldība

„Subatieši — sanākam,
domājam, darām”, biedrība

Ilūkstes novada pašvaldība
Brīvdabas trenažieru iegāde un
uzstādīšana Ilūkstē

Elektroinstalācijas sistēmas
renovācija Daugavpils novada
Demenes pagasta Demenes
kultūras namā

33

38

43

Biedrības hokeja un florbola
komandas aprīkojuma iegāde

3

„PRO DOMO DEI”,
nodibinājums

Augškalnes baznīcas vienkāršotā
rekonstrukcija
44

„Savai skolai Vabolē”, biedrība

„Červonka”, biedrība

Skats no Červonkas pils parka
lapenes
49

“PRO DOMO DEI”,
nodibinājums

Folkloras kopas „Kanči”
muzicēšanas prieks

Ambeļu baznīcas vienkāršotā
rekonstrukcija

44

49

„Līksnas draudzes biedrība”,
biedrība

Ilūkstes novada pašvaldība

Līksnas baznīcas akustikas
uzlabošana

Ilūkstes novada brīvdabas
estrādes sabiedrisko pasākumu
apskaņošanas nodrošināšana

44

49

Ilūkstes novada pašvaldība

“Sieviešu klubs “Astras””,
biedrība

Paula Sukatnieka vīnkopības un
selekcijas centra izveidošana
Dvietes pagasta „Apsītēs”
45

„Kulturys studeja „Speiga””,
biedrība
Čīgā, Spēlmani!
47

Daugavpils novada
pašvaldība

Ambeļu kultūras nama skatuves
aprīkojuma un kulišu iegāde
47

„CINĪTIS”, biedrība

Baznīca — tradīciju glabātāja un
pilnveidotāja
47

Daugavpils novada dome,
pašvaldība

Estrādes celtniecība un teritorijas
labiekārtošana Tabores pagasta
Tabores ciema parka teritorijā
48

„Gaismas stariņš”, biedrība

Kultūrmantojuma saglabāšana
un kultūrvides attīstīšana
Skrudalienas pagastā
48

„Nīdermuižas draudze”,
biedrība

Kora tērpu un sintezatora iegāde
48

Atgriezīsimies trakajā jaunībā
ar ritmisko deju soli, melodisko
mūziku un elegantajiem deju
tērpiem
49

„Kulturys studeja „Speiga””,
biedrība

Tradicionālo mūzikas instrumentu
iegāde
50

„Subatieši — sanākam,
domājam, darām”, biedrība
Aprīkojuma iegāde
kultūrvēsturiskā mantojuma
videoformātā veidošanai un
demonstrēšanai
50

Ilūkstes novada pašvaldība

Tautas tērpu iegāde Ilūkstes
novada skolēnu un jauniešu deju
kolektīviem
50

Daugavpils novada Kultūras
pārvalde
Dzejnieka Raiņa dzīves
vietas Berķenelē teritorijas
labiekārtošana tradicionālās
kultūras aktivitāšu norisei
50

„Biķernieku biedrība
„Margrietiņas””, biedrība

„Sieviešu klubs „Silenīte””,
biedrība

Amatiermākslas kolektīvu
darbības attīstīšana Skrudalienas
pagastā
50

“Savai skolai Vabolē”, biedrība
Latgales tautas tērpu
autentiskums folkloras kopas
“Kanči” vizuālajā tēlā
50

Rīcība/ aktivitāte 4.3.
Vietējā produkta ar
pievienoto vērtību
noieta veicināšanas
pakalpojumi
«Daugavpils novada tūrisma
informācijas centrs», biedrība

Daugavpils novada tūrisma
produktu kvalitātes uzlabošana un
konkurētspējas paaugstināšana
noietam vietējā tūrisma tirgū
53

„Daugavpils novada uzņēmēju
padome”, biedrība
Daugavpils novada uzņēmēju
iesaistīšana digitālā mārketinga
aktivitātēs
53

„Daugavpils novada uzņēmēju
padome”, biedrība
Vietējo tūrisma produktu noieta
veicināšana — velo — atpūta
Daugavpils novadā
53

„Červonka”, biedrība

Iepazīsimies! Červonkas pils un
tās apkārtne!
53

Rīcība / aktivitāte 4.4.
Sabiedriskās aktivitātes
tirgus veidošanai
vietējam produktam
ar pievienoto vērtību

Dvietes parka brīvdabas estrādes
būvniecība

Mūzikas skaņas un gaismas
aprīkojuma iegāde Biķernieku
pagasta sabiedriskajiem un
kultūras pasākumiem

Tirgus laukuma izveidošana Višķu
pagastā

49

50

57

„Dvietiņa”, biedrība

4

„Višķu attīstībai”, biedrība

„Demenes sociālā atbalsta
centrs”, biedrība

Esam pazīstami — informācijas
taciņa
57

Ilūkstes novada pašvaldība
Subates tirgus laukuma
aprīkošana tirgus aktivitāšu
veicināšanai
57

„Mākslas pedagogu apvienība”,
biedrība
Māksla un amatniecība laukos
57

Rīcība/ aktivitāte 4.6.
Vietējo produktu ar
pievienoto vērtību
sortimenta dažādošana
Ilona Jegorova

Augļu dārza ierīkošana Ilonas
Jegorovas piemājas saimniecībā
61

Grigorijs Gaščuks

Rulonu preses iegāde G. Gaščuka
piemājas saimniecībā
61

Piotrs Latočka

Rulonu preses un sējumu
ecēšu iegāde Piotra Latočkas
saimniecībā
61

Vaboles pagasta zemnieku
saimniecība „Ievas”
Tehnikas iegāde zemnieku
saimniecībā „Ievas”
61

Sergejs Romanovs

Lauksaimniecības tehnikas iegāde
Sergeja Romanova saimniecībā
61

Nikolajs Annišinecs

Saimniecības «Nikolajs
Annišinecs» darbības
paplašināšana un modernizācija
61

Jānis Vaiders

Pamatlīdzekļu iegāde bišu dravas
izveidošanai un apsaimniekošanai
61

Nīcgales pagasts

Nīcgales pagasts
Dvietes pagasts

Kalupes pagasts

Dubnas pagasts
Višķu pagasts

Kalupes pagasts

Dubnas pagasts
Višķu pagasts
Ambeļu pagasts

Dvietes pagasts

Subates pilsēta ar lauku teritoriju

Bebrenes pagasts

Vaboles pagasts
Subates
pilsēta
ar lauku
teritoriju
teritoriju
ar lauku
Subates
pilsēta

Bebrenes pagasts

Maļinovas pagasts

Pilskalnes pagasts
Ilūkstes pilsēta
Ilūkstes pilsēta

Subates pilsēta ar lauku teritoriju

Eglaines pagasts

Vaboles pagasts
Līksnas pagasts

Pilskalnes pagasts

Maļinovas pagasts
Biķernieku pagasts
Naujenes pagasts

Ilūkstes pilsēta
Ilūkstes pilsēta

Līksnas pagasts

Eglaines pagasts

Sventes pagasts

Sventes pagasts
Šēderes pagasts

Naujenes pagasts

Daugavpils

Šēderes pagasts

Daugavpils
Kalkūnes pagasts

Ambeļu pagasts
Biķernieku pagasts

Tabores pagasts
Vecsalienas pagasts

Salienas pagasts
Tabores pagasts
Laucesas pagasts
Vecsalienas pagasts
Kalkūnes pagasts
Salienas pagasts
Laucesas pagasts
Medumu pagasts
Skrudalienas pagasts

Medumu pagasts

Demenes pagasts
Skrudalienas pagasts
Demenes pagasts

KOPĀ ĪSTENOTI

112
112

KOPĀ ĪSTENOTI

PROJEKTI
PROJEKTI

Ambeļi
11
Eglaine
2
Bebrene 10
Ilūkste
8
Biķernieki 4
Kalkūni
3
Ambeļi
11
Eglaine
2
Demene
9
Kalupe
8
Bebrene 10
Ilūkste
8
Dviete
4
Laucese
3
Biķernieki 4
Kalkūni
3
Dubna
1
Līksna
2
Demene
9
Kalupe
8
Dviete
4
Laucese
3
Visa partnerības darbības teritorija 13
Dubna
1
Līksna
2

Medumi
Naujene
Nīcgale
Medumi
Pilskalne
Naujene
Skrudaliena
Nīcgale
Subate
Pilskalne
Skrudaliena
Subate

2
5
3
2
3
5
7
3
5
3
7
5

Svente
Tabore
Vabole
Svente
Višķi
Tabore
Vecsaliena
Vabole
Višķi
Vecsaliena

2
1
3
2
3
1
2
3
3
2

Visa partnerības darbības teritorija 13
Kopējais
stratēģijas ieviešanā apgūtais finansējums

1 084 847,27 €
1 084 847,27 €

Kopējais stratēģijas ieviešanā apgūtais finansējums

5

Rīcība / aktivitāte 1.2.
Sadzīves pakalpojumu
attīstība dzīves
kvalitātes uzlabošanai
lauku iedzīvotājiem
Rīcības mērķis: Pilnveidot esošo sadzīves pakalpojumu kvalitāti un
veidot jaunus sadzīves pakalpojumus, kas uzlabo dzīves kvalitāti
lauku iedzīvotājiem.

Ambeļi

Naujene 1

Ambeļi

Naujene 2

001
Ambeļu ciema attīstības biedrība
„Cerība”, biedrība
Ambeļu labklājībai!
8318,28 EUR
Sabiedrisko pakalpojumu vietas — veļas mājas (veļas mazgātuves) ierīkošana Ambeļos, iegādājoties veļas
mašīnas, veļas žāvējamās mašīnas,
gludināmo rulli un citu papildaprīkojumu. Tas ir liels ieguvums un
atbalsts daudzbērnu un maznodrošinātajām ģimenēm, kā arī vientuļajiem
pensionāriem.
Sk. att. Ambeļi

Naujene 3

002
Daugavpils novada dome, pašvaldība
Sadzīves pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana Naujenes
pagastā
15 562,06 EUR
Publiskās pirts telpu vienkāršota
renovācija, trenažieru un veļasmašīnas iegāde un uzstādīšana Naujenes
pagasta Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centrā, nodrošinot sadzīves pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu un pieejamību Naujenes
pagastā.
Sk. att. Naujene 1, 2, 3
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Naujene 4

Naujene 5

003
„Zelta ābele”, biedrība
Kapličas izveidošana Naujenes
pagastā
3702,26 EUR
Kapličas izveide Naujenes pagastā,
veicot ēkai logu un durvju uzstādīšanu, tādējādi nodrošinot jaunu sadzīves pakalpojumu Naujenes pagasta
iedzīvotājiem un atvieglojot atvadu
ceremoniju organizēšanu.
Sk. att. Naujene 4, 5

004
„Zelta ābele”, biedrība
Kapličas „Atvadu nams” telpu
remontdarbi
4977,28 EUR
Kapličas „Atvadu nams” ēkas iekštelpu remontdarbu (dūmvada demontāža, telpas kolonnu renovācija,
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Naujene 6

palīgtelpas izveidošana relikviju
priekšmetu uzglabāšanai) veikšana
Naujenes pagastā, uzlabojot pakalpojuma kvalitāti un pieejamību, ēkas
vizuālo un funkcionālo stāvokli.
Sk. att. Naujene 6

005
Daugavpils novada dome, pašvaldība
Jauna sadzīves pakalpojuma —
sabiedriskās pirts izveide Višķu
pagastā
18900,00 EUR
Sabiedriskās pirts — vienstāvu guļbaļķu
ēkas izbūve Višķu tehnikumā, Luknas
ezera krastā, nodrošinot kvalitatīvu
pirts un saunas pakalpojumu sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem.

008
Daugavpils novada dome,
pašvaldība
Sventes ciema publiskās
pirts telpu renovācija
sadzīves pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai
17 084,72 EUR

Svente

Sventes ciema publiskās pirts
telpu remonts, uzlabojot pirts
pakalpojumu kvalitāti.

Višķi

Sk. att. Svente

006
„Višķu attīstībai”, biedrība
Pārvietojamo sanitāro sistēmu
iegāde
15 876,01 EUR

009
“Veselības centrs Ilūkste”, SIA
Eglaines feldšerpunkta
infrastruktūras
uzlabošana
8812,70 EUR

28 pārvietojamo sanitāro sistēmu
iegāde, izveidojot infrastruktūru
pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības uzlabošanai vietējiem
iedzīvotājiem. Projekta rezultātā ir
palielināts publisko tualešu skaits
Daugavpils novadā kopumā, radot
apstākļus sekmīgākai dažāda mēroga
sabiedrisko pasākumu organizēšanai, Višķu pagastā pie sabiedriskiem
objektiem, piemēram, pie kapsētas,
publiskajā pludmalē, ir uzstādītas
sanitārās sistēmas.

Eglaines feldšerpunkta telpu
renovācija (logu nomaiņa,
ārdurvju pārbūve, lokālās
apkures ierīkošana), aprīkošana ar mēbelēm un nepieciešamajām tehniskajām iekārtām,
uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
Eglaines pagastā.

Sk. att. Višķi

007
„Veselības centrs Ilūkste”, SIA
Bebrenes feldšerpunkta
infrastruktūras uzlabošana
6472,46 EUR
Bebrenes feldšerpunkta kapacitātes
stiprināšana, tajā nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu un mēbeles, tādējādi uzlabojot veselības pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību Bebrenes
pagastā.
Sk. att. Bebrene

Bebrene
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010
Viktors Friliņš
Sadzīves pakalpojumu
klāsta pilnveidošana
Daugavpils novadā
10 149,02 EUR
Malkas sagatavošanas (malkas
zāģēšana, skaldīšana) un piegādes nodrošināšana Demenes un
Laucesas iedzīvotājiem, iegādājoties mobilo malkas zāģi un
skaldītāju, meža piekabi, piedāvājot to nomu.

011
Daugavpils novada dome,
pašvaldība
Sventes ciema publiskās
pirts telpu renovācija
sadzīves pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai
2. kārta
11 385,84 EUR
Tiek turpināta Sventes ciema
publiskās pirts telpu renovācija,
veicot sienu un grīdas flīžu nomaiņu, sienu, griestu krāsošanu,
radot drošu un labiekārtotu vidi
pirts pakalpojuma kvalitatīvai
sniegšanai.

012
Anitas Ločmeles ārsta prakse
Tehniskā aprīkojuma iegāde
Anitas Ločmeles ārsta
praksei
4581,65 EUR
Savlaicīgas un kvalitatīvas dzemdes kakla saslimšanas diagnostikas un ārstēšanas nodrošināšana,
uzlabojot tehniskās un profesionālās spējas A. Ločmeles ārsta
praksē, iegādājoties nepieciešamo
aprīkojumu (kolposkopu, datoru ar
programmnodrošinājumu).
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013
«Sporta klubs „Beibuks”», biedrība
Pārvietojamās pirts un
kubla pakalpojumi
7114,36 EUR
Pārvietojamās pirts un apsildāmā kubla iegāde, sniedzot iespēju vietējiem iedzīvotājiem, kluba
biedriem un citiem interesentiem izmantot pirts un apsildāmā
kubla pakalpojumus visa gada
garumā dažādās novada vietās,
veicinot sadzīves pakalpojumu
dažādošanu un pieejamību
novadā.

014
Daugavpils novada dome,
pašvaldība
Sabiedriskās pirts iekštelpu
vienkāršota renovācija
Silenes ciemā
19 684,71 EUR
Pirts iekštelpu renovācija, veicot logu, durvju, santehnikas
nomaiņu, kosmētisko remontu,
pasākumus pelējuma sēnītes
likvidēšanai, uzstādot ventilācijas aprīkojumu, ierīkojot jaunas
koka lāvas, tādējādi nodrošinot
veselībai drošu publiskās pirts
pakalpojumu pieejamību Skrudalienas pagasta Silenes ciemā.

015
“Skaistuma ĀBECE”, biedrība
Esam skaisti no jaunības
līdz sirmam vecumam!
4663,20 EUR
Skaistuma salona iekārtošana,
iegādājoties manikīra un pedikīra aprīkojumu.

016
«Kalupes kopienu atbalsta centrs
“Vitrāža”», biedrība
Telpu vienkāršotā
renovācija daudzveidīgu
sadzīves pakalpojumu
sniegšanai
18957,53 EUR
Daudzfunkcionālas sadzīves
pakalpojumu (veļas mazgāšanas,
dušas, bēru mielasta pasniegšanas, naktsmītnes pakalpojumi)
sniegšanas vietas izveide, veicot
telpu vienkāršotu renovāciju
trīsistabu dzīvoklī Kalupē, to
labiekārtošanu ar nepieciešamajām mēbelēm un iekārtām.

•

Rīcība/aktivitāte 1.3.
Sociālie un izglītības
pakalpojumi dzīves
kvalitātes uzlabošanai
lauku iedzīvotājiem
Rīcības mērķis: Pilnveidot esošo sociālo un izglītības
pakalpojumu kvalitāti un veidot jaunus sociālos un izglītības
pakalpojumus, kas uzlabo dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem.

017
„Demenes sociālā atbalsta centrs”,
biedrība
Bērnu rotaļu un attīstības
dienas centra izveidošana
Demenes pagastā
14 228,72 EUR
Bērnu rotaļu un attīstības dienas
centra izveide Demenes ciemā, veicot
ēkai logu, durvju, grīdas seguma
nomaiņu, iegādājoties un uzstādot mēbeles un citu nepieciešamo
aprīkojumu. Ir radīta vieta, kur bērni
to attīstību veicinošā un drošā vidē
var darboties, mācīties, lietderīgi un
vispusīgi pavadīt savu brīvo laiku gan
pa dienu (5–6 gadus veci bērni), gan
pēc mācību stundām, gan vasaras
brīvlaikā, turklāt viņi tiek pieskatīti un
uzraudzīti, mazinot vecāku raizes par
bērnu apdraudējumu viņu prombūtnes laikā darbā vai citur.
Sk. att. Demene

Demene

Demene

Demene

018
„Daugavpils kartinga klubs”, biedrība
Kartinga apmācību
organizēšana un attīstības
veicināšana Daugavpils novadā
13 704,53 EUR
Kartinga — domāšanu attīstoša
sporta veida — materiāli tehniskās
bāzes izveidošana (kartingu iegāde)
Daugavpils novada Demenes pagastā,
pilnveidojot interešu izglītību un aktivizējot novada jauniešus. Zemgales
vidusskolas teritorijā, kur ir piemērots
segums kartinga braukšanas prasmju
apgūšanai, tiek organizētas apmācības jauniešiem, talantīgākajiem no
viņiem ir iespēja piedalīties dažāda
līmeņa sacensībās.

Demene

Demene

Demene
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019
„Daugavpils lauksaimnieku apvienība”,
biedrība
Biedrības „Daugavpils
lauksaimnieku apvienība”
darbības un sniegto
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana
13 182,20 EUR
Biedrības darbības uzlabošana un sniegto
pakalpojumu klāsta paplašināšana, iegādājoties jaunu datortehniku (piezīmjdatorus, printerus, kopētāju, laminatoru, digitālo fotokameru) un GPS iekārtu, tādējādi
nodrošinot kvalitatīvākus un mobilākus
pakalpojumu biedrības biedriem.

020
„Daugavpils kartinga klubs”, biedrība
Aizsargpiederumu iegāde
kartinga apmācību
organizēšanai
6388,04 EUR

022
„Kalupes kopienu atbalsta centrs
„Vitrāža””, biedrība
Droša vide un kvalitatīva
aprūpe veciem, vientuļiem
cilvēkiem Kalupes
pagastā
2298,88 EUR
Kalupes pagasta pansijas „Atvasara”
telpu labiekārtošana (iegādājoties un
uzstādot duškabīni, veļas mazgājamo
mašīnu, elektrisko plīti, tvaiku nosūcēju) un veco logu nomaiņa, nodrošinot atbilstošu gaisa temperatūru
telpās, tādējādi sniedzot kvalitatīvus,
alternatīvus sociālos pakalpojumus
veciem un vientuļiem cilvēkiem Daugavpils novadā.

023
„Jaunības spārni”, biedrība
Dzīves taciņa
13 923,01 EUR

Kartinga kluba materiāli tehniskās
bāzes paplašināšana, iegādājoties aizsargaprīkojumu (ķiveres, kombinezonus, cimdus utt.), pilnveidojot interešu
izglītību Daugavpils novada Demenes
pagastā.

Birznieku pamatskolas parka teritorijas labiekārtošana un nodarbību cikla
„Dzīves taciņa” organizēšana bērniem,
sekmējot interaktīvu, izzinošu brīvā
laika pavadīšanu.

021
„Latgales audžuģimeņu atbalsta
biedrība „Muna sāta””, biedrība
Biedrības „Muna sāta”
kapacitātes stiprināšana,
pilnveidojot sociālos
pakalpojumus Latgalē
5585,13 EUR

024
Daugavpils novada dome, pašvaldība
Pirmskolas vecuma bērnu
dienas centra izveide Laucesas
pagastā
20 386,81 EUR

Sociālo pakalpojumu kvalitātes
sekmēšana un biedrības „Muna sāta”
kā Latgales audžuģimeņu atbalsta
institūcijas stiprināšana, uzlabojot
biedrības materiāli tehnisko bāzi,
iegādājoties portatīvo datoru, datorprogrammas, projektora ekrānu utt.
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Pirmskolas (3–4 gadīgu) bērnu dienas
centra izveide Laucesas pagastā,
nodrošinot bērnu attīstībai, izaugsmei
piemērotu vidi. Centrs ierīkots Laucesas pagasta pārvaldes telpās, veicot
to vienkāršotu rekonstrukciju, kā arī
iegādājoties nepieciešamās mēbeles
un aprīkojumu.

Bebrene

026
„Bebrenes vidusskolas biedrība”,
biedrība
Jauniešu iniciatīvu centra
izveide Bebrenes ciematā
14 208,56 EUR

Biškopji

025
„Latvijas Biškopības biedrība”, biedrība
Mācību dravas izveide LBB
Daugavpils nodaļas biškopjiem
10 871,79 EUR
Mācību dravas izveide biškopjiem,
iegādājoties ziedputekšņu un bišu
maizes žāvējamo skapi, bišu maizes
drupināmo iekārtu, saldētavu, divus
specializētos elektroniskos svarus,
Jentera kāres, NICOT sistēmu un
spiestuves, dažādus stropus, medus
refrektomerus, sveču lejamās formas,
vaska kausētavas un citu nepieciešamo aprīkojumu. Īstenojot projektu,
tiek veicināta Daugavpils novada biškopju pieredzes apmaiņas un veidotas
jaunas iespējas biškopības produktu
apstrādei un selekcijas darbu veikšanai, kā arī piesaistīti jauni amata
apguvēji.
Sk. att. Biškopji

Jauniešu iniciatīvu centra izveide
Bebrenē, Bebrenes vidusskolas telpās,
veicot jumta, logu, durvju, elektroinstalācijas nomaiņu, grīdas, griestu
sienu krāsošanu un citus remontdarbus. Jauniešiem ir nodrošināta iespēja
kopīgi pulcēties un plānot pašiem
savu laiku, attīstīt pašiniciatīvu, organizēt dažādas radošās darbnīcas un
seminārus ērtā un drošā vidē.
Sk. att. Bebrene

027
«Kalupes kopienu atbalsta centrs
„Vitrāža”», biedrība
Dāvāsim siltumu vecu vientuļu
cilvēku sirdīm
11 313,72 EUR
Kalupes pagasta pansijas „Atvasara”
telpu siltināšana (radiatoru nomaiņa)
un remonts (durvju nomaiņa, griestu
balsināšana, linoleja ieklāšana, tapešu līmēšana), tādējādi rodot iespēju
sniegt kvalitatīvus, alternatīvus sociālos pakalpojumus veciem, vientuļiem
cilvēkiem.
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Demene

Demene

Demene

Demene

028
„Demenes sociālā atbalsta centrs”,
biedrība
Pansija „Avotiņi” — vide vecu
vientuļu cilvēku dzīves apstākļu
uzlabošanai
18 279,14 EUR
Pansijas „Avotiņi” izveide (trīsistabu
dzīvokļa remonts un santehnikas, mēbeļu uzstādīšana) Demenes pagasta
Kumbuļos, nodrošinot 10 vientuļiem,
veciem cilvēkiem alternatīvu aprūpi,
plašākas socializācijas iespējas.
Sk. att. Demene
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029
Ilūkstes novada pašvaldība
Sociālo pakalpojumu
dažādošana un kvalitātes
uzlabošana Ilūkstes novadā.
7284,39 EUR
Psihologa un atbalsta, pašpalīdzības
grupu darba telpas iekārtošana, veicot
telpu vienkāršotu rekonstrukciju
un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu (datoru, projektoru, galdus,
krēslus utt.) iegāde, tādējādi uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti
Ilūkstes novadā. Projekta īstenošanas
gaitā radīta piemērota vide psiholoģiskā atbalsta sniegšanai vietējiem
iedzīvotājiem, izglītojošo pasākumu
organizēšanai.

Skrudaliena

Skrudaliena

030
„Latgales pareizticīgo biedrība”, biedrība
Kulturāli — izglītojoša Kristīga
centra izveide Skrudalienas
pagastā
21 281,30 EUR
Kristīgā kultūrizglītības centra izveide
Skrudalienas pagastā, renovējot draudzes baznīcas māju, tādējādi radot
vidi iedzīvotāju tikumiskai izaugsmei.
Sk. att. Skrudaliena

031
Daugavpils novada dome, pašvaldība
Celiņu izveide Laucesas
kultūras namam, pirmskolas
vecuma bērnu dienas centram
un Birznieku pamatskolai
10 667,48 EUR
Celiņu izveide un Laucesas kultūras
namam, pirmskolas vecuma bērnu
dienas centram un Birznieku pamatskolai pieguļošās teritorijas labiekārtošana, uzlabojot infrastruktūru,
sabiedrisko ēku pieejamību un drošu
vidi vietējiem iedzīvotājiem.
Sk. att. Laucese (20. lpp)
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Laucese

Laucese

Laucese

Laucese
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Laucese

Laucese

Rīcība / aktivitāte 1.4.
Atbalsts brīvā laika
dažādošanai, kas
uzlabo dzīves kvalitāti
lauku iedzīvotājiem
Rīcības mērķis: Dažādot sabiedriskās sporta un brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes un veicināt jaunu sabiedrisko aktivitāšu,
kas uzlabo dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem, veidošanos.

Subate

Subate

Subate

Subate

Subate

Subate

Subate

Subate
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032
„Subatieši — sanākam, domājam, darām”,
biedrība
Brīvā laika pavadīšanas un
veselīgas aktīvās atpūtas
iespēju dažādošana Subatē
9835,25 EUR
Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana un pieejamības nodrošināšana
Subatē, papildinot ūdenslīdzekļu
nomu, iegādājoties laivas, katamarānus, ūdensvelosipēdus, slidas un tml.
Vietējie iedzīvotāji labprāt izmanto
iespēju atpūsties aktīvi visu gadu, un
nomas punkta sortimenta paplašināšana īpaši sekmējusi atpūtu ģimenēm,
jo projekta gaitā iegādātas dažādu
izmēru slidas (iepriekš bija pieejamas bērniem un jauniešiem), ļaujot
vecākiem un bērniem pavadīt vairāk
laika kopā.
Sk. att. Subate (23. lpp)

033
„Daugavpils rajona asociācija „Mūsu
veselība — sabiedrības veselība””,
biedrība
Velospidēdu stāvvietas
izveidošana un aprīkošana
14 186,03 EUR
Velosipēdu stāvvietas un velonomas
izveide Naujenes pagastā, popularizējot velotūrismu un aktīvu dzīvesveidu.
Ir iegādāts stāvvietas aprīkojums, 40
velosipēdi (10 — sieviešu, 10 — vīriešu, 20 — pusaudžu), katrs velotūrists
tiek nodrošināts ar nepieciešamo
aizsarginventāru un katram tiek novadīta drošības instruktāža.
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Ambeļi

034
„Ambeļu ciema attīstības biedrība „Cerība””,
biedrība
Bērni — mūsu nākotne!
4598,29 EUR
Mūsdienīga, daudzfunkcionāla bērnu rotaļu
laukuma izveidošana Ambeļu ciema centrā un
sporta trenažieru zāles iekārtošana Ambeļu
brīvā laika pavadīšanas un sporta centra telpās.
Īstenojot šo projektu, ir radīta droša vide bērnu,
jauniešu un pieaugušo atpūtai un veselīga dzīvesveida veicināšanai.
Sk. att. Ambeļi

035
„Sapņi piepildās”, biedrība
Ielas sporta veicināšana laukos
3369,16 EUR
Pārvietojamo strītbola grozu iegāde, popularizējot veselīgu dzīvesveidu lauku teritorijā. Ir radīta
iespēja rīkot dažāda līmeņa strītbola, arī basketbola sacensības ikvienā Ilūkstes un Daugavpils
novada pagastā.

Kumbuļi

Nīcgale

Kumbuļi

Nīcgale

036
«Daugavpils rajona asociācija „Mūsu
veselība — sabiedrības veselība”»,
biedrība
Sporta un brīvā laika
pavadīšanas un veselīgas
atpūtas iespēju dažādošana
Kumbuļos
14 156,15 EUR
Moderna cīņas sporta centra izveide
sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta
centra „Paspārne” telpās, iegādājoties nepieciešamo inventāru — cīņas paklāju, skrejceliņu un dažādus
trenažierus.

037
„Tagadnē nākotne aug”, biedrība
Sports — mūsu veselības
nākotne
13 375,00 EUR
Piepūšamo atrakciju (“Tomātu cīkstoņi”, “Lielās slēpes”, “Lielā balva”,
“Klinšu siena”, “Spilvenu kauja”) iegāde,
sekmējot daudzveidīgāku sporta pasākumu organizēšanu dažādu sociālo
grupu iedzīvotājiem, novada biedrībām, Daugavpils un Ilūkstes novada
pārvaldēm un to pakļautībā esošajām
skolām.
Sk. att. Nīcgale

Sk. att. Kumbuļi
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Subate

Ambeļi

Subate

Ambeļi

038
„Subatieši — sanākam, domājam, darām”,
biedrība
Sporta un brīvā laika aktivitāšu
inventāra nomas darbības
paplašināšana un uzlabošana
Subatē
6740,94 EUR
Brīvā laika aktivitāšu pieejamības dzīvesvietā veicināšana, iegādājoties papildus inventāru — velokartus, batutu,
galda tenisam, florbolam, hokejam
nepieciešamos sporta piederumus.
Tiek sekmēta florbola, galda tenisa
spēles apgūšana un attīstība Subatē,
kā arī dažādots iznomājamā inventāra
klāsts.
Sk. att. Subate
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039
„Ambeļu ciema attīstības biedrība
„Cerība””, biedrība
Mēs — Ambeļiem
12 740,39 EUR
Piecu lapeņu uzstādīšana Ambeļu
ciemā, paplašinot vietējo iedzīvotāju
un viesu kvalitatīvas atpūtas iespējas
svaigā gaisā.
Sk. att. Ambeļi

Kalupe

Kalupe

040
Mednieku biedrība „Kalupe”
Šautuves izveide Kalupes
pagastā
8643,52 EUR
Sportings, Compak sportings šautuves izveide atbilstoši normatīvo aktu
prasībām Kalupes pagastā, nodrošinot iespēju vietējiem un apkārtējo
teritoriju medniekiem uzlabot savas
šaušanas prasmes, jaunajiem medniekiem trenēties un kārtot šaušanas
pārbaudījumus, popularizēt šaušanas
sporta veidu, organizēt dažādu līmeņu šaušanas sacensības. Realizētais
projekts sekmējis Latvijas medību
saimniecības un šaušanas sporta
attīstību.
Sk. att. Kalupe

Bebrene

041
„Bebrenes pagasta slēpošanas,
skriešanas klubs „BEBRA””, biedrība
Distanču slēpošanas un veselīga
dzīvesveida mācību klases,
sporta inventāra nomas un
uzglabāšanas punkta izveide
14 100,66 EUR
Sporta inventāra nomas, mācību
klases izveide Bebrenē, veicot ēkas
vienkāršotu rekonstrukciju, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu mācību
klasei un slēpošanas inventāru. Speciāli izveidotajās slēpošanas trasēs
ar kvalitatīvu slēpošanas inventāru
var piedalīties gan sacensībās, gan
atpūtas pasākumos. Ir radīta iespēja
piedalīties teorētiskajās apmācībās,
gūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, sacensību organizēšanu, slēpošanas, nūjošanas tehniku.
Sk. att. Bebrene
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Kalupe

Ambeļi

042
„Daugavpils lauksaimnieku apvienība”,
biedrība
Kāpšanas sienas iegāde
10 860,87 EUR
Pārvietojamas kāpšanas sienas iegāde,
dažādojot sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes Daugavpils un
Ilūkstes novada iedzīvotājiem. Biedrība dažādojusi sniegto pakalpojumu
klāstu, piedāvājot alternatīvu sporta
un atpūtas veidu, vienlaikus stiprinot
arī savas darbības kapacitāti.
Sk. att. Ambeļi

Kalupe

043
„Sieviešu klubs „ASTRAS””, biedrība
Hokejistu ģērbtuves vienkāršota
rekonstrukcija un aprīkojuma
iegāde
14 228,72 EUR
Sporta laukuma pilnveidošana
Kalupes pagastā, ierīkojot ģērbtuvi
hokejistiem un citiem sporta, kultūras
pasākumu dalībniekiem. Projekta realizācijas laikā renovētas neizmantotās
atdzelžošanas ēkas telpas, nodrošinot
visu komunikāciju (elektrības, ūdens,
apkures, kanalizācijas) pieejamību un
iegādājoties, uzstādot nepieciešamo
aprīkojumu — dušas, tualetes, soliņus,
skapīšus, pakaramos.
Sk. att. Kalupe
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Skrudaliena

Bebrene

Skrudaliena

Bebrene

044
Daugavpils novada pašvaldība
Skrudalienas pagasta sporta
bāzes uzlabošana
18 002,39 EUR
Materiāli tehniskās sporta bāzes
uzlabošana Skrudalienas pagasta
Silenes pamatskolā, renovējot sporta
ģērbtuves, WC un dušas telpas, uzstādot elektrisko tablo, divus laminētus
stikla šķiedras vairogus ar stīpām un
tīkliņiem un iegādājoties basketbola
aprīkojumu.
Sk. att. Skrudaliena

045
„Jauniešu brīvdienu centrs”, biedrība
Velotūrisms — jauniešu fiziskai
attīstībai un brīvā laika
dažādošanai
6782,59 EUR
Velotūrismam nepieciešamā aprīkojuma (velosipēdu, veloķiveru, telšu,
guļammaisu, binokļu utt.) iegāde,
velomaršruta izveide un atpūtas
vietas pie Akmeņupes labiekārtošana
Bebrenes pagastā, dažādojot lauku
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot fiziskās aktivitātes un
popularizējot veselīgu dzīvesveidu.
Sk. att. Bebrene
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Ambeļi

Pilskalne

Ambeļi

Pilskalne

046
„Bebrenes nami”, biedrība
Bebrenes publiskā bērnu un
jauniešu rotaļu un sporta
laukuma izveide un teritorijas
labiekārtošana
9568,81 EUR
Publiskā bērnu un jauniešu rotaļu un
sporta laukuma izveide un teritorijas
labiekārtošana Bebrenes pagastā,
uzlabojot dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem. Ir radīta sakopta, ģimenēm
ar bērniem draudzīga vide, kas sekmē
lauku attīstību kopumā.
Sk. att. Bebrene
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Pilskalne

047
Ilūkstes novada pašvaldība
Aprīkojuma iegāde dabas
liegumam Pilskalnes Siguldiņa
3498,88 EUR
Velosipēdu nomas punkta izveide
Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā,
iegādājoties 15 velosipēdus, tādējādi veicinot velotūrisma attīstību
dabas liegumā — meža ainavu parkā
„Pilskalnes Siguldiņa” un dažādojot
Ilūkstes novada iedzīvotāju sporta un
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.
Sk. att. Pilskalne

Bebrene

Ilūkstes motokross

048
„MOTO ILŪKSTE”, biedrība
Motosporta attīstība laukos
12 157,57 EUR
Motosporta trases „Celmji” pilnveidošana, izveidojot tiesnešu moduli (tiesnešu un pirmās palīdzības sniegšanas
centru), tādejādi veicinot sekmīgu,
drošu sacensību norisi un moto sporta
attīstību Ilūkstes novadā.
Sk. att. Ilūkstes motokross

Bebrene

049
«Bebrenes pagasta slēpošanas,
skriešanas klubs „BEBRA”», biedrība
Aprīkojuma iegāde distanču
slēpošanas trašu sagatavošanai
12 635,86 EUR
Distanču slēpošanas trases sagatavošanai nepieciešamā aprīkojuma
(sniega motocikla un palīgierīču)
iegāde, veicinot aktīva dzīvesveida
un distanču slēpošanas popularitāti
Ilūkstes novadā.
Sk. att. Bebrene
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Biķernieki

Biķernieki

Randene

050
«Biķernieku biedrība „Margrietiņas”», biedrība
Sportiskais gars un sportiskā vide —
lauku cilvēkam
9611,50 EUR

052
„Stāvais krasts”, biedrība
Veselā miesā vesels gars
9292,82 EUR
Sporta trenažieru zāles izveide Randenes
pamatskolas telpās, veicot telpu vienkāršotu
rekonstrukciju un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu (trenažierus, skrejceliņus, hanteles utt.),
tādējādi sniedzot iespēju vietējiem iedzīvotājiem
piekopt veselīgu dzīvesveidu.

Sporta aprīkojuma un daudzfunkcionālu
trenažieru iegāde un uzstādīšana Biķernieku pagastā, dažādojot lauku iedzīvotāju fiziskās aktivitātes.
Sk. att. Biķernieki

Sk. att. Randene

051
„Tērcīte”, biedrība
Bērnu rotaļu un sporta laukuma
ierīkošana Skrudalienas pamatskolā
13 598,10 EUR
Bērnu rotaļu un sporta laukuma ierīkošana Skrudalienas pagastā, nodrošinot
Skrudalienas iedzīvotājiem fizisko attīstību veicinošu vidi.
Sk. att. Skrudaliena
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Skrudaliena

Kalkūni

Bebrene

Randene

Subate

053
„SIVILLAS”, biedrība
Kalkūnes pagasta Randenes,
Muitas un Kalkūnes ciemu
rotaļu laukumu izveide un
aprīkošana
12 677,79 EUR
Trīs ērtu un drošu bērnu rotaļu laukumu izveide un iekārtošana Kalkūnes
pagasta Randenes, Muitas un Kalkūnes ciemā, dažādojot bērnu sabiedriskās, sporta un brīvā laika aktivitātes.
Sk. att. Kalkūni, Randene

054
Ilūkstes novada pašvaldība
Sporta zāles atjaunošana Bebrenē
14 560,45 EUR
Bebrenes Profesionālās vidusskolas sporta zāles
telpu atjaunošana, veicot sporta zāles un ģērbtuves
iekštelpu vienkāršotu renovāciju, elektroinstalācijas
un apgaismojuma nomaiņu, sporta zāles grīdas seguma slīpēšanu un krāsošanu. Ir izveidotas pielāgotas telpas sporta aktivitāšu pilnvērtīgai īstenošanai.
Sk. att. Bebrene

055
„Subatieši — sanākam, domājam, darām”, biedrība
Biedrības hokeja un florbola komandas
aprīkojuma iegāde
3398,80 EUR
Hokeja un florbola aprīkojuma iegāde, veicinot
biedrības sporta komandu izaugsmi, potenciālu un
spēles kvalitāti.
Sk. att. Subate

33

Medumi

Demene

Medumi

Ilūkste

056
„Medumu cerība”, biedrība
Medumu pagasta jauniešu
centra telpu rekonstrukcija un
apkārtnes labiekārtošana
21 214,26 EUR
Medumu pagasta jauniešu centra
telpu vienkāršota rekonstrukcija un
tā apkārtnes labiekārtošana, veicinot
jauniešu un citu pagasta iedzīvotāju
aktivitātes, izveidojot funkcionālu,
ērtu un estētiski pievilcīgu vidi dažādu pasākumu īstenošanai.
Sk. att. Medumi

057
„Demenes sociālā atbalsta centrs”, biedrība
Demenes rotaļu laukuma iekārtošana
9958,71 EUR
Rotaļu laukuma iekārtošana Demenes pagasta
Demenes ciemā, nodrošinot drošu vidi bērniem
sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai.
Sk. att. Demene

058
„MOTO ILŪKSTE”, biedrība
Droša mototrase „Celmji”
19 835,54 EUR
Inventāra — minitraktora, specializētā trimmera,
ūdens sūkņa, krūmgrieža — iegāde, lai spētu
veikt mototrases uzturēšanas un labiekārtošanas darbus visa gada garumā, pilnveidojot droša
motosporta attīstību lauku teritorijā.
Sk. att. Ilūkste
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Sniegpulkstenīte

Sniegpulkstenīte

059
„Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte””,
biedrība
Aktīva atpūta un piedzīvojumu
tūrisms laukos
19 234,05 EUR
Piedzīvojuma tūrisma inventāra
(virvju, spriegošanas lenšu, ziemas
pārgājienu, kempinga aprīkojuma
komplektu, GPS navigācijas ierīces)
iegāde, Daugavpils un Ilūkstes novadu iedzīvotājiem nodrošinot iespēju
visos gadalaikos iesaistīties aktīvā
brīva laika pavadīšanā — pārgājienos
ar alpīnisma elementiem, upju un
grāvju pārvarēšanā, meža orientēšanās un tml.

Sniegpulkstenīte

060
„Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte””,
biedrība
Airējam jautri
7376,16 EUR
Aktīvā ūdens tūrisma popularizēšana
Daugavpils un Ilūkstes novadā, iegādājoties nepieciešamo ūdens tūrisma
inventāru (6 divvietīgās smailītes,
airus, glābšanas vestes utt.), piekabi, tādējādi spējot nodrošināt ūdens
tūrisma aktivitātes dažādās novadu
vietās.
Sk. att. Sniegpulkstenīte

Sk. att. Sniegpulkstenīte
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Pilskalnes

061
„Darām kopā”, biedrība
Pilskalnes publiskā rotaļu un
spēļu laukuma izveide
5207,07 EUR
Pagalma teritorijas labiekārtošana
Parka ielā 9, Pilskalnes pagastā,
izveidojot bērnu rotaļu laukumu un
paplašinot bērnu atpūtas iespējas.
Sk. att. Pilskalnes

062
Biķernieku biedrība „Margrietiņas”,
biedrība
Foto, video un datortehnikas
aprīkojuma iegāde Biķernieku
pagasta sabiedrisko un kultūras
interešu pulciņu attīstībai
4447,96 EUR
Foto un videofilmu montāžas interešu
pulciņa izveide Biķernieku pagastā, tā
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darbības nodrošināšanai iegādājoties
nepieciešamo tehnisko aparatūru un
datorprogrammas.

063
„Dzidra straume”, biedrība
Skatuves remonts Skrudalienas
pamatskolā „Sanākam un
padarām, visiem prieku
vairojam”
4753,91 EUR
Skrudalienas pamatskolas, kuras
darbība pagastā ir daudzfunkcionāla,
proti, — izglītojošā, kultūras, sabiedriskā, sportiskā — skatuves remonts,
tādējādi radot drošu un estētiski
pievilcīgu vidi dažādu pasākumu
rīkošanai.

Demene

064
Demenes pagasta jauniešu biedrība „Demenes stariņi”
Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju
pilnveidošana bērniem un jauniešiem
Demenes pagastā
3726,09 EUR

Demene

Jauniešu pulcēšanās vietas un trenažieru zāles labiekārtošana Demenes kultūras namā, pilnveidojot
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošinot sakārtotu vidi jauniešu biedrības
darbībai un veicinot viņu iesaistīšanos sev svarīgu
jautājumu risināšanā.
Sk. att. Demene

Demene

Demene
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Eglaine

Eglaine

065
„Mēs Eglainei”, biedrība
Bērnu rotaļlaukuma izveide
Eglaines ciemā, Ilūkstes novadā
6127,44 EUR
Mūsdienīga rotaļu laukuma izveide
Eglaines ciemā, sekmējot dažāda
vecuma bērnu komunikāciju un fizisko
attīstību.
Sk. att. Eglaine

066
Ilūkstes novada pašvaldība
Brīvdabas trenažieru iegāde un
uzstādīšana Ilūkstē
4155,85 EUR

Ilūkste

067
„Jauniešu brīvdienu centrs”, biedrība
Zirgu izjādes — jauniešu
sabiedrisko sporta aktivitāšu
dažādošanai
8478,89 EUR
Zirgu izjādes laukuma atjaunošana un
labiekārtošana Bebrenē, zirgu izjādes maršruta izstrādāšana, zirglietu
iegāde, nodrošinot atbalstu jauniešu
sabiedriskajām un sporta aktivitātēm, uzlabojot dzīves kvalitāti lauku
iedzīvotājiem.
Sk. att. Bebrene (E. T. Jonānes foto)

Brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana Ilūkstes stadiona teritorijā,
popularizējot veselīgu un sportisku
dzīvesveidu.
Sk. att. Ilūkste

Bebrene (E. T. Jonānes foto)
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Rīcība/ aktivitāte 2.2.
Tradīciju saglabāšana
un pilnveidošana
dabas un kultūras
resursu ilgspējīgai
izmantošanai
Rīcības mērķis: Atbalstīt un dažādot kultūras un vides
aizsardzības sabiedriskās aktivitātes, kas nodrošina tradīciju
saglabāšanu un pilnveidošanu un balstās uz dabas un kultūras
resursu ilgtspējīgas izmantošanas principiem.

Ambeļi

Kalupe

Ambeļi

Nīcgale

068
„Jubra”, biedrība
Latgalisko tradīciju un prasmju
mājas „Ambeļu skreine”
Daugavpils novadā vienkāršota
rekonstrukcija
19 920,21 EUR
20. gs. sākumā celtas koka mājas
Ambeļu pagastā vienkāršota rekonstrukcija, padarot to par drošu, estētiski sakoptu un ērtu vidi latgalisko
tradīciju un prasmju kopšanai un
pilnveidošanai. Latgalisko tradīciju un
prasmju mājā “Ambeļu skreine” tiek
svinēti gadskārtu svētki, popularizēts
Latgalei raksturīgais kulinārais mantojums (maizes cepšana, siera siešana
utt.), eksponēti senie sadzīves rīki,
lietišķās mākslas darbi, organizētas
dažādas radošās darbnīcas, aktīvi darbojas Ambeļu folkloras kopa “Speiga”.
Sk. att. Ambeļi

069
„Sieviešu klubs „Astras””, biedrība
Atpūtas brīdī ielūdzam tribīnēs
19 137,63 EUR
Skatītāju tribīņu (paredzētas 200 sēdvietas) uzstādīšana Daugavpils novada
Kalupes pagasta sporta laukumā, veicinot
kultūras, atpūtas un sporta pasākumu
sekmīgu un kvalitatīvu norisi.
Sk. att. Kalupe

070
„Tagadnē nākotne aug”, biedrība
Tautas gara spēks dziesmā un dejā
19 230,82 EUR
Tautas tērpu iegāde Nīcgales pašdarbības kolektīvu — pieaugušo folkloras kopas,
vidējās paaudzes, jauniešu, 5.—6. klašu
deju kolektīvu, pirmskolas vecuma bērnu
dziesmu un deju ansambļa — dalībniekiem.
Sk. att. Nicgale
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Dviete

Dviete

Dviete

Dviete

071
„Dvietes senlejas pagastu apvienība”,
biedrība
Putnu vērošanas kvalitātes
uzlabošana Dvietes palienē
9445,08 EUR
Īstenojot projektu, ir uzlaboti apstākļi
Dvietes palienē mītošo putnu vērošanai, nodrošinot tūristiem iespēju
izmantot ūdens pārvietošanās transportlīdzekļus un tālskatus. Radīta iespēja ikvienam interesentam, tostarp
arī ornitologiem, piedalīties Dvietes
palienes dabas apsekošanā, savlaicīgi
konstatējot arī nepieciešamos dabas
aizsardzības pasākumus.
Sk. att. Dviete
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Dviete

072
“Ambeļu ciema attīstības biedrība “Cerība””, biedrība
Brīvdabas pasākumu vieta
12 066,57 EUR
Brīvdabas pasākumu vietas izveide Ambeļu pagastā, ierīkojot skatuvi, plašu deju laukumu ar betona
bruģa segumu, skatītāju sēdvietas, tādējādi paplašinot kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšanas
iespējas brīvā dabā.

073
“Dvietiņa”, biedrība
Publiski pieejamas lapenes un tualetes
būvniecība Dvietes parkā
6180 EUR
Publiski pieejamas lapenes un tualetes būvniecība, atkritumu tvertņu uzstādīšana Dvietes parkā,
nodrošinot higiēnisko, vides aizsardzības prasību
ievērošanu sabiedriskā vietā, uzlabojot rekreācijas
vietas sakoptību.

Ritam

074
„Ritam”, biedrība
Tērpu un mūzikas instrumentu
nodrošināšana Bebrenes
folkloras kopai
13 358,63 EUR
Mūzikas instrumentu (akardeona,
tamburīna, velna bungu, sitamo kociņu, robdēļa, treidekšņa, piecu dūru
cītaras u.c.) un Bebrenes apkaimes
tautas tērpu iegāde Bebrenes folkloras kopai, veicinot Sēlijas identitātes
saglabāšanu un dažādojot kultūras
pasākumus ar senām skaņām un jautrām rotaļām.

075
Daugavpils novada pašvaldība
Elektroinstalācijas sistēmas
renovācija Daugavpils novada
Demenes pagasta Demenes
kultūras namā
8187,42 EUR
Elektroinstalācijas sistēmas renovācija Daugavpils novada Demenes
pagasta Demenes kultūras namā, tādējādi atbalstot un dažādojot Demenes pagasta sabiedriskās un kultūras
aktivitātes.
Sk. att. Demene

Sk. att. Ritam

Demene
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Ritam

Ritam

Augškalne

Vabole

076
„PRO DOMO DEI”, nodibinājums
Augškalnes baznīcas
vienkāršotā rekonstrukcija
24 735,46 EUR

077
„Savai skolai Vabolē”, biedrība
Folkloras kopas „Kanči”
muzicēšanas prieks
10 229,57 EUR

Augškalnes baznīcas Ambeļu pagastā
vienkāršota rekonstrukcija, stiprinot baznīcas pamatus, novēršot to
turpmāku plaisāšanu, apmetot ķieģeļu sienas, nomainot durvis, logus,
ierīkojot pandusu cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Ir saglabāta vēsturiskā
Augškalnes baznīcas ēkas konstrukcija
un funkcionalitāte, kā arī sakārtots
fasādes vizuālais ietērps.

Skaņas un mūzikas instrumentu komplekta iegāde, popularizējot tautas
mūzikas instrumentu spēli bērnu un
jauniešu vidū un attīstot tradicionālās
muzicēšanas prasmes.

Sk. att. Augškalne

Sk. att. Vabole

078
„Līksnas draudzes biedrība”, biedrība
Līksnas baznīcas akustikas
uzlabošana
8726,19 EUR
Skandu komplekta un sintezatora
iegāde, uzlabojot akustiku Līksnas
baznīcā.
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079
Ilūkstes novada pašvaldība
Paula Sukatnieka
vīnkopības un selekcijas
centra izveidošana Dvietes
pagasta „Apsītēs”
23 155,39 EUR
Paula Sukatnieka vīnkopības un
selekcijas centra izveide, saglabājot un atjaunojot selekcionāra
dzīvesvietu, bibliotēku, dārzu,
vīnogu stādījumus, iegādājoties
dārza tehniku teritorijas labiekārtošanai, kā arī veicinot Dvietes pagasta attīstību. Projekta
īstenošana sekmējusi jaunas
tradīcijas ieviešanu — vīna svētkus, kas piesaista gan vietējos
iedzīvotājus, gan tūristus. Šis
projekts atzīts par “LEADER
Dižprojektu 2013”.

Dviete

Sk. att. Dviete (45.-46. lpp.)

Dviete

Dviete

Dviete
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Dviete

Dviete

Dviete
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Dviete

Dviete

Ambeļi 1

080
„Kulturys studeja „Speiga””, biedrība
Čīgā, Spēlmani!
2151,28 EUR
Tradiconālās vijolspēles, balstītas
uz klasiskās vijolspēles pamatiem,
meistarklašu organizēšana Ambeļu,
Višķu, Dubnas, Nīcgales, Maļinovas
pagasta iedzīvotājiem un pagastu
folkloras kopu muzikantiem, kā arī
citiem interesentiem un 15 vijoļu un
koncertvijoles iegāde.
Sk. att Ambeļi 1

081
Daugavpils novada pašvaldība
Ambeļu kultūras nama skatuves
aprīkojuma un kulišu iegāde
11 754,08 EUR
Ambeļu kultūras nama aprīkošana ar
kulisēm un apgaismojuma prožektoriem, radot atbilstošu vidi sekmīgai
pasākumu organizēšanai un norisei.
Sk. att. Ambeļi 2

Nīcgale

082
„CINĪTIS”, biedrība
Baznīca — tradīciju glabātāja un
pilnveidotāja
6257,96 EUR
Nīcgales Dievmātes Dzimšanas Romas
katoļu baznīcas remonts, nomainot
vecos logus, tādējādi sekmējot apkures efektivitāti ziemā, un semināru
ciklu ģimenēm un bērnu sagatavošanas kursu iesvētībām organizēšana,
saglabājot un pilnveidojot vietējās
tradīcijas kultūras resursu ilgtspējīgai
izmantošanai.
Sk. att. Nīcgale

Ambeļi 2
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Skrudaliena

Tabore

083
Daugavpils novada dome, pašvaldība
Estrādes celtniecība un
teritorijas labiekārtošana
Tabores pagasta Tabores ciema
parka teritorijā
23 491,41 EUR
Kultūras pasākumu norises un iedzīvotāju atpūtas vietas izveide Tabores
ciemā, uzceļot brīvdabas estrādi un
labiekārtojot Tabores parka teritoriju,
tādējādi sekmējot kultūras attīstību,
kultūras mantojuma saglabāšanu un
mākslinieciskās jaunrades popularizēšanu.
Sk. att. Tabore

Kalupe

084
„Gaismas stariņš”, biedrība
Kultūrmantojuma saglabāšana
un kultūrvides attīstīšana
Skrudalienas pagastā
4255,21 EUR
Skaņu aparatūras, kora un ministranta
tērpu iegāde biedrībai „Gaismas stariņš”,
sekmējot kultūrvēstures mantojuma
saglabāšanu.
Sk. att. Skrudaliena

085
„Nīdermuižas draudze”, biedrība
Kora tērpu un sintezatora iegāde
3727,01 EUR
Tērpu un sintezatora iegāde Kalupes baznīcas draudzes korim „Gloria”, sekmējot
sakrālās mūzikas vērtības saglabāšanu
un attīstīšanu Latgalē.
Sk. att. Kalupe
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088
“PRO DOMO DEI”, nodibinājums
Ambeļu baznīcas vienkāršotā
rekonstrukcija
12 878,68 EUR

Dviete

086
„Dvietiņa”, biedrība
Dvietes parka brīvdabas
estrādes būvniecība
24 950,64 EUR
Brīvdabas estrādes būvniecība Dvietes parkā un parka teritorijas labiekārtošana, Ilūkstes novada iedzīvotājiem
radot pievilcīgu vidi kultūras aktivitāšu īstenošanai un dažādošanai.
Sk. att. Dviete

087
„Červonka”, biedrība
Skats no Červonkas pils parka
lapenes
5099,54 EUR
Koka baļķu lapenes, koka solu un
galdu uzstādīšana Červonkas pils
parkā, tādējādi radot pievilcīgāku vidi
vietējiem iedzīvotājiem un atpūtniekiem, kā arī uzlabojot apstākļus
ārtelpu pasākumu norisei dažādos
laikapstākļos.
Sk. att. Červonka

Ambeļu Svētā Jura Romas katoļu
baznīcas elektroinstalācijas, apkures
sistēmas, lietusūdens noteksistēmas nomaiņa, vārtu remonts, jaunu
bruģakmens kāpņu un celiņu izveide,
tādējādi saglabājot vēsturisko baznīcas
konstrukciju, funkcionalitāti, sakārtojot
baznīcas apkārtnes vizuālo ietērpu.

089
Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkstes novada brīvdabas
estrādes sabiedrisko pasākumu
apskaņošanas nodrošināšana
8156,58 EUR
Mūsdienīgas skaņu aparatūras iegāde,
nodrošinot sabiedrisko pasākumu
kvalitatīvu apskaņošanu Ilūkstes
novada brīvdabas estrādē, veicinot
pašdarbības kolektīvu radošo izaugsmi, sekmējot kultūrvēsturiskās vides
un tradīciju saglabāšanu Ilūkstes
novadā.

090
“Sieviešu klubs “Astras””, biedrība
Atgriezīsimies trakajā jaunībā
ar ritmisko deju soli, melodisko
mūziku un elegantajiem deju
tērpiem
1867,35 EUR
Skatuves tērpu šūšana un aksesuāru
iegāde starppaudžu Eiropas deju kopu
dalībniecēm, iedzīvinot un pilnveidojot
kultūras un sabiedriskās aktivitātes Kalupes pagastā.

Červonka
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091
„Kulturys studeja „Speiga””, biedrība
Tradicionālo mūzikas
instrumentu iegāde
2977,96 EUR
Tautas mūzikas instrumentu
(cītaras, cimbalas, ģīgas, varganu,
dūdu, bubina utt.) iegāde un tautas muzicēšanas tradīciju apmācību organizēšana Nīcgales, Dubnas, Višķu un Ambeļu pagastu
bērniem, jauniešiem un folkloras
kopu dalībniekiem, radot izpratni
par Latgales tradicionālo kultūru
un to popularizējot.

092
„Subatieši — sanākam, domājam,
darām”, biedrība
Aprīkojuma iegāde
kultūrvēsturiskā mantojuma
videoformātā veidošanai un
demonstrēšanai
2136,40 EUR
Nepieciešamā aprīkojuma (videokameras, projektora, portatīvā datora, disku uzglabāšanas
statīva) iegāde, lai varētu veidot
videohroniku par Subatē nozīmīgo
kultūrmantojumu un tradīcijām,
nodrošinot arī tās uzglabāšanu un
demonstrēšanas iespējas.

093
Ilūkstes novada pašvaldība
Tautas tērpu iegāde Ilūkstes
novada skolēnu un jauniešu
deju kolektīviem
10 718,00 EUR
Tautas tērpu iegāde 3 skolēnu
(Ilūkstes 1. vidusskolas deju
kolektīvs “Ance”, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 1. – 4. klašu
latviešu tautas deju kolektīvs
“Dzirkstelīte”, Eglaines pamat-
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skolas 1. – 2. klašu tautas deju
kolektīvs) un 1 jauniešu (tautas
deju kolektīvs “Labrīt”) tautas
deju kolektīviem Ilūkstes novadā,
nodrošinot latviešu tautas deju
kolektīvu pastāvēšanu un dejas
tradīcijas saglabāšanu nākamajās paaudzēs.

nodrošinot sekmīgu kultūras un
sabiedrisko pasākumu organizēšanu Biķernieku pagastā. Gan
vietējiem pašdarbniekiem, gan
viesiem iespējams uzstāties
kultūras namā, jauniešu centra
telpās, ārā rīkotajos pasākumos,
izmantojot modernu tehniku.

094
Daugavpils novada Kultūras
pārvalde
Dzejnieka Raiņa dzīves
vietas Berķenelē
teritorijas labiekārtošana
tradicionālās kultūras
aktivitāšu norisei
8940.49 EUR

096
„Sieviešu klubs „Silenīte””, biedrība
Amatiermākslas kolektīvu
darbības attīstīšana
Skrudalienas pagastā
11 177,03 EUR

Dzejnieka Raiņa dzīves vietas
Berķenelē teritorijas labiekārtošana, iegādājoties un iestādot
jaunus augļu kokus, iekārtojot
gājēju celiņus, uzstādot pārvietojamo platformu brīvdabas
pasākumiem, atkritumu tvertnes, atpūtas soliņus, laipas,
koka lapeni, veicot koka kāpņu
renovāciju. Projekta īstenošanas
rezultātā sakārtota valsts vēstures pieminekļa teritorija, veicinot
ilgstspējīgu tās izmantošanu
un kapacitāti radošo aktivitāšu
organizēšanā.

095
„Biķernieku biedrība
„Margrietiņas””, biedrība
Mūzikas skaņas un
gaismas aprīkojuma
iegāde Biķernieku pagasta
sabiedriskajiem un kultūras
pasākumiem
12 295,04 EUR
Kvalitatīva mūzikas skaņu un
gaismas aprīkojuma iegāde,

Biedrības „Sieviešu klubs „Silenīte”” materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana, iegādājoties skaņu,
gaismas un prezentācijām nepieciešamo aprīkojumu, tādējādi nodrošinot Skrudalienas amatierkolektīvu darbības un pasākumu
sekmīgāku organizēšanu.

097
“Savai skolai Vabolē”, biedrība
Latgales tautas tērpu
autentiskums folkloras
kopas “Kanči” vizuālajā tēlā
6386,99 EUR
Latgales novada tautas tērpu
iegāde folkloras kopai “Kanči”,
saglabājot un aktualizējot tautas
tērpu valkāšanas tradīcijas.

•

Rīcība/ aktivitāte 4.3.
Vietējā produkta ar
pievienoto vērtību
noieta veicināšanas
pakalpojumi
Rīcības mērķis: Izveidot tādus pakalpojumus vai uzlabot esošo
kvalitāti, kas palīdz nodrošināt noietu vietējam produktam ar
pievienoto vērtību.

098
«Daugavpils novada tūrisma
informācijas centrs», biedrība
Daugavpils novada tūrisma
produktu kvalitātes
uzlabošana un konkurētspējas
paaugstināšana noietam vietējā
tūrisma tirgū
6456,28 EUR
Izdales materiālu statīvu, informatīvo stendu, tehniskā nodrošinājuma
iegāde Daugavpils novada TIC, sekmējot vienotas, visaptverošas informācijas par tūrisma pakalpojumiem
pieejamību vietējiem iedzīvotājiem,
Daugavpils novada tūrisma produktu atpazīstamību un konkurētspēju.
Projekta ietvaros Daugavpils novada tūristu mītnēs izvietotie jaunie
tūrisma mārketinga izdales materiālu
statīvi, regulāri atjaunojot un papildinot materiālus, dod iespēju paplašināt
informācijas aprites kanālus un klāstu.

099
„Daugavpils novada uzņēmēju padome”,
biedrība
Daugavpils novada uzņēmēju
iesaistīšana digitālā mārketinga
aktivitātēs
8481,63 EUR

100
„Daugavpils novada uzņēmēju padome”, biedrība
Vietējo tūrisma produktu noieta
veicināšana — velo — atpūta Daugavpils
novadā
20 037,15 EUR
Veloinventāra iegāde (13 sieviešu, 13 vīriešu, 5
pusaudžu, 5 bērnu velosipēdi, veloķiveres un
velosipēdu slēdzenes), vienas dienas un divu dienu
velomaršruta pa Daugavpils novadu izstrāde, velomaršruta norāžu zīmju un informatīvo stendu izveide un uzstādīšana, popularizējot Daugavpils novadu
kā dabai draudzīgu tūrisma galamērķi, izveidojot
jaunu pakalpojumu un pilnveidojot esošo pakalpojumu kvalitāti.

101
„Červonka”, biedrība
Iepazīsimies! Červonkas pils un tās
apkārtne!
16 442,71 EUR
Vietējā tūrisma produkta — Červonkas pils, pils
parka, tās tuvākās apkārtnes — atpazīstamības
veicināšana, uzstādot informatīvos stendus un
izkārtnes. Informatīvās norādes uzstādītas Daugavpils — Braslavas šosejas ceļmalā abos virzienos,
krustojumā, no kura ceļš ved uz Červonkas ciemu,
un pie Červonkas pils, Vecsalienas pagasta pārvaldes stāvlaukumā.
Sk. att. Červonka

Daugavpils un Ilūkstes novada
uzņēmēju konkurētspējas, vietējo
produktu un pakalpojumu publicitātes paaugstināšana, uzņēmējiem
sniedzot atbalstu mājas lapu tapšanā
un uzturēšanā, iegādājoties moduļu
rīku — konstruktoru interneta vietņu
izstrādei, datoru, datorprogrammas,
foto un video tehniku.

Červonka

Červonka
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Rīcība / aktivitāte 4.4.
Sabiedriskās aktivitātes
tirgus veidošanai
vietējam produktam
ar pievienoto vērtību
Rīcības mērķis: Atbalstīt un dažādot sabiedriskās aktivitātes, kas
nodrošina vai veido tirgu un atpazīstamību vietējam produktam ar
pievienoto vērtību.

Špoģi

Subate

102
„Višķu attīstībai”, biedrība
Tirgus laukuma izveidošana Višķu
pagastā
14 050,03 EUR

104
Ilūkstes novada pašvaldība
Subates tirgus laukuma aprīkošana
tirgus aktivitāšu veicināšanai
8885,83 EUR

Tirgus laukuma izveide Višķu pagasta Špoģu
ciemā, sekmējot vietējo produktu atpazīstamību un noietu. Projekta rezultātā tiek veicināta tiešās tirdzniecības attīstība un sniegts
atbalsts zemniekiem.

Subates tirgus laukuma nodrošināšana ar
aprīkojumu, iegādājoties 5 tirdzniecības nojumes un pārvietojamās biotualetes, tādējādi
veicinot tirgus aktivitātes un vietējo produktu noietu un atpazīstamību.

Sk. att. Špoģi

Sk. att. Subate

Subate
Demene

103
„Demenes sociālā atbalsta centrs”, biedrība
Esam pazīstami — informācijas taciņa
1047,89 EUR

105
„Mākslas pedagogu apvienība”, biedrība
Māksla un amatniecība laukos
8426,25 EUR

Mobilā reklāmas stenda iegāde un uzstādīšana Demenes pagastā, veicinot vietējo
pasākumu un produktu popularizēšanu un
atpazīstamību, aktīvu iedzīvotāju līdzdalību
pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Divu apļveida pārvietojamo telšu iegāde,
uzlabojot vietējo mākslas un dizaina priekšmetu prezentēšanas iespējas, tādējādi arī
to noieta veicināšanu un popularizēšanu
Daugavpils un Ilūkstes novadā.

Sk. att. Demene
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Rīcība/ aktivitāte 4.6.
Vietējo produktu
ar pievienoto
vērtību sortimenta
dažādošana
Rīcības mērķis: Veicināt jaunu vietējo produktu ar pievienoto
vērtību radīšanu, tai skaitā jaunu ražotāju un pārstrādātāju izveidi
Daugavpils un Ilūkstes novados

106
Ilona Jegorova
Augļu dārza ierīkošana Ilonas
Jegorovas piemājas saimniecībā
7137,47 EUR
Bioloģiskās augļkopības uzsākšana Ilonas
Jegorovas piemājas saimniecībā, iestādot
660 ābeles un uzstādot žogu, tādējādi
dažādojot vietējo produktu sortimentu
ilgtermiņā.

107
Grigorijs Gaščuks
Rulonu preses iegāde G. Gaščuka
piemājas saimniecībā
9355,67 EUR
G. Gašcuka piemājas saimniecības tehnikas
modernizēšana, iegādājoties rulonu presi,
tādējādi palielinot saražotās bioloģiskās
lauksaimniecības produkcijas apjomu.

108
Piotrs Latočka
Rulonu preses un sējumu ecēšu
iegāde Piotra Latočkas saimniecībā
14 228,72 EUR
Rulonu preses un sējumu ecēšu iegāde
Piotra Latočkas saimniecībai, nodrošinot
kvalitatīvāku un ātrāku lopbarības sagatavošanu un graudaugu platību kopšanu.

110
Sergejs Romanovs
Lauksaimniecības tehnikas
iegāde Sergeja Romanova
saimniecībā
5099,69 EUR
Lauksaimniecības tehnikas (minerālmēslu izkliedētāja, miglotāja un
pļaujmašīnas) iegāde S. Romanova
saimniecības paplašināšanai un attīstībai graudkopības jomā.

111
Nikolajs Annišinecs
Saimniecības «Nikolajs
Annišinecs» darbības
paplašināšana un modernizācija
2777,45 EUR
Biškopības aprīkojuma iegāde saimniecības darbības paplašināšanai un
modernizācijai.

112
Jānis Vaiders
Pamatlīdzekļu iegāde bišu
dravas izveidošanai un
apsaimniekošanai
2222,98 EUR
Nepieciešamā aprīkojuma iegāde bišu
darvas produktivitātes uzlabošanai un
saimniecības attīstībai

109
Vaboles pagasta zemnieku saimniecība „Ievas”
Tehnikas iegāde zemnieku
saimniecībā „Ievas”
11 434,48 EUR
Projekta mērķis: Zemnieku saimniecības
„Ievas” tehnikas modernizācija, iegādājoties jaunu piekabi un gliemežtransportieri,
tādējādi sekmējot saimniecības izaugsmi
graudkopības jomā.
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