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Līdzekļi pašvaldības, Eiropas Savienības politiku instrumentu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī valsts budžeta līdzfinansēto un citu
projektu īstenošanai

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

Klasifikācijas kods/koda nosaukums Izdevumi, t.sk. pašvaldības aizņēmums
04 Ekonomiskā darbība 1 451 647 151 227 713 487
0451.0202 Autoceļu un ielu atjaunošana 1 017 293 86 192 400 680

Latvijas Valsts budžeta programmu finansētie projekti 530 421
Pašvaldības autoceļa "Stupiņi–Kucini–Mackeviči" (būves kadastra apzīmējums 4494 005 0263 001)
pārbūve

530 421

Investīciju plāna īstenošana 486 872 86 192 400 680
Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu  (88-13) “Svente – Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā 247 643 46 197 201 446
Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa  (86-37)  “Vārpene – Ezerne - Saulkalni”  pārbūve Skrudalienas
pagastā

239 229 39 995 199 234

0471.01 Tūrisma veicināšana 348 676 33 059 312 807
Pārrobežu sadarbības programmu projekti 348 676 33 059 312 807

Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt
apmeklētājus pierobežās zonā, Nr. LLI-501

348 676 33 059 312 807

0472.01 Vairāku (integrētu) mērķu attīstības projektu īstenošana 53 702
Specifisko atbalsta mērķu projekti 53 702

Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai 53 702
049.01 Atbalsts vietējām rīcības grupām 31 976 31 976
05 Vides aizsardzība 450 308 405 269
054.0102 Piesārņoto vietu sakārtošana 450 308 405 269

Pārrobežu sadarbības programmu projekti 450 308 405 269
Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu
pagastā, Augšdaugavas novadā

450 308 405 269

06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 326 310 326 310 -62 328
061.020102 Neizīrēto mājokļu remontdarbi 277 546 277 546

Investīciju plāna īstenošana 277 546 277 546
Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 277 546 277 546

061.03 Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās 18 764 18 764



Klasifikācijas kods/koda nosaukums Izdevumi, t.sk. pašvaldības aizņēmums
Investīciju plāna īstenošana 18 764 18 764

Energoefektivitātes pasākumu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājā Nr.418, 18.novembra iela,
Vecstropi, Naujenes pagasts

18 764 18 764

064.01 Ielu apgaismojuma nodrošināšana 30 000 30 000
Investīciju plāna īstenošana 30 000 30 000

Apgaismojumu tīklu būvdarbi Pļavas ielas, Ziedu ielas un Alejas ielas posmā Kraujas ciemā, Naujenes
pagastā

30 000 30 000

066.0401 Vispārējas nozīmes teritorijas apsaimniekošana -62 328
Pārrobežu sadarbības programmu projekti -62 328

Parki bez robežām -62 328
07 Veselība 209 716
0745.01 Veselības veicināšanas pasākumi 209 716

Specifisko atbalsta mērķu projekti 209 716
Vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/070, "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Daugavpils novadā"

188 315

Vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/058, "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Ilūkstes novadā"

21 401

08 Atpūta, kultūra un reliģija 498 325 197 925 224 694
081.0101 Atpūtas un sporta organizēšana 42 774 42 774

Investīciju plāna īstenošana 42 774 42 774
Mākslīgā seguma 3x3 basketbolam izbūve Bebrenē 42 774 42 774

0821.0102 Pagasta bibliotēka 260 163 101 362 158 801
Investīciju plāna īstenošana 260 163 101 362 158 801

Naujenes jaunatnes un sporta centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja 260 163 101 362 158 801
0823.01 Kultūras nami un centri 13 310 13 310

Investīciju plāna īstenošana 13 310 13 310
Červonkas pils logu atjaunošana 13 310 13 310

0862.01 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi 182 078 40 479 65 893
Specifisko atbalsta mērķu projekti 110 643 65 893

RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS 110 643 65 893
Pārrobežu sadarbības programmu projekti 62 397 39 801 0

Mūžam jauns 62 397 39 801 0
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekti 2 638 678

Rokas un Ķepas 2 638 678



Klasifikācijas kods/koda nosaukums Izdevumi, t.sk. pašvaldības aizņēmums
Latvijas Valsts budžeta programmu finansētie projekti 6 400

Slutišķu sādžas kulturvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas izstrāde 4 900
Talku tradīcijas izpēte, dokumentēšana un popularizēšana Augšdaugavas novadā 1 500

09 Izglītība 1 868 032 565 846 1 046 360
091.0102 Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskais nodrošinājums 239 749 39 913 199 836

Investīciju plāna īstenošana 239 749 39 913 199 836
Pirmskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" Daugavas iela 4, Nīcgalē, Nīcgales pagastā vienkāršota
atjaunošana darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām

239 749 39 913 199 836

09219.02 Vispārējās izglītības iestādes tehniskais nodrošinājums 810 928 91 708 719 220
Investīciju plāna īstenošana 810 928 91 708 719 220

Špoģu vidusskolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas
izglītības nodrošināšanai

109 292 13 240 96 052

Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve 701 636 78 468 623 168
09222.03 ĪPIV Višķi mācību korpusa uzturēšana 208 632 208 632

Investīciju plāna īstenošana 208 632 208 632
Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas Višķos mācību vides
atjaunošana

208 632 208 632

0951.02 Interešu izglītības tehniskais nodrošinājums 221 449 94 145 127 304
Investīciju plāna īstenošana 221 449 94 145 127 304

Autobusa iegāde Augšdaugavas novada sporta skolai 80 000 80 000
Mākslīgā seguma futbola laukuma izbūve Ilūkstē 141 449 14 145 127 304

0961.01 Izglītojamo pārvadājumi ar pašvaldības transportu 111 000 111 000
Investīciju plāna īstenošana 111 000 111 000

Autobusa iegāde Ambeļu pagasta pārvaldei 80 000 80 000
Pasažieru mikroautobusa iegāde Kalupes pagasta pārvaldes vajadzībām 31 000 31 000

0982.01 Izglītības pārvaldes metodiskais darbs 9 311
Specifisko atbalsta mērķu projekti 9 311

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 9 311
0982.99 Pārējie izglītības pasākumi un pakalpojumi 266 963 20 448

Specifisko atbalsta mērķu projekti 192 419
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 47 829
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Daugavpils novads) 96 590
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Ilūkstes novads) 48 000

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekti 74 544 20 448
Mūsdienu izglītības īpatnības pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā 16 919 4 780



Klasifikācijas kods/koda nosaukums Izdevumi, t.sk. pašvaldības aizņēmums
Ģimeņu dzīvotspējas nākotne Eiropas lauku apvidos 8 981 2 235
Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi 21 254 6 533
Lepni būt par eiropiešiem! 21 043 6 900
Proti un Dari 6 347

10 Sociālā aizsardzība 1 211 723 361 570 397 277
1092.01 Deinstitucionalizācija 1 187 715 352 173 397 277

Specifisko atbalsta mērķu projekti 1 187 715 352 173 397 277
Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Latgales plānošanas reģionā (Daugavpils novads) 269 968 60 869
Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Latgales plānošanas reģionā (Ilūkstes novads) 392 525 291 304
Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 525 222 397 277

1092.0601 Sociālās aizsardzības pasākumi 24 008 9 397
Specifisko atbalsta mērķu projekti 24 008 9 397

Metodikas sociālajam darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem aprobēšana
(Nr.9.2.1.1./15/I/001)

12 898 3 297

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās (Nr.9.1.1.1/15/I/001) 11 110 6 100
Kopā 6 016 061 1 602 878 2 724 759

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Kucins
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