
Daugavpils pilsētas pašvaldības

ĪSTENOJAMIE PROJEKTIĪSTENOJAMIE PROJEKTI

2011. gads



Pilsētas transporta 
infrastruktūras attīstības 

projektiprojekti

kopējā summa: Ls 48 595 433



Pārvada Daugavpils autotransporta 
mezgls Vidzemes, Piekrastes,               

A. Pumpura, Višķu iela būvniecība

� Autoruzraugs –
AS “Ceļuprojekts” 
� Būvuzraugs – SIA 

LVL 24 582 310

� Būvuzraugs – SIA 
“Geo Consultants”

� Būvuzņēmējs –
pilnsabiedrība 
“CBF SIA “Binders”

Projekts tiek realizēts līdz 2011. gada 
30. jūnijam



Daugavpils pilsētas satiksmes 
infrastruktūras rekonstrukcija

LVL 2 610 931

� 8 ielu posmu 
rekonstrukcija;

� 16 ielu 
apgaismojuma 

� Autoruzraugi – SIA 
“Energomontāžprojekts”;  
SIA “Firma L4”; SIA “Elektro 
MS”;  SIA “Elektro M”, SIA 16 ielu 

apgaismojuma 
posmu 
rekonstrukcija;

� projekts tiek 
realizēts līdz 
2011. gada 
oktobrim.

MS”;  SIA “Elektro M”, SIA 
“CKD D”

� Būvuzraugs – SIA “IN PRO”
� Būvuzņēmēji – Ceļu būves 

firma SIA “Binders”; SIA 
būvfirma “Ceļi un Tilti”, SIA 
“Kvēle”, SIA “Elpoli”, SIA 
“SZMA” ; SIA Būvfirma “Ceļi 
un Tilti”





Daugavpils pilsētas satiksmes 
infrastruktūras rekonstrukcija, 2. kārta

LVL 4 548 878

� 6 ielu posmu 
rekonstrukcija;

�Autoruzraugs–SIA “CKD D”

�Būvuzraugs –
Pilnsabiedrība “ IN PRO”rekonstrukcija;

� Projekts tiek 
realizēts līdz 
2011. gada 
decembrim

Pilnsabiedrība “ IN PRO”

�Būvuzņēmēji – Ceļu būves 
firma SIA “Binders”; SIA 
“Gādība”, SIA “Merks”, 
Pilnsabiedrība “Višķu ceļš”



Tranzītielas A13 rekonstrukcija 
Daugavpils pilsētas teritorijā 

� Autoruzraugs – SIA 
“Vertex projekti”

� Būvuzraugs –

LVL 6 536 730

� Būvuzraugs –
notiek 
piedāvājumu 
vērtēšana

� Būvuzņēmējs –
notiek 
piedāvājumu 
vērtēšana

Projekts tiek realizēts līdz 2012. gada 
jūnijam



Daugavpils pilsētas tramvaju 
transporta infrastruktūras renovācija 

LVL 10 316 584

� Tramvaju līnijas                   
18. novembra ielas posmā no 
Vienības ielas līdz Valkas 
ielai renovācija(6.2 km);

� Autoruzraugs–SIA “Rem 
Pro”

� Būvuzraudzība, 
būvdarbi, tramvaju 

Vienības ielas līdz Valkas 
ielai renovācija(6.2 km);

� Pārveidošanas apakšstaciju  
renovācija(3 gab);

� Ritošā sastāva iegāde(12 gab);

� Projekts tiek realizēts līdz 
2012. gada 31. janvārim

būvdarbi, tramvaju 
iegāde - konkursi tiks 
izsludināti š.g. II 
ceturksnī



Izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstības 

projekti

kopējā summa: Ls 12 091 768



Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu 
informatizācija

LVL 391 450
� lokālo tīklu attīstība
� stacionāro datoru iegāde 

skolēniem

� Izpildītājs, elektronisko 
sakaru tīklu projektētājs 
un ierīkotājs–SIA “Belam 
Rīga”

skolēniem
� portatīvo datoru iegāde 

skolotājiem
� interaktīvo tāfeļu un 

projektoru komplektu 
iegāde

� Projekts tiek realizēts līdz 
2011. gada 30. augustam

Rīga”

� Datortehnikas piegāde –
LR IZM centralizētais 
iepirkums, rezultāti vēl 
nav zināmi



Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība -
energoefektivitātes pasākumi un teritorijas 
labiekārtošana

LVL 9 982 667
18 izglītības iestāžu 

renovācija; 

� Autoruzraugs – SIA 
“Nams”, SIA “Arhis”

� Būvuzraugs – SIA “Rem 
Pro” un SIA “Sweco 

18 izglītības iestāžu 
renovācija; 

Teritoriju labiekārtošana;
Videonovērošanas  

sistēmas uzstādīšana.

� Projekts tiek realizēts 
līdz 2012. gada jūnijam

Pro” un SIA “Sweco 
Lietuva”

� Būvuzņēmēji – SIA 
“Gādība”, AS “BMGS”, SIA 
“Svente Holding”, SIA 
“Borg”, SIA “Elpoli”, SIA 
“Belam Rīga”



Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules 
skola” infrastruktūras un mācību aprīkojuma 
modernizācija

Autoruzraugs – SIA 
“Attīstības grupa”

Būvuzraugs – plānots 
izsludināt iepirkumu 
š.g. martā

LVL 422 475

š.g. martā

Būvuzņēmējs –plānots 
izsludināt iepirkumu 
š.g. martā

Mācību aprīkojuma 
iegāde un piegāde -
plānots izsludināt 
iepirkumu š.g. aprīlī

Projekts tiek realizēts līdz 
2011. gada decembrim



Daugavpils pilsētas speciālo izglītības 
iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana

Ls 295 176

� Daugavpils 1.speciālās 
pamatskolas, Daugavpils 
4.speciālās pamatskolas un 

� Autoruzraugs – AS 
“Komunālprojekts”

� Būvuzraugs – SIA “In Pro”

� Būvuzņēmēji – SIA 
“Gādība”, SIA “Belmast 4.speciālās pamatskolas un 

Daugavpils logopēdiskās 
internātpamatskolas –
attīstības centra 
infrastruktūras pielāgošana 
skolēniem ar speciālām 
vajadzībām

“Gādība”, SIA “Belmast 
Būve”, pilnsabiedrība 
“Būtība un Borg”

� mācību materiālu, mācību 
aprīkojuma un tehnoloģiju 
iegāde– SIA “LatInSoft”

Projekts tiek realizēts līdz 
2011. gada martam



Energoefektivitātes paaugstināšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās

Ls 1 000 000

� Daugavpils 1., 4., 10., 15., 21., 
23., 27., 30. pirmsskolas 
izglītības iestāžu ēku 

� Autoruzraugs –
konkursu par tehniskā 
projekta izstrādi 
plānots izsludināt š.g. 

izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

plānots izsludināt š.g. 
martā

� Būvuzraugs, 
būvuzņēmējs -
konkursi tiks 
izsludināti š.g. III 
ceturksnī

Projekts tiek realizēts līdz 
2011. gada decembrim



Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanasaglabāšana

kopējā summa: Ls 2 046 694



Pašvaldības ēku un pieguļošās 
infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils 
vēsturiskajā centrā 

� Daugavpils pašvaldības 
policijas ēkas rekonstrukcija;

� Muzeja ielas posmā no 

LVL 1 913 360 � Autoruzraugs – SIA 
“Arhis”, SIA “Rem Pro”

� Būvuzraugs – notiek 
piedāvājumu vērtēšana

� Muzeja ielas posmā no 
Lāčplēša līdz Rīgas ielai 
rekonstrukcija;

� Daugavpils pašvaldības ēkas, 
Saules ielā 5a, rekonstrukcija

piedāvājumu vērtēšana

� Būvuzņēmēji – SIA 
“Daugavpils 
Būvmehanizācija”; 
pārējie pretendenti tiks 
precizēti

Projekts tiek realizēts līdz 2012. gada 
jūnijs



Daugavpils un Vitebska: kultūras 
sadarbības veicināšana

� Vienības nama 3. un 4. stāva 
remonts;

� Muzikālo instrumentu iegāde 

LVL 133 334 � Būvuzņēmējs –
iepirkums tiks 
izsludināts š.g. III 
ceturksnī

� Muzikālo instrumentu iegāde 
pūšamo instrumentu 
orķestrim “Daugava”;

� Līgo festivāla organizēšana;

� Projekta partneris – Valsts 
iestāde “Kultūras centrs 
“Vitebsk””;

Projekts tiek realizēts līdz 2012. gada 
beigām



Daugavpils Cietokšņa attīstības 
projekti

kopējā summa: Ls 8 809 255



Daugavpils Cietokšņa infrastruktūras – ielu 
kompleksais labiekārtojums un 

inženiertīklu renovācija
Ls 3 873 439

� Autoruzraugs –
SIA “Firma L4”

� Būvuzraugs – SIA 
“INRI”“INRI”

� Būvuzņēmējs –
Ceļu būves firma 
SIA “Binders”

Projekts tiek realizēts līdz 2011. gada 
decembrim



Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas 
rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas 

labiekārtošana
LVL 4 482 943

� Autoruzraugs – SIA 
“Arhis”

� Būvuzraugs, 

Projekts tiek realizēts līdz 2012. gada 
decembris

� Būvuzraugs, 
būvuzņēmējs –
lēmums vēl nav 
pieņemts



Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un 
apsaimniekošana Daugavpils Cietoksnī

LVL 452 873 � Autoruzraugs – SIA 
“Arhis”

� Būvuzraugs – SIA 
“LK Projektu grupa”“LK Projektu grupa”

� Būvuzņēmējs – SIA 
“Ditton būve”

Projekts tiek realizēts līdz 2011. gada 
aprīlim



Vides projektiVides projekti

kopējā summa: Ls 3 104 897



Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas 
Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves 
“Demene” rekultivācija

LVL 2 562 051
� Autoruzraugs – SIA 

“Geo konsultants”

� Būvuzraugs –
Personu apvienība: 

SIA 
“Valkas melior ācija”

Personu apvienība: 
SIA “Ģeoplus” un 
SIA “Konsorts”

� Būvuzņēmējs – SIA 
“Valkas meliorācija”

Projekts tiek realizēts līdz 2011. gada 
jūnijam



Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā

� Reto rāpuļu un abinieku 
laboratorijas renovācijas 
darbi;

Dabas aizsardzības pasākumu 

LVL 542 846 � Būvuzņēmējs –
iepirkums tiks 
sludināts š.g. I 
ceturksnī

� Dabas aizsardzības pasākumu 
veikšana un atbalsts;

� Dabas aizsardzības 
popularizēšana

ceturksnī



Tūrisma, sporta jomas projekti



Tūrisma attīstības veicināšana Latgales –
Utenas – Vitebskas pārrobežu reģionos

� Glābšanas stacijas renovācija, 
darbnīcas nojaukšana Lielā 
Stropu ezera krastā;

Laivu eliņa jaunbūve;

EUR 58 520 � Autoruzraugs – SIA 
“Attīstības grupa”

� Būvuzraugs, 
būvuzņēmējs –

� Laivu eliņa jaunbūve;

� Projekta partneri – Latgales 
plānošanas reģions, 
pierobežas pašvaldības 
Lietuvā un Baltkrievijā

būvuzņēmējs –
iepirkumi tiks sludināti 
š.g. III – IV ceturksnī. 



Izglītības, veselības un sociālās jomas 
attīstības uzlabošana Latvijas – Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežas reģionā

� Daugavpils pilsētas sporta institūciju sporta inventāra 
atjaunošana;

� Sporta turnīru organizēšana pierobežu reģionā;

EUR 50 000

� Sporta turnīru organizēšana pierobežu reģionā;

� Veselīgas dzīves veida popularizēšana;

� Projekta partneri – Latgales plānošanas reģions, pierobežas 
pašvaldības Lietuvā un Baltkrievijā



Projektu pieteikumu izstrāde



Daugavpils un Vitebskas lidostu apkārtējās 
teritorijas revitalizācija, veidojot 
transporta, loģistikas un industriālo 
pakalpojumu centru

EUR 3 000 000

� Daugavpils un 
Vitebskas lidostas 
apkārtējās teritorijas 
attīstība;

� Daugavpils lidostas 
pievadceļa 
infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju 
rekonstrukcija

Projekts ir izstrādes posmā



Gaisa transporta pakalpojumu attīstība 
Daugavpils un Pleskavas starptautiskajās 
reģionālajās lidostās

EUR 4 009 899
� Ugunsdrošības 

aprīkojuma, 
iekārtu, 
transportlīdzekļu transportlīdzekļu 
iegāde lidostām

Projekts ir izstrādes posmā



Infrastruktūras attīstība Dinaburgas Cietoksnī 
un Pleskavas Kremlī

EUR 556 660

� Cietokšņa aizsargvaļņa 
daļas atjaunošanas 
tehniskā projekta 
izstrādāšana

� pētnieciskais darbs 
Krievijas arhīvosKrievijas arhīvos

� informatīvo materiālu 
izveidošana par 
Cietoksni

� pārrobežu tūrisma 
maršrutu Daugavpils-
Pleskava izstrāde

Projekts ir iesniegts Latvijas –
Krievijas – Igaunijas pārrobežu 

sadarbības programmā



Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana 
un sekmēšana Daugavpils un Grodņas pilsētā

EUR 981 782
� 1. krasta lunetes 

atjaunošanas tehniskā 
projekta sagatavošana, 
pašu atjaunošanas darbu 
īstenošana, informatīvās 
un zīmju sistēmas un zīmju sistēmas 
izveidošana, informatīvo 
materiālu publicēšana 
par Cietoksni un 
pārrobežu tūrisma 
maršrutu Daugavpils-
Grodņa, konferences 
rīkošana

Projekts tiks iesniegts Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programmā



Kultūras mantojuma izmantošana 
sadarbības stiprināšanai starp 

partnerpilsētām Vitebsku, Daugavpili un 
Paņevežu

� Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja iekšpagalma 
rekonstrukcija;

EUR 595 682

rekonstrukcija;

� Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana muzejā;

� Izstāžu organizēšana Daugavpilī, Paņevežā un Vitebskā

Projekts tiks iesniegts Latvijas – Lietuvas 
– Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programmā



Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III. 
kārta

� Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas pasākumi Daugavpils 
pilsētas teritorijā (Viduspoguļankā, Grīvā, Križos, Ruģelos, 
Jaunajā Forštadtē, Ķīmiķu rajonā)

LVL 12 340 039

Jaunajā Forštadtē, Ķīmiķu rajonā)

� Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas pasākumi

Projekts tiek gatavots iesniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā


