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IEVADS 

Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk – Dagdas novada IAS) ir novada ilgtermiņa (laika 
periodam līdz 2030.gadam) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības 
ilgtermiņa attīstības redzējums: mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.  

Dagdas novada IAS izstrādāta, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (Latvija 2030) un Latgales 
stratēģija 2030, kā arī Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa 
attīstības mērķus un prioritātes. 

Citus novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, 
lokālplānojumus, tematiskos plānojumus u.c.) izstrādā saskaņā ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju. 
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Dagdas novada IAS ietver īsu 
pašreizējās situācijas raksturojumu 
jeb vizītkarti, stratēģisko daļu, kurā 
nosaka novada ilgtermiņa attīstības 
redzējumu, telpiskās attīstības 
perspektīvu un ilgtermiņā 
sasniedzamos rezultātus. 
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1. DAGDAS NOVADS 2012

 

NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA: 949 km2. 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS: 9089 (dati uz 
01.01.2012.). 

IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS: 9,6 cilvēki/km2. 

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS: Dagdas pilsēta. 

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS: Dagdas 
novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu 
daļā, pierobežas teritorijā.  

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA: Dagdas novadu veido 
Dagdas pilsēta un 10 pagasti - Andrupenes, 
Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, 
Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagasts. Novada 3 pagasti - Šķaunes, Bērziņu un Ķepovas – 
robežojas ar Baltkrieviju. 

ATTĀLUMS LĪDZ GALVASPILSĒTAI: Rīga – 267 km. 

ADMINISTRATĪVĀ CENTRA ATTĀLUMS LĪDZ TUVĀKAJĀM PILSĒTĀM: Daugavpils – 80 km, Rēzekne – 59 km, 
Krāslava – 36 km. 

KAIMIŅU PAŠVALDĪBAS: Dagdas novads robežojas ar Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna un Kaunatas 
pagastiem, Ludzas novada Rundēnu un Istras pagastiem, Krāslavas novada Aulejas, Skaistas un Robežnieku 
pagastiem, Aglonas novada Grāveru un Kastuļinas pagastiem, Zilupes novada Pasienes pagastu un 
Baltkrievijas Republiku. Tuvākās pilsētas ir Krāslava, Preiļi, Rēzekne un Daugavpils. 

NODARBINĀTĪBA: uz 2012.gada 31. jūliju reģistrēto bezdarbnieku skaits Dagdas novadā – bija 1272 jeb 
25,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. 

IZGLĪTĪBA: Novada izglītības iestāžu struktūru veido 3 pirmsskolas izglītības iestādes - PII „Saulīte”, PII 
„Avotiņš” un Ezernieku PII, Konstantinovas sākumskola, 5 pamatskolas – Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, 
Šķaunes un Aleksandrovas speciālā internātpamatskola, kā arī 2 vidusskolas – Dagdas un Ezernieku. 
Profesionālās izglītības pakalpojumus nodrošina Viduslatgales Profesionālā vidusskola, savukārt interešu 
izglītību – Dagdas mākslas un Dagdas mūzikas skolas.  

KULTŪRA UN SPORTS: Novadā ir 12 bibliotēkas un 9 tautas nami, kā arī etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 
novadpētniecības izstāžu zāle un istabas. Populārs ir tautas sports. Īpaši sasniegumi sportā ir Dagdas novada 
svarcēlājiem.  

ATTĒLS 1. DAGDAS NOVADA ADMINISTRATĪVAIS DALĪJUMS 



Ilgtspējīgas attīstības stratēģija  

 

 6  
 

EKONOMIKA: Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lopkopība, lauksaimniecība, kokapstrāde un 
mazumtirdzniecība. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju 2010.gadā novadā bija 123,2 Ls, kas 
ir puse no vidējā novadu rādītāja Latvijā (232,6 Ls). 

DABAS RESURSI: 43% novada teritorijas klāj lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 41% ir mežu zemes. 
Novads ir bagāts ar ezeriem, kopumā reģistrēti 123 ezeri. Ievērojamākais ir Ežezers, kas ir ar salām 
visbagātākais ezers Latvijā (33 salas).  

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA: Novada teritoriju šķērso valsts reģionālie autoceļi P57 Malta – Sloboda, 
P60 Dagda – Aglona, P55 Rēzekne – Dagda, P61 Krāslava – Dagda, P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki un P52 
Zilupe – Šķaune – Ezernieki, kā arī 32 valsts vietējie autoceļi un pašvaldības ceļi un ielas. 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS: Novada teritorijas attīstības līmeņa indekss 2011.gadā bija -1,366. Pēc šīs 
rādītāja Dagdas novads ieņem vien 104. vietu starp visām Latvijas pašvaldībām.  

NOVADA NOZĪMĪGĀKIE OBJEKTI: Andrupenes lauku sēta, Dagdas Romas katoļu baznīca, Ežezers un citi ezeri, 
Dagdas muižas parks.
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA 

Ilgtermiņa attīstības redzējums ietver Dagdas novada vīziju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes, 
ekonomisko specializāciju un novada funkcionālās saites. 

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, vēlamā situācija Dagdas novadā 2030. gadā. 

Stratēģiskie mērķi – tiek noteikti pamatojoties uz vīziju un veicina tās sasniegšanu. Stratēģiskie mērķi ir 
pamats prioritāšu noteikšanai un nākotnē veicamo darbību identificēšanai. Lai izvērtētu stratēģisko mērķu 
sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, tiek izmantoti teritorijas attīstības rādītāji. 

Ilgtermiņa prioritātes – tiek izvirzītas, lai veicinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu.  

Ekonomiskā specializācija – raksturo teritorijas ilgtermiņa ekonomisko attīstību, kas atspoguļo novada 
ekonomiskās attīstības pamatus un virzienus. 

Telpiskās attīstības perspektīvā tiek noteiktas teritorijas attīstības vadlīnijas, kā arī noteiktas un grafiski 
attēlotas pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, kurā ietverti svarīgākie esošās telpiskās struktūras 
elementi un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. 

Stratēģijas ieviešanas uzraudzība nepieciešama, lai konstatētu, kā tiek sasniegti izvirzītie stratēģiskie mērķi. 
Stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšanai tiek izmantoti galvenie indikatori un to plānotais ilgtermiņa 
attīstības virziens 2030.gadā. Katru gadu novadā jānovērtē progress stratēģisko mērķu sasniegšanā, 
jāaktualizē un jāizvērtē rādītāji un to dinamika stratēģijas realizēšanas laikā. 

2.1. VĪZIJA 

 

DAUDZFUNKCIONĀLS NOVADS – novadā ir pieejami gan kvalitatīvi pakalpojumi, gan kvalitatīva infrastruktūra. 
Novads ir daudzfunkcionāls, jo piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus gan izglītības, kultūras un sporta 
jomās, gan sociālās un medicīnas aprūpes, kā arī komunālo pakalpojumu jomās. Attīstīts ir arī tūrisms un 
vietējā uzņēmējdarbība. Novads tiek efektīvi un veiksmīgi pārvaldīts; labi organizētas pašvaldības 
pārraudzībā esošās iestādes un institūcijas, kas sniedz daudzveidīgus pakalpojumus novada iedzīvotājiem. 

NOVADS LATGALĒ – ar spēcīgu novada identitāti, un Latvijā atpazīstams gan pilsētas zīmols, gan viss novads 
kopumā. Katrs novada pagasts ekonomikā specializējas un attīstās savā jomā. Kopumā Dagdas novads 
veidojas kā stiprs novads Latgalē ar saglabātām sev raksturīgajām unikālajām vērtībām.  

Dagdas 
novads 

Daudzfunkcionāls novads 
Latgalē ar apmierinātiem un 

darbīgiem iedzīvotājiem, 
attīstītu mazo 

uzņēmējdarbību, 
lauksaimniecības produktu 

ar pievienoto vērtību 
ražošanu un dabas tūrismu 
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APMIERINĀTI UN DARBĪGI IEDZĪVOTĀJI – Dagdas novada iedzīvotāji ir apmierināti ar novadu kopumā, kā arī šeit 
pieejamajiem pakalpojumiem un infrastruktūru. Tomēr, lai veicinātu nepārtrauktu novada izaugsmi un 
augšupeju un neapstātos pie jau sasniegtā, novada iedzīvotāji ir darbīgi un piedalās ar novada attīstību 
saistītās aktivitātēs. Tie veido sava novada labklājību un izaugsmi kopā ar pašvaldības iestādēm un 
institūcijām. Aktīvs ir NVO sektors, tiek veicinātas un atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas, kas vērstas uz 
pozitīvu novada attīstību. Novada iedzīvotāji ir galvenā Dagdas novada prioritāte. 

ATTĪSTĪTA MAZĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA – novadā ir attīstīta mazā uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbību veicinoša ir 
vietējā ekonomiskā vide. Dagdas novada uzņēmēju un lauksaimnieku saražotā produkcija un pakalpojumi ir 
konkurētspējīgi ne tikai Latgalē, bet visā Latvijā. 

ATTĪSTĪTA LAUKSAIMNIECISKĀ RAŽOŠANA – ņemot vērā zemes resursus un ģeogrāfisko novietojumu, Dagdas 
novadā ir attīstīta lauksaimniecības produktu ražošana. Katrs pagasts specializējas savā lauksaimniecības 
produktu ražošanas sfērā.  

2.2. STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 
Izvirzītās vīzijas sasniegšanai un realizēšanai tiek noteikti 3 stratēģiskie mērķi (SM). Galvenie stratēģisko 
mērķu virzieni: dzīves telpa, pakalpojumi un ekonomiskā vide.  

Ilgtermiņa prioritātes ir prioritātes laika posmā līdz 2030.gadam un izvirza priekšplānā aktualitātes, kas 
saistītas ar novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. 
gadam tiek noteiktas 3 ilgtermiņa prioritātes (IP). 

SM1 Patīkama dzīves telpa: 
Dagdas novadu veido kā 
pašvaldību ar apmierinātiem 
un darbīgiem iedzīvotājiem. 
Novada infrastruktūra un 
vide ir sakopta un skaista, 
šeit ir patīkami ne tikai 
dzīvot ilglaicīgi, bet arī 
uzturēties īslaicīgi gan 
tūristiem, gan novada 
viesiem.  

SM2 Kvalitatīvi, daudzveidīgi 
un pieejami pakalpojumi: 
Dagdas novadu veido kā 
daudzfunkcionālu novadu, 
kas nodrošina plaša spektra 
pakalpojumus, kuri ir kvalitatīvi un pieejami ikvienam. Tas novadu padara arī bagātāku ar apmierinātiem 
vietējiem iedzīvotājiem. 

Daudzfunkcionāls novads Latgalē ar apmierinātiem 
un darbīgiem iedzīvotājiem, attīstītu mazo 

uzņēmējdarbību, lauksaimniecības produktu ar 
pievienoto vērtību ražošanu un dabas tūrismu 

SM1 Patīkama 
dzīves telpa 

IP1 Moderna 
infrastruktūra un 

sakopta vide 
 

SM2 Kvalitatīvi, 
daudzveidīgi un 

pieejami 
pakalpojumi 

IP2 Nodrošināti visi 
pilnvērtīgai dzīvei 

nepieciešamie 
pakalpojumi 

SM3 Pilnvērtīga 
ekonomiskā vide 

IP3 Konkurētspējīga 
uzņēmējdarbība un 

zems bezdarba 
līmenis 
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SM3 Pilnvērtīga ekonomiskā vide: veicina Dagdas novada uzņēmējdarbības vides attīstību, un novada 
ekonomisko specializāciju lauksaimniecība un lauksaimniecības produkcijas ar pievienoto vērtību ražošanā 
un dabas tūrismā. Pilnvērtīga ekonomiskā vide veicina arī mazās uzņēmējdarbības attīstību. 

2.3. TERITORIJAS SPECIALIZĀCIJA 
Ņemot vērā Dagdas novada pašreizējās stiprās puses un iespējas, esošos resursus, pašvaldības perspektīvo 
teritorijas specializāciju noteikts balstīt uz sekojošu nozaru attīstību: 

- Daudznozaru lauksaimniecība. 
- Lauksaimniecības produktu pārstrāde. 
- Zivsaimniecība. 
- Dabas tūrisms. 

Lauksaimniecība kā novada specializācija noteikta, pamatojoties uz atbilstošiem zemes resursiem (LIZ 
sastāda 40226,1 ha jeb 43% no novada kopplatības), augšņu raksturojumu un to auglības novērtējumu (vid. 
33 balles/ha), klimatiskiem apstākļiem, kā arī lauksaimniecība ir viena no novada populārākajām 
ekonomiski aktīvā tirgus sektora vienību darbības veidiem. Īpaši akcentēti tiek 2 lauksaimniecības nozares 
virzieni: lopkopība (govkopība, cūkkopība, aitkopība, putnkopība, biškopība, netradicionālās 
lauksaimniecības nozares) un augkopība (graudu nozare, augļu un dārzeņu nozare).  

Tāpat kā perspektīva un attīstību veicinoša ir lauksaimniecības produktu pārstrāde, kas ļautu padarīt 
novadu par konkurētspējīgu gan Latgales reģionā, gan Latvijā ar iecienītiem, augstas kvalitatīviem 
ekoloģiskiem produktiem. 

Zivsaimniecība kā novada ekonomiskā specializācija tiek noteikta saistībā ar to, ka novads ir viens no 
bagātākiem Latgales reģionā ar dabas resursiem - ūdensobjektiem, kurus racionāli un ilgtspējīgi izmantojot 
var attīstīt iekšējo ūdeņu zivsaimniecības nozari (rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos un akvakultūru). 
Zivsaimniecības attīstībai var izmantot arī zemes resursus, ierīkojot mākslīgus dīķus zivju mazuļu audzēšanai 
vai makšķerēšanai.  

Saskaņā ar Latgales reģiona perspektīvo telpisko struktūru, Dagdas novads iekļauts tūrisma attīstības 
teritorijā „Ezerzeme”. Ņemot vērā novada teritorijā esošos dabas resursus (ezeri, paugurainais reljefs u.c.), 
kultūrvēsturisko mantojumu, kas ir labs tūrisma attīstības potenciāls, viena no novada ekonomiskās 
specializācijas gan Eiropas līmenī, gan visas Latvijas un arī Latgales reģionā, ir dabas tūrisms.  
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3. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

Dagdas novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva ir veidota, lai sniegtu pašvaldībai ilgtspējīgas 
attīstības iespējas, nodrošinātu tās atsevišķo teritoriālo vienību – Dagdas pilsētas un 10 pagastu pilnvērtīgu 
funkcionēšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem, infrastruktūras attīstību, lauku teritoriju 
attīstību un ekonomiskās vides, saglabājot bagāto dabas, kultūrvēsturisko un tradīciju mantojumu. 

Dagdas novada telpiskās attīstības perspektīva konceptuāli parāda vēlamo novada telpisko attīstību un 
teritorijas plānošanas virzienus.  

Lai veidotu telpisku ietvaru, kas sekmē Dagdas novada ilgtermiņa un ilgtspējīgu attīstību, galvenie Dagdas 
novada vēlamās telpiskās uzbūves virzieni tiek izvirzīti: 

 

 

3.1. NOVADA VĒLAMĀ TELPISKĀ STRUKTŪRA 

3.1.1. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA  

Apdzīvojuma centru līmeņi 
Dagdas novada apdzīvojuma centru līmeņi noteikti atbilstoši Latgales plānošanas reģiona teritorijas 
plānojuma Telpiskās attīstības perspektīvai, kā arī izvērtējot vēsturiski izveidojušos apdzīvojuma telpisko 
struktūru, esošo un perspektīvo iedzīvotāju skaitu, esošo un perspektīvo apbūves struktūru un sociālās un 
tehniskās infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī plānotās infrastruktūras attīstības iespējas un saimnieciskās 
darbības prognožu perspektīvas. 

Apdzīvojuma 
struktūras 

attīstība un 
plānošana 

Infrastruktū-
ras attīstība 

un plānošana 

Lauku telpas 
struktūras 

attīstība un 
plānošana 
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Novadā jāveicina visu apdzīvojuma attīstības centru līmeņu un lauku teritoriju savstarpēja sadarbība un 
mijiedarbība, lai sekmētu un nodrošinātu vienmērīgu novada teritorijas attīstību, nodrošinot darbavietu un 
pakalpojumu pieejamību, veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un kvalitatīvus dzīves apstākļus gan attīstības 
centros, gan lauku teritorijās. 

Dagdas novada IAS apdzīvojuma attīstības centru līmeņu kritēriji saistībā ar pieejamo/plānoto minimālo 
pakalpojumu klāstu noteiktas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā noteiktiem 
kritērijiem. 

Novada nozīmes centri 
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā Dagda un Ezernieki noteikti kā novadu nozīmes centri 
līdzās Zilupei, Aglonai, Indrai, Maltai, Višķiem, Viļāniem un citiem Latgales reģiona apdzīvojuma centriem.  

Savukārt Dagdas novada IAS kā novada nozīmes centrs tiek noteikts arī lauku ciems - Andrupene, izvērtējot, 
infrastruktūras pieejamību, ciema ekonomisko ietekmi, iedzīvotāju skaitu un piedāvāto pakalpojumu 
apjomu. 

KRITĒRIJI NOVADA NOZĪMES APDZĪVOJUMA CENTRA LĪMENIM 
Dagdas novada IAS Novada nozīmes apdzīvojuma centriem nosaka šādu minimāli pieejamo/plānoto 
pakalpojumu klāstu: 

- vietējas nozīmes centros noteiktie pakalpojumi; 
- vispārējās vidējās izglītības iestāde ar sporta bāzi; 
- pirmsskolas izglītības iestāde vai grupa/as pie vispārējās izglītības iestādes; 
- interešu izglītības ieguves iespēja (mūzikas, mākslas vai sporta skola); 
- sociālās aprūpes un pakalpojumu iestāde; 
- veselības aprūpes iestādes - primārās veselības aprūpes iestāde, sekundārā veselības aprūpes 

iestāde; 
- ielu apgaismojums; 

ATTĒLS 2. DAGDAS NOVADA APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN CENTRU SASNIEDZAMĪBA 
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- publiskas tirdzniecības vietas; 
- VUGD postenis; 
- policijas iecirknis; 
- finanšu pakalpojumi (piemēram, bankas filiāle, bankomāts u.tml.); 
- naktsmītnes (viesnīca, motelis u.tml.); 
- sabiedriskās ēdināšanas iestāde; 
- tūrisma informācijas centrs (TIC); 
- tautas nams; 
- centralizētā ūdensapgāde un kanalizācijas savākšanas sistēma; 
- kvalitatīvi telekomunikāciju pakalpojumi – fiksētie un/vai mobilā telefona sakari, interneta 

pakalpojumi; 
- neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atbalsta vieta; 
- dzīvojamais fonds; 
- publiskās ārtelpas teritorijas; 
- rūpniecības attīstības teritorijas. 

Vietējas nozīmes centri 
Kā vietējas nozīmes centri tiek noteikti šādi ciemi, novada teritoriālo vienību – pagastu centri – Andzeļi, 
Asūne, Porečje, Ozoliņi, Neikšāni, Konstantinova, Šķaune un Svarinci. Šie ciemi pilda vietējas nozīmes 
centru funkcijas (administratīvās un pakalpojumu) un nodrošina pamatpakalpojumus tuvākajām lauku 
teritorijām pēc iespējas tuvāk dzīvesvietām. 

KRITĒRIJI VIETĒJAS NOZĪMES APDZĪVOJUMA CENTRA LĪMENIM 
Dagdas novada IAS Vietējas nozīmes centriem nosaka šādu minimāli pieejamo/plānoto pakalpojumu klāstu: 

- vietējās pašvaldības administratīvie pakalpojumi; 
- pirmsskolas izglītības iestāde vai grupa/as pie vispārējās izglītības iestādes (sākumskola, 

pamatskola); 
- vispārējās izglītības iestāde vai nodrošināts transports bērnu nogādāšanai uz tuvāko skolu; 
- bibliotēka; 
- kvalitatīvi telekomunikāciju pakalpojumi – fiksētie un/vai mobilā telefona sakari, interneta 

pakalpojumi; 
- mazumtirdzniecības objekts pirmās nepieciešamības pārtikas un rūpniecības preču iegādei; 
- ģimenes ārsta prakse vieta; 
- pasta pakalpojumi; 
- centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodrošinājums; 
- melnā seguma ceļi līdz novada nozīmes centriem vai valsts reģionālas nozīmes autoceļiem; 
- publiski pieejamas atpūtas vietas/objekti (parks, estrāde u.c. vietas); 
- sabiedriskais transports ar pieturvietām; 
- teritorijas, kas paredzētas ražošanas objektu attīstībai; 
- dzīvojamais fonds. 

Lauku ciemi 
Lauku ciemiem būs vietējās ekonomiskās attīstības atbalsta centra loma. Tie attīstīsies kā papildus centri ar 
ierobežotu funkciju skaitu (galvenokārt mājokļi, piemājas saimniecības) un apkārtējo lauku teritoriju 
atbalsta punkti. Kā lauku ciemi tiek noteikti – Mariampole, Račeva, Punduri, Vecdome un Apaļi. 
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KRITĒRIJI LAUKU CIEMU APDZĪVOJUMU LĪMENIM 
Dagdas novada IAS Lauku ciemu apdzīvojuma līmenim nosaka šādu minimāli pieejamo/plānoto 
pakalpojumu klāstu: 

- sabiedriskā transporta nodrošinājums izglītības iestāžu un darbavietu sasniegšanai; 
- pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādes vieta; 
- centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas; 
- kvalitatīvi telekomunikāciju pakalpojumi – fiksētie un/vai mobilā telefona sakari, interneta 

pakalpojumi; 
- pietiekama elektroenerģijas apgādes jauda; 
- dzīvojamais fonds. 

Pārējās vietas 
Lauku sētas - viensētas, viensētu grupas (arī sādžas) ir novada apdzīvojuma struktūras neatņemama 
sastāvdaļa, kas saglabās tradicionālo Latgales lauku apdzīvojuma veidu, veicinās vienmērīgu lauku teritoriju 
apdzīvotību, saglabās raksturīgo kultūrainavu un tradīcijas. Lauku sētu loma palielināsies, attīstoties lauku 
tūrismam, pasīvajai un aktīvajai atpūtai, kā arī to izmantošanai par brīvdienu un vasaras mājokli 
pilsētniekiem. 

VADLĪNIJAS apdzīvojuma struktūras attīstībai un plānošanai 
- Jāattīsta un jāpilnveido līdzsvarota policentriska (daudzcentru) apdzīvojuma sistēma.  
- Jāveicina Latgales un Dagdas novada vēsturiski veidojusies tradicionālā apdzīvojuma struktūras 

saglabāšana un attīstība, uzlabojot esošās novada apdzīvotās vietas, neveidojot jaunas apdzīvotas 
vietas un nepamatoti nepalielinot esošo apdzīvoto vietu robežas. 

- Jauna blīva apbūve jākoncentrē esošo pilsētu un ciemu robežās, maksimāli izmantojot pastāvošās 
neapbūvētās perspektīvās apbūves teritorijas, inženiertīklus un transporta infrastruktūru. 

- Katras apdzīvotās vietas plānojumam jāveicina dzīves vides kvalitātes paaugstināšana, sabalansējot 
gan iedzīvotāju intereses, gan ekonomiskās izaugsmes iespējas, gan dabas un kultūrvides 
aizsardzības un apsaimniekošanas prasības. 

- Kā pierobežas novadam jāmazina nomales efekts, vienmērīgi nodrošinot visā novada teritorijā 
nepieciešamo infrastruktūru, minimālo pakalpojumu klāstu, līdzvērtīgas un kvalitatīvas satiksmes, 
komunikācijas iespējas. 

- Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos jāizstrādā koncepcija Dagdas 
pilsētas teritorijas struktūras plānojumam, nosakot pilsētas funkcionālo zonējumu, izstrādājot 
pilsētas transporta organizāciju un plānošanu, plānojot pilsētas teritoriju, ņemt vērā Dagdas 
vecpilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un saglabāšanas prasības, paredzēt dabas 
teritoriju saglabāšanu un veidošanu pilsētvidē, jāparedz teritorijas, kurās iespējams attīstīt 
inovatīvas ražošanas nozares. 

- Blīvi apdzīvotās vietās līdzās dzīvojamai un publiskai apbūvei plānot jaunas rūpniecības teritorijas 
vispārīgās ražošanas uzņēmumu izvietošanai un attīstīt esošās rūpniecības teritorijas, izmantojot 
pašreizējo un perspektīvo ekonomiskās vides attīstībai nepieciešamo infrastruktūru (gan 
inženierkomunikāciju, gan satiksmes).  

- Dagdas pilsētā un ciemos veidot ikdienas atpūtas vietas. 
- Jāturpina un jāattīsta sadarbība un kooperācija ar kaimiņu pilsētām, plānojot pakalpojumus un 

funkcijas. 
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- Pārskatot ciemu robežas, izslēgt no tām nepamatoti iekļautās lielās platībās atvērtās telpas – mežu, 
ūdeņu un lauksaimniecības teritorijas. 

3.1.2. INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA 

Transporta struktūras attīstība 
Viens no galvenajiem novada attīstības priekšnoteikumiem ir iekšējās un ārējās sasniedzamības 
nodrošinājums. Tāpēc svarīga ir transporta infrastruktūras kvalitāte (jāpaaugstina autoceļu kapacitāte un 
kvalitāte, jārekonstruē atsevišķi posmi, jāuzlabo segumi, tādejādi paaugstinot mobilitāti, pārvietošanās 
ātrumu un kvalitāti), lai tiktu rasta iespēja pārvietoties pēc iespējas īsākā laikā starp pakalpojumu centriem.  

Novadā kopumā ir pietiekami attīstīts transporta infrastruktūras tīkls, kas novadu padara labi sasniedzamu, 
teritoriju kopumā šķērso 6 valsts reģionālie autoceļi, no kuriem viens ir ar grants segumu (P49 Kārsava – 
Ludza – Ezernieki) un 32 vietējie valsts autoceļi, kā arī pašvaldības ceļi. Transporta infrastruktūras tīkls 
nodrošina novada nozīmes centru sasniedzamību. 

Dagdas novada IAS neparedz jaunu starptautiskas nozīmes autoceļu izbūvi novada teritorijā, bet atbalsta 
radikālu esošo nacionālas – starpreģionālas nozīmes, reģionālas un novada nozīmes autoceļu kvalitātes 
paaugstināšanu, rekonstruējot atsevišķus posmus un uzlabojot segumus. 

Starpreģionālas (nacionālas) un reģionālas nozīmes transporta saites: 
Saskaņā ar Latgales reģiona teritorijas plānojumu, Dagdas novada teritorijā iekļaujas autoceļu projekts 
„Austrumu stīga”. Projekts „Austrumu stīga” jau pašlaik tiek īstenots 256 km garumā maršrutā: Viļakas 
novada robeža – Kuprava – Viļaka – Baltinava – Kārsava – Ludza – Pilda – Ezernieki – Svariņi – Porečje – 
Neikšāni – Asūne – Robežnieki - Skuķi – Indra – Krāslava – Kaplava – Saliena - Daugavpils novada robeža. 
Autoceļam ir svarīga nozīme apdzīvoto vietu (īpaši pierobežā), muitas un robežpārejas punktu un 
starptautisko autoceļu sasaistē. Autoceļu projektu „Austruma stīga” paredzēts attīstīt kā starpreģionālas 
nozīmes autoceļu, lai perspektīvā veicinātu Latgales reģiona austrumu pierobežas attīstību un stiprinātu 
saites ar Vidzemes reģiona pilsētām Alūksni un Gulbeni. 

Autoceļš P60 Dagda – Aglona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek noteikts kā starpreģionālas (nacionālas) 
nozīmes transporta saite, jo šis ceļš ir galvenais savienojums ar Rīgu. Šī autoceļa rekonstrukcija un 
uzlabošana būtiski veicinās Dagdas novada attīstību, uzlabojot uzņēmējdarbības loģistikas pakalpojumus, kā 
arī iedzīvotāju mobilitātes kvalitātes uzlabošanos. 

Autoceļš P55 Dagda-Ezernieki-Rēzekne savieno „Austrumu stīgu” ar Rēzekni un ir ļoti nozīmīgs arī tūrisma 
attīstībai Ezerzemē, jo Rāznas ezers ir ne tikai nozīmīgs reģiona rekreācijas objekts, bet arī nacionāla 
mēroga tūrisma resurss. 

Novada nozīmes autoceļi: 
Lai nodrošinātu visu Dagdas novada teritoriju sasniedzamību, novada līdzsvarotā attīstībā būtiska loma ir 
valsts vietējās nozīmes autoceļiem, kuriem būtu jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un sasaistītiem ar augstāka 
līmeņa (valsts galvenajām vai reģionālām) transporta asīm.  
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Ainavu ceļi: 
Vairākus novada autoceļus (P52 Zilupe – Šķaune - Ezernieki, P60 Dagda - Aglona, P61 Dagda - Krāslava, P57 
Malta - Sloboda, P55 Rēzekne – Ezernieki - Dagda) Latgales reģiona TPL paredzēts attīstīt un saglabāt kā 
ainavu ceļus. Ainavu ceļu mērķis ir saglabāt Latgalei raksturīgās kultūrainavas un veicinātu tūrisma attīstību. 
Dagdas novada IAS paredz saglabāt reģiona teritorijas plānojumā noteiktos ainaviskos ceļus, precizējot 
ainaviski vērtīgos ceļa posmus un skatupunktus novada teritorijas plānojumā, kur veicot ceļu 
rekonstrukcijas darbus, uzlabojot ceļu seguma kvalitāti, vienlaicīgi ir saglabājams ceļu raksturs, ainava un 
izteiksmīgums. 

ATTĒLS 3. TRANSPORTA STRUKTŪRA 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA ATTĪSTĪBA 
Galvenais sabiedriskā transporta veids novada teritorijā ir autotransports – autobusu pārvadājumi. Novada 
turpmākā sabiedriskā transporta sistēma jāveido saistībā ar apdzīvojuma struktūru, jo visas teritorijas labas 
sasniedzamības nodrošinājums ir viens no līdzsvarotas novada teritorijas attīstības priekšnoteikumiem. 
Svarīgi nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutus gan novada iekšienē, gan ar apkārtējiem novadiem un 
reģioniem, tādēļ ir svarīgi iesaistīties kopējā Latgales reģiona sabiedriskā transporta sistēmā. Kvalitatīvam 
sabiedriskajam transportam jāpaaugstina iedzīvotāju mobilitāte, pēc iespējas īsākā laikā nodrošinot savas 
dzīves un darbavietu sasniedzamību novada teritorijā, gan ārpus novada teritorijas. 

SAKARU UN KOMUNIKĀCIJU INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 
Viens no būtiskākajiem novada ekonomiskās un teritorijas vispārīgas (apdzīvotības) attīstības 
priekšnosacījumiem ir kvalitatīvi sakari (gan stacionārie, gan mobilie), komunikāciju iespējas un pieeja 
informācijai (Interneta pakalpojumi, publisko radio un TV programmu kvalitatīva uztveršana), jo šie faktori 
nosaka gan uzņēmējdarbības, gan iedzīvotāju piesaisti novadam. 

Dagdas novada IAS atbalsta mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas sistēmas izveides attīstību, 
nodrošinot kvalitatīvu telekomunikāciju, sakaru un datu pārraides tīklu attīstību visā novada teritorijā. 

INŽENIERTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

Modernas un videi draudzīgas tehniskās infrastruktūras attīstība veicinās iedzīvotājiem dzīves kvalitātes 
palielināšanos, uzņēmējdarbības aktivizēšanos ražošanas, tūrisma, pakalpojumu un citās jomās. To paredz 
arī Dagdas novada IAS - veidot un attīstīt mūsdienu prasībām atbilstošu un videi draudzīgu tehnisko 
infrastruktūru, par pamatu ņemot vērā pieprasījumu pēc tehniskās infrastruktūras pakalpojumiem. IAS 
atbalsta novada apdzīvotajās vietās esošo inženierkomunikāciju rekonstrukciju vai jaunu izbūvi, lai 
nodrošinātu visām kvalitātes normām un vides aizsardzības prasībām atbilstošu centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju un siltumapgādi, kā arī pilnveidot vides kvalitātes prasībām atbilstošu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu. IAS atbalsta arī alternatīvo enerģijas avotu (vēja, ūdens, saules enerģijas) 
izmantošanu, kā arī vietējo atjaunojamo energoresursu (koksnes atkritumu, salmu, biogāzes u.c.) 
pielietošanu. 

VADLĪNIJAS transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju plānošanai 

- Nodrošināt visu novada apdzīvoto vietu – novada nozīmes centrus, vietējās nozīmes centrus, lauku 
ciemus un lauku teritorijā apdzīvotās vietas, ražošanas, pakalpojumu u.c. objektu sasniedzamību pa 
labas kvalitātes autoceļiem.  

- Veicināt apkalpes infrastruktūras tīkla izveidošanu, attīstīšanu ap starpreģionālas (nacionālas) un 
reģionālas nozīmes autoceļi autoceļiem. 

- Sekmēt veloceliņu attīstību, velotransporta maršrutu izstrādi un to integrēt kopējā 
starpnovadu/reģionu tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu tīklā. 

- Pašvaldības teritorijas plānojumā jāprecizē ainavisko ceļu posmi un jānosaka nosacījumi šo 
ainavisko vērtību saglabāšanai. 

- Jaunveidojamo apbūvi plānot tādā attālumā no autoceļiem, kas neprasa papildus pasākumus 
aizsardzībai pret transporta radīto troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi. 

- Jaunās apbūves teritorijas jānodrošina ar piekļūšanas iespējām. 
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- Veicot autoceļu rekonstrukciju vēlams vienlaicīgi ieplānot veloceliņu izbūvi un apdzīvotajās vietās – 
gar autoceļiem ieplānot gājēju ietvju un apgaismojumu izbūvi. 

- Lai teritorija tiktu izmantota pēc iespējas racionālāk, maģistrālās inženierkomunikācijas jākoncentrē 
pēc iespējas vienotā koridorā gar autoceļiem. 

- Jāuzlabo centralizētās ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, lai nodrošinātu 
patērētājiem kvalitatīvus pakalpojumus un mazinātu vides piesārņojumu. 

- Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas sistēmu izveidi, nodrošinot augstas kvalitātes 
infrastruktūru – telekomunikācijas un datu pārraides tīklus. 

3.1.3. LAUKU TELPAS STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA 

Dagdas novada lauku jeb atvērtās telpas attīstība galvenokārt balstīta uz lauku centru un apdzīvoto vietu 
dzīvotspēju, dabas resursu ilgtspējīgu un racionālu apsaimniekošanu un izmantošanu, kultūras mantojuma 
saglabāšanu un atbilstošu apsaimniekošanu. Lauku teritorijas attīstība balstīsies galvenokārt uz 
lauksaimniecības un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu attīstību un tūrisma attīstību, 
papildinot šīs tradicionālās nozares ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, attīstot produkcijas ražošanu 
ar augstu pievienoto vērtību, par izejmateriāliem izmantojot vietējos dabas u.c. resursus. 

Lai veicinātu novada lauku teritoriju ekonomisko attīstību, paaugstinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
saglabātu un racionāli izmantotu dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības, kā arī, lai uzturētu un 
attīstītu dzīvotspēju un saimniecisko darbību pierobežā, Dagdas novada IAS izdala lauku jeb atvērtās telpas 
teritoriju funkcionāli un telpiski svarīgākās teritorijas: 
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LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 
Dagdas novada IAS atbalsta daudzveidīgu lauksaimniecības nozares attīstību visā novada teritorijā, bet īpaši 
tiek izdalīti vērtīgie lauksaimniecības zemju areāli, kur prioritāte būs visa veida lauksaimnieciskai darbībai, 
īpaši atbalstot lauksaimniecības produkcijas lielražošanu un produkcijas pārstrādi ar augstu pievienoto 
vērtību, bet neizslēdzot attīstīt bioloģisko lauksaimniecību, zivsaimniecību, amatniecību un lauku tūrismu.  

Šīs vērtīgās lauksaimniecības attīstības teritorijas jeb areāli raksturojas ar augstāku LIZ ražību jeb auglību un 
lielākajām vienlaidus meliorētajām LIZ platībām (skatīt attēlu nr.4). 

VADLĪNIJAS lauksaimniecības attīstības teritoriju plānošanai 

- Lauksaimniecības attīstības teritorijās par prioritāti uzskatāma visa veida lauksaimnieciskā darbība - 
augkopība, dārzeņkopība, augļu un ogu audzēšana, lopkopība, lauksaimniecības produktu pārstrāde 
u.c., īpaši atbalstot videi draudzīgu lauksaimniecisko lielražošanu un lauksaimniecības produktu 
pārstrādi. 

- Lai saglabātu novada lauksaimniecības zemju resursus, aizliegta vērtīgo lauksaimniecības zemju 
apmežošana. Teritorijas plānojumā jānosaka kritēriji (auglība ballēs, vienlaidus platības, 
meliorācijas sistēmas, izvietojums u.c.), kuriem izpildoties aizliegta vai atļauta lauksaimniecības 
zemju nogabalu apmežošana.  

- Jānodrošina meliorācijas sistēmu pilnvērtīga funkcionēšana un to apsekošana, veicot 
rekonstrukciju. 

- Tiek atbalstīta lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana, papildus tradicionālajām lauksaimniecības 
nozarēm attīstot bioloģisko lauksaimniecību, specializēto lopkopību, dārzeņkopību, augļkopību, 
zivsaimniecību, netradicionālo lauksaimniecību (slieku, gliemežu utml audzēšanu). 

- Netiek atbalstīta ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana.  
- Visā novada teritorijā tiek atbalstīta lauku zemju elastīga un daudzveidīga izmantošana - tūrisms un 

rekreācija, ražošana, derīgo izrakteņu ieguve, dažādu pakalpojumu sniegšana. 

  

ATTĒLS 4. LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

ATTĒLS 4. LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 
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TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 
Dagdas novada IAS, izmantojot potenciālos resursus tūrisma nozares attīstībai, atbalsta un paredz attīstīt šo 
nozari kā perspektīvo novada ekonomisko specializāciju, izceļot tieši dabas tūrisma un lauku tūrisma veidus, 
uzlabojot tūrisma infrastruktūru, izmantojot dabas apstākļus (reljefu u.c.), ainavas, dabas resursus (ezerus, 
upes u.c.) un kultūrvēsturisko mantojumu.  

Latgales reģiona vēlamā lauku jeb atvērtās telpas struktūra Dagdas novadu iezīmē kā tūrisma attīstības 
teritoriju – „Ezerzeme” jeb zilo ezeru zeme, kurā ietilpst arī tādi apdzīvojuma centri kā Ludza, Malta un 
Aglona, ir viena no svarīgākajām tūrisma resursu koncentrācijas zonām Latvijā. „Ezerzemi” raksturo ainavu 
daudzveidība, ko veido daudzie ezeri, pakalni, meži, pļavas un lauki, kur koncentrēti daudzi kultūras 
pieminekļi un iecienīti tūrisma objekti. Šīs teritorijas definētas kā nozīmīgas dabas tūrisma teritorijas. 

Kā tūrisma centri tiek noteikti novada nozīmes centri – Dagda, Ezernieki un Andrupene, kā arī  tiek izdalīts 
Asūnes ciems, kurā koncentrēti novada nozīmes tūrisma objekti un vietas (skatīt attēlu nr.5.). 

Dagdas novada IAS atbalsta viesu māju, kempingu, atpūtas kompleksu u.c. pakalpojumu un tūrisma 
infrastruktūras attīstību visā novada teritorija, bet īpaši izceļ tūrisma attīstības teritorijas, kurās ir vislielākais 
potenciāls teritorijas izmantošanai dabas un lauku tūrismā, kā arī aktīvajai un pasīvajai atpūtai.  

VADLĪNIJAS tūrisma attīstības teritoriju attīstībai un plānošanai 
- Tūrisma attīstības teritorijās par prioritāti uzskatāma ar tūrismu un rekreāciju saistītās darbības un 

infrastruktūras attīstība, kā arī tūrisma nozares resursu – dabas vides, ainavu, dabas resursu un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un aizsardzība, ņemot vērā vides un kultūras pieminekļu 
aizsardzības un apsaimniekošanas prasības. 

- Saglabāt vēsturiski izveidoto mozaīkveida apbūves struktūru, kas nodrošina pilsētas vides un dabas 
vides līdzāspastāvēšanu, saglabājamas lauku apbūves iezīmes. 

- Jāaizsargā novada kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, maksimāli saglabājot neapbūvētās, 
neskartās dabas teritorijas. 

- Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās, 
plānojot ar tūrismu un rekreāciju saistītas darbības, jāņem vērā šo teritoriju normatīvajos aktos, 
dabas aizsardzības plānos, uzturēšanās režīma noteikumos iekļautās prasības. 

- Visā novada teritorijā tiek atbalstīta arī daudzveidīga tūrisma veidu attīstība – lauku tūrisma 
attīstība, amatniecības, zivsaimniecības, aktīvās (ūdenstūrisms, zirgu izjādes u.c.) un pasīvās atpūtas 
iespējas un dažādu pakalpojumu uzņēmumu veidošana. 

- Tūrisma attīstības teritorijās ieteicams veidot maza mēroga lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
amatniecības uzņēmumus, iesaistot tos tūrisma pakalpojumu infrastruktūrā. 

- Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos jānosaka prasības ainaviski vērtīgo ainavu aizsardzībai 
un saglabāšanai, nav pieļaujama ainaviski nozīmīgu skatupunktu aizsegšana, aizbūvējot tās ar ēkām 
vai būvēm, apstādot ar kokiem vai aizaudzējot ar krūmiem, kā arī reljefa pārveidošana. 

- Nodrošināt atvērtajā telpā publiski pieejamas teritorijas iedzīvotāju rekreācijai, uzlabot vides un 
infrastruktūras kvalitāti atpūtas zonās un nodrošināt pieejamību publiskām ūdensmalām. 

- Ezerzemē jāsaglabā ainavu daudzveidība un tās mozaīkveida raksturs, ko veido daudzie ezeri, 
pakalni, meži, pļavas un lauki. 

- Attīstīt un uzlabot tūrisma infrastruktūras objektus (dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objekti, 
naktsmītnes u.tml.). 
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ATTĒLS 5. TŪRISMA ATBALSTA TERITORIJAS 

PIEROBEŽAS TERITORIJAS 
Dagdas novada administratīvās teritorijas austrumu robeža robežojas ar Baltkrievijas Republikas valsts 
robežu, līdz ar to pierobežas joslā atrodas – Bērziņu, Ķepovas un Šķaunes pagasti, savukārt pierobežā 
atrodas viss Dagdas novads. Pierobežas josla no valsts ārējās sauszemes robežas ir ne mazāk kā 2 km 
platumā, pierobeža ne mazāk kā 30 km platumā. 

Pierobežas teritorijā bez primārās funkcijas, kas ir valsts drošības un robežas aizsardzība, ļoti svarīgs 
apstāklis ir šīs teritorijas līdzvērtīgai attīstībai un apdzīvotībai, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošināti līdzvērtīgi 
dzīves un darba apstākļi, transporta un sakaru pieejamība kā citās reģiona teritorijās ārpus pierobežas 
teritorijas un lai maksimāli mazinātu izolētības un nomales efektu. 

Dagdas IAS nosaka prioritāti, lai attīstība un dzīves, darba kvalitāte būtu līdzvērtīga un vienmērīga visā 
novada teritorijā – pierobežas joslas apdzīvotās vietas jānodrošina ar vienlīdzīgu pieeju pakalpojumiem un 
sociālām aktivitātēm, kvalitatīviem telekomunikāciju pakalpojumiem (stacionāro telefonu sakaru, mobilo 
sakaru, radio un TV, interneta pieejamību). 
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Dagdas IAS atbalsta reģiona teritorijas plānojumā izvirzīto prioritāti par Austrumu stīgas koncepcijas 
īstenošanu. 

VADLĪNIJAS pierobežas teritorijas attīstībai un plānošanai 

- Pierobežas teritorijā par prioritāti, bez valsts drošības un robežas aizsardzības, uzskatāma arī tādu 
nozaru kā lauksaimniecības, zivsaimniecības, amatniecības attīstība un dažādu pakalpojumu 
uzņēmumu veidošana. 

- Jāsaglabā cilvēku un dabas resursi, radot pamatnosacījumus ilgtspējīgai un līdzsvarotai pierobežas 
attīstībai, mazinot nomales efektu. 

- Jāveicina un jāattīsta pārrobežu sadarbība ar kaimiņu valstīm – Baltkrieviju, Krieviju, veidojot 
sadarbības tīklus ekonomikā, kultūrā u.c. jomās. 

- Jāuzlabo pierobežā un jo īpaši pierobežas joslā apdzīvoto vietu un viensētu nodrošinājums ar 
kvalitatīvu un nepārtrauktu telekomunikāciju nodrošinājumu un uzlabotu ceļu kvalitāti. 

JAUKTAS MOZAĪKVEIDA ZEMES IZMANTOŠANAS TERITORIJAS 
Dagdas novada IAS nosaka, ka jauktas mozaīkveida zemes izmantošanas teritorijas ir visas pārējās lauku jeb 
atvērtās telpas teritorijas un kurās ir iespējama daudzveidīga saimnieciskā darbība un zemes izmantošana, 
lai veicinātu ekonomisko aktivitāti un daudzveidību dažādās nozarēs, vienlaicīgi racionāli izmantojot un 
apsaimniekojot dabas (ĪADT, ūdensobjektus u.c.) un zemes (LIZ, mežus, zemes dzīles u.c.) resursus un 
saglabājot kultūrvēsturisko un novadam raksturīgo ainavisko vidi. 

 
ATTĒLS 6. LAUKU TELPA 

  



Ilgtspējīgas attīstības stratēģija  

 

 22  
 

3.2. DAGDAS NOVADA TELPISKĀS STRUKTŪRAS VĪZIJA 
Dagdas novada telpisko struktūru veido savstarpēji integrēts telpisko elementu kopums, kas balstīts uz 
novada ilgtermiņa stratēģiskiem mērķiem, prioritātēm, kā arī ņemot vērā Latgales plānošanas reģiona 
teritorijas plānojumā noteikto vēlamo reģiona telpiskās struktūras perspektīvu. 
Lai Dagdas novads veiksmīgi attīstītos kā daudzfunkcionāls novads Latgales reģionā ar apmierinātiem un 
darbīgiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lai attīstītu mazo uzņēmējdarbību, lauksaimniecības produkcijas ar 
pievienoto vērtību ražošanu un dabas tūrismu, Ilgtspējīgas attīstības stratēģija iezīmē ilgtspējīgas un 
līdzsvarotas novada telpiskās struktūras attīstības modeli. 

Dagdas novada perspektīvā telpiskā struktūra paredz: 
- Apdzīvojuma struktūra, pakalpojumu pieejamība un kvalitāte - veicināt vienmērīgu novada teritorijas 

attīstību un policentrisku apdzīvojuma struktūru. 
 

- Transporta infrastruktūra un pakalpojumi, inženierkomunikācijas - attīstīt un uzlabot transporta un 
inženiertehnisko infrastruktūru, nodrošinot novada iekšējo un ārējo sasniedzamību un 
telekomunikāciju sakarus. 

- Lauku telpa - attīstīt daudzveidīgas lauku teritorijas, ilgtspējīgi un racionāli izmantojot pieejamos 
resursus, veicinot daudznozaru lauksaimniecisko darbību, mežsaimniecību, atbalstot arī citu ražošanas 
un amatniecības uzņēmumu attīstības iespējas, kā arī nodrošinot kvalitatīvas dzīves, darba, atpūtas 
vietas, respektējot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības. 

- Ražošanas atbalsta teritorijas – attīstīt ražošanas teritorijas Dagdas pilsētā un ciemos, racionāli 
izmantojot esošos resursus, infrastruktūru un jau vēsturiski veidojušās ražošanas teritorijas. Ražošanas 
teritoriju attīstība veicināma galvenokārt saistībā ar lauksaimnieciskās ražošanas objektu izveidi un 
esošo paplašināšanu, ražošanas objektu, kas rada produktus ar pievienoto vērtību un nodrošina jaunas 
darbavietas. 

- Dabas tūrisma areālu – teritoriju, kurā attīstāms dabas tūrisms un tūrisma infrastruktūra, vienlaicīgi 
līdzsvarojot ekonomiskās intereses ar dabas un vides aizsardzību.  
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ATTĒLS 7. DAGDAS NOVADA TELPISKĀ PERSPEKTĪVA 

  



Ilgtspējīgas attīstības stratēģija  

 

 24  
 

4. ILGTERMIŅĀ SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 

Stratēģisko mērķu novērtēšanai un sasniegšanai tiek noteikti ilgtermiņā sasniedzamie attīstības rādītāji, kas 
raksturo izvirzīto stratēģisko mērķu realizēšanu.  

SM1 Patīkama dzīves telpa 

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators Ilgtermiņā vēlamais 
sasniedzamais rezultāts 

Patstāvīgo iedzīvotāju 
skaits 01.01.2012. 9089 Ne mazāk par 7100  

Demogrāfiskās slodzes 
līmenis 2012. 532,5 Ne augstāks par 560  

Dabiskais pieaugums 2011. - 88 Ne zemāk par - 93  
Kopējais izglītojamo skaits 2011. 1206 Ne mazāk par 900  

Aktīvu NVO skaits 2011. 10 Ne mazāk par 22  
Mājokļu skaits 2009. 4541 Vismaz 4623  

Centralizētās 
siltumapgādes 

pakalpojumu saņēmēju 
skaits 

2011. 408 Ne mazāk par 500 

Centralizētās 
ūdensapgādes 

pakalpojumu saņēmēju 
skaits 

2011. 2109 Ne mazāk par 2325 

Centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu saņēmēju 

skaits 
2011. 1384 Ne mazāk par 1422 

 

SM2 Kvalitatīvi, daudzveidīgi un pieejami pakalpojumi 

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators Ilgtermiņā sasniedzamais 
rezultāts 

Sabiedriskā transporta 
pieejamība un kvalitāte (%) 2011. 58% Vismaz 87% 

Sociālās palīdzības un 
pakalpojumu pieejamība 

(%) 
2011. 63% Vismaz 100%  

Veselības aprūpes 
pieejamība (%) 2011. 65% Vismaz 100% 

Izglītības iestāžu 
pieejamība (%) 2011. 81% Vismaz 90% 

Kultūras pasākumu, 
atpūtas iespēju pieejamība 

(%) 
2011. 62% Vismaz 80% 

Sporta iespēju un 
pasākumu pieejamība (%) 2011. 48% Vismaz 90% 
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SM3 Pilnvērtīga ekonomiskā vide 

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators Ilgtermiņā sasniedzamais 
rezultāts 

Teritorijas attīstības 
indekss 2012. -1,336 Ne zemāk par -1,100 

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 

(LVL) 
2011. 672 Ne mazāk par 740 

Pašvaldības ienākumi no 
iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa uz 1 iedzīvotāju 
(LVL) 

2011. 133 Ne mazāk par 300 

Bezdarba līmenis (%) 2012. 22,1 Ne vairāk par 17% 
Aizņemto darbavietu skaits 

(bez privātā sektora 
komersantiem ar 

nodarbināto skaitu <50) 

2011. 772 Ne mazāk par 840 

Ekonomiski aktīvo tirgus 
sektora vienību skaits uz 

1000 iedzīvotājiem 
2010. 60 Vismaz 71 

Lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 2011. 40226,1 LIZ platības samazinās 

minimāli 
Jaunizveidoto/labiekārtoto 

tūrisma objektu skaits 2011. 0 Vismaz 15 

 



PIELIKUMS 

DOKUMENTI PAR DAGDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI 

Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Dagdas 
novada domes 29.02.2012. lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 21.§) „Par Dagdas novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 
Informatīvs ziņojums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu tika ievietots 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv. 
Lēmumu par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu Dagdas novada pašvaldība 
06.03.2012. nosūtīja Latgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
27.09.2012. notika Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksme. 
31.10.2012. Dagdas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 24.§) „Par Dagdas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai”. 
Paziņojums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 
atzinuma saņemšanai tika ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv un publicēts 
laikrakstā „Ezerzeme” (09.11.2012.). 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notika no 12.11.2012. līdz 
11.12.2012.  
Publiskās apspriešanas sabiedriskās apspriedes notika: 

• 03.12.2012. plkst. 13.00 - Dagdas pagasta Ozoliņos, bibliotēkā 
• 03.12.2012. plkst. 15.00 - Konstantinovā, Tautas namā 
• 03.12.2012. plkst. 17.00 - Dagdā, Tautas namā 
• 04.12.2012. plkst. 09.00 - Asūnē, Tautas namā 
• 04.12.2012. plkst. 11.00 - Ķepovas pagasta Neikšānos, pagastmājā 
• 04.12.2012. plkst. 13.00 - Bērziņu pagasta Porečje, pagastmājā 
• 04.12.2012. plkst. 15.00 - Svarincos, Tautas namā 
• 05.12.2012. plkst. 09.00 - Andrupenē, pagastmājā 
• 05.12.2012. plkst. 11.00 - Andzeļos, pagastmājā 
• 05.12.2012. plkst. 13.00 - Ezerniekos, pagastmājā 
• 05.12.2012. plkst. 15.00 - Šķaunē, pagastmājā 

 
20.11.2012. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika nosūtīta Latgales plānošanas reģionam atzinuma 
saņemšanai.  
05.12.2012. tika saņemta Latgales plānošanas reģiona vēstule (elektroniski parakstīta) Nr.2–
4.3/675 „Par atzinuma sniegšanu Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai”. 
20.12.2012. Dagdas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 19.§) „Par Dagdas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu”. 
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1. Lēmumi un darba uzdevums 

1.1. Dagdas novada domes 29.02.2012. lēmums (sēdes protokols Nr.2, 21.§) „Par Dagdas 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 

1.2. Darba uzdevums Dagdas novada Ilgtspējas attīstības stratēģijas izstrādei. 

1.3. Dagdas novada domes 31.10.2012. lēmums (sēdes protokols Nr.11, 24.§) „Par Dagdas 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai”. 

1.4. Dagdas novada domes 20.12.2012. lēmums (sēdes protokols Nr.14, 19.§) „Par Dagdas 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu”. 
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IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novada, LV-5674; talr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv

Dagdas novada Dagda Nr. 11 2012.gada31.oktobri

attistibas strategijas projekta Hodosaaa publiskajai
un atzinama sanenisanai

/Zino J. Tnkisa/

Pamatojoties uz likuma ,,Par pasvaldibam" 61.'panta 2.dalas 2.putiktu, 16.10.2012. MK
noteikumu Nr.711 ,,Noteikumi par pasvaldlbu teritorijas attistTbas planosanas dokumentiem" 67., 68.
us 69.punktiem, atklati balsqjot: par - 12 (V.Avgusiova, Z.Konosonoka, J.Ornicdns, Y.Petrovskis,
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukisa, P.Tukiss, P.Vaiciiiis, S.Viskure, A.Viskurs), pret - nav,
atturas - nav. Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot pubiiskai apspriesanai Dagdas novada Hgtspejlgas attistibas strategijas projektu.
2. Noteikt Hgtspejlgas attlstlbas strategijas projekta pubiiskas apspriesanas terminu no 2012.gada

ll.novembra Hdz 2012,gada ll.decembritn.
3. Noteikt, ka pubiiskas apspriesanas sabiedriskas sanaksmes tick organizetas:

S.decembrl, plkst. 13:00

S.decembri, p3kst.!5:00

3 .decembn, plkst. 17:00

4.decembrT, plkst. 09:00

4.decembn, plkst. 11:00

4.decerabn, plkst. 13:00

4.decembri, plkst. 15:00

S.decembrT, plkst.09:00

5 .decembn, plkst. 11:00

S.decembrT, plkst. 13:00

5.decembn, plkst. 15:00

Dagdas pagasta Ozolinos, biblioteka.

Konstantinova, Tautas nama.

Dagda, Tautas nama.

Asune, Tautas nama.

Kepovas pagasta Neiksanos, pagastmaja.

Berzinu pagasta Porecje, pagastiiiaja.

Svarincos, Tautas nama.

Andrupene, pagastmaja.

Andzejos, Tautas nama.

Ezerniekos, pagastmaja.

Skaune, pagastmaja.

4. Noteikt, ka pubiiskas apspriesanas laika ar izstradato Dagdas novada Hgtspejlgas attistibas
strategijas projektu var iepazTties un iesniegt rakstiskus priekslikumus Dagdas novada pasvaldTbas
administracijas eka Alejas ieia 4, Dagda, visas pagasta pan/aides pasvaldTbas darba laika un
Dagdas novada pasvaldTbas timekla vietne www.dagda.lv.

5. Nosutlt Dagdas novada Ilgtspejlgas attistibas strategijas projektu Latgales planosanas regionam
atzinuma smegsanai.

Sedes vaditajs
Dagdas novada pasvaldTbas
domes priekssedetajs

Dagdas novada pasvaldTbas kancelej
Dagda, 2012.gada S.aovembrl

(personiskais paraksts)

/ feS''''""'/'^: J \3 l\s

M.Badune
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2. Paziņojumi par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi 

 
2.1. Paziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu: 

• pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv. 
 

2.2. Paziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai: 

• pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv; 
• laikrakstā „Ezerzeme” (09.11.2012.) 
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http://www.dagda.lv/
http://www.dagda.lv/


http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews[tt_news]=1939&tx_ttnews[year]=2012&tx_ttnews[month]=07&tx_ttnews[day]=11&cHash=2c2e718479[2012.09.19. 9:48:45]

trešdiena, 19. septembris, 2012

© Dagdas novada dome

Lapas karte | | E-pasts | Dagdas TV

Novads

Dagdas TV

Sports

Projekti

NVO

E-pasts

trešdiena, 11.07.2012 08:19 Vecums: 70 Days
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http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews[tt_news]=2169&tx_ttnews[year]=2012&tx_ttnews[month]=11&tx_ttnews[day]=12&cHash=1262737b03[2012.11.15. 13:00:33]

ceturtdiena, 15. novembris, 2012

© Dagdas novada dome

Lapas karte | | E-pasts | Dagdas TV

Novads

Dagdas TV

Sports

Projekti

NVO

E-pasts

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma

www.dagda.lv

Faili:

Ilgtspejigas_attistibas_strategija_projekts.pdf

pirmdiena, 12.11.2012 08:59 Vecums: 3 Days

Ieteikt
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http://ezerzeme.lv/index.php?action=show&type=news&id=13314[2013.01.09. 11:43:05]

Kontakti

Par mums

Pakalpojumi

Horoskopi

Aptauja

Parole:

Aizmirsi paroli?

Partneri

9. novembris 2012, 22:48

http://www.dagda.lv.

šeit

Aksels, Alta, Kaspars

2012

P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dienas foto

Foto: Jurijs Roga

Ieiet

janv ris 2012  » 
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3. Darba grupas sanāksme 

• 2012.gada 27.septembrī plkst.10.00, Dagdā, pašvaldības sēžu zālē  
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Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 „Dagdas novada 
attīstības programma un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros 

 
 

DAGDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE 
 DARBA GRUPAS SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
2012.gada 27.septembrī, Dagdā, pašvaldības sēžu zālē   Nr.1 
 
SANĀKSMES LAIKS: 2012.gada 27.septembris plkst.10:00 
 
SANĀKSMI VADA: Līna Dimitrijeva, SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle 
 
SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Aira Veinberga, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja 
 
SANĀKSMĒ PIEDALĀS:  

1. Janīna Tukiša – Dagdas novada domes priekšsēdētāja 1.vietniece; 
2. Sandra Viškure – Dagdas novada domes priekšsēdētāja 2.vietniece; 
3. Irēna Maļkeviča – Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 

Izglītības lietu speciāliste; 
4. Pēteris Tukišs – Dagdas novada pašvaldības vides inženieris; 
5. Juris Priluckis – Dagdas novada pašvaldības zemes lietu speciālists; 
6. Aivars Belkovskis - Dagdas novada pašvaldības Ceļu meistars; 
7. Viktors Stikuts – Dagdas novada domes priekšsēdētājs; 
8. Inese Plesņa – Projektu vadītāja; 
9. Līna Dimitrijeva – SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle; 
10. Laine Veinberga – SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja. 

 
SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1) Izskatīt un precizēt Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta 
varianta Stratēģisko daļu. 

2) Izskatīt un precizēt Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta 
varianta Telpiskās perspektīvas (arī grafiskos attēlus) daļu. 

 
SANĀKSMES DARBA GAITĀ NOLEMJ: 

1. Stratēģiskā daļa 
- Papildināt Dagdas novada teritorijas specializāciju ar zivsaimniecības nozares 

attīstību esošajos ūdensobjektos. Lauksaimniecības nozares attīstību, kas 
saistīta ar piena lopkopību, aitkopību u.c. nosaukt vienā terminā lopkopība. 

2. Telpiskās attīstības perspektīva 

37



38



39



Dagdas 
novada  

 

g s gas 
a s as 

s a as  
s d  

 
Da a g a 

27.09.2012  
 

- -

TERITORIJAS

I SATURS

2012)
1

2

S

1

1

2

i

2 i i i i
i i i

i i i
i

i

i

E

T

40



A

I

LAUKUTELPAS

i i i

41



 

4. Publiskās apspriešanas sabiedriskās apspriedes  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notika no 12.11.2012. līdz 11.12.2012.  
 

• 03.12.2012. plkst. 13.00 - Dagdas pagasta Ozoliņos, bibliotēkā 
• 03.12.2012. plkst. 15.00 - Konstantinovā, Tautas namā 
• 03.12.2012. plkst. 17.00 - Dagdā, Tautas namā 
• 04.12.2012. plkst. 09.00 - Asūnē, Tautas namā 
• 04.12.2012. plkst. 11.00 - Ķepovas pagasta Neikšānos, pagastmājā 
• 04.12.2012. plkst. 13.00 - Bērziņu pagasta Porečje, pagastmājā 
• 04.12.2012. plkst. 15.00 - Svarincos, Tautas namā 
• 05.12.2012. plkst. 09.00 - Andrupenē, pagastmājā 
• 05.12.2012. plkst. 11.00 - Andzeļos, pagastmājā 
• 05.12.2012. plkst. 13.00 - Ezerniekos, pagastmājā 
• 05.12.2012. plkst. 15.00 - Šķaunē, pagastmājā 
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Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 

 „Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros 
 
DAGDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PROJEKTA UN TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024. GADAM 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES PROTOKOLS Nr.3 

 
2012.gada 3.decembrī 
Dagdas novada Tautas namā, Dagdā, Dagdas novadā 
 
SANĀKSMES LAIKS: 2012.gada 3.decembrī plkst.17.00 
 
SANĀKSMI VADA: Līna Dimitrijeva - SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle 
 
SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Aira Veinberga – SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  
 
SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Dagdas novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA 
„Reģionālie projekti” pārstāvji, Dagdas iedzīvotāji, uzņēmēji, institūciju pārstāvji 
(skatīt pielikumā dalībnieku reģistrācijas lapā). 
 
SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1) Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija – stratēģiskā daļa, telpiskās 
attīstības perspektīva, vadlīnijas. 

2) Dagdas novada Teritorijas plānojums – iepazīstināšana ar teritorijas 
funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas nosacījumiem, detalizēts 
Dagdas pilsētas teritorijas raksturojums un būtiskākās izmaiņas. 

3) Diskusija. 
 
SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1) Sanāksmes vadītāja Līna Dimitrijeva iepazīstina ar Dagdas novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, tās saturu, stratēģisko daļu un telpisko perspektīvu, 
iekļautajām vadlīnijām un turpmākajiem izstrādes soļiem. 
 

2) Līna Dimitrijeva iepazīstina ar Dagdas novada Teritorijas plānojumu, tā 
saturu, risinājumiem un turpmākajiem izstrādes soļiem. Klātesošie 
iepazīstināti ar Dagdas pilsētas funkcionālo zonējumu un teritorijas 
izmantošanas nosacījumiem, kā arī veiktajām izmaiņām pilsētas teritorijas 
plānošanā un izmantošanā. 
 

3) Publiskās apspriešanas sanāksmē tika diskutēts par Dagdas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā pašvaldībai iesniegtā priekšlikuma par 
funkcionālā zonējuma izmaiņā zemes vienībai, kurā iespējama mazā HES 
izbūve un kurš tika noraidīts. HES būvniecības priekšlikuma iesniedzēji SIA „LA 
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Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 

 „Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros 
 
DAGDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PROJEKTA UN TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024. GADAM 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES PROTOKOLS Nr.6 

 
2012.gada 4.decembrī 
Bērziņu pagasta pārvaldē, Porečje, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā 
 
SANĀKSMES LAIKS: 2012.gada 4.decembrī plkst.13.00 
 
SANĀKSMI VADA: Līna Dimitrijeva - SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle 
 
SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Aira Veinberga – SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  
 
SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Dagdas novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA 
„Reģionālie projekti” pārstāvji, Bērziņu pagasta iedzīvotāji (skatīt pielikumā 
dalībnieku reģistrācijas lapā). 
 
SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1) Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija – stratēģiskā daļa, telpiskās 
attīstības perspektīva, vadlīnijas. 

2) Dagdas novada Teritorijas plānojums – iepazīstināšana ar teritorijas 
funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas nosacījumiem, detalizēts 
Bērziņu pagasta teritorijas raksturojums un būtiskākās izmaiņas. 

3) Diskusija. 
 
SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1) Sanāksmes vadītāja Līna Dimitrijeva iepazīstina ar Dagdas novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, tās saturu, stratēģisko daļu un telpisko perspektīvu, 
iekļautajām vadlīnijām un turpmākajiem izstrādes soļiem. 
 

2) Līna Dimitrijeva iepazīstina ar Dagdas novada Teritorijas plānojumu, tā 
saturu, risinājumiem un turpmākajiem izstrādes soļiem. Īpaši tiek raksturota 
Bērziņu pagasta teritorija, ciemi – Porečje un Punduri, kā arī klātesošie 
iepazīstināti ar funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas 
nosacījumiem. 
 

3) Jautājums un diskusija par darbavietu nodrošinājumu Bērziņu pagastā. Kādi 
risinājumi ir noteikti Dagdas novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos, lai radītu jaunas darbavietas un mazinātu bezdarba līmeni. 
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Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 

 „Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros 
 
DAGDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PROJEKTA UN TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024. GADAM 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES PROTOKOLS Nr.8 

 
2012.gada 5.decembrī 
Andrupenes pagasta pārvaldē, Andrupenē, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā 
 
SANĀKSMES LAIKS: 2012.gada 5.decembrī plkst.9.00 
 
SANĀKSMI VADA: Līna Dimitrijeva - SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle 
 
SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Aira Veinberga – SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  
 
SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Dagdas novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA 
„Reģionālie projekti” pārstāvji, Andrupenes pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt 
pielikumā dalībnieku reģistrācijas lapā). 
 
SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1) Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija – stratēģiskā daļa, telpiskās 
attīstības perspektīva, vadlīnijas. 

2) Dagdas novada Teritorijas plānojums – iepazīstināšana ar teritorijas 
funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas nosacījumiem, detalizēts 
Andrupenes pagasta teritorijas raksturojums un būtiskākās izmaiņas. 

3) Diskusija. 
 
SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1) Sanāksmes vadītāja Līna Dimitrijeva iepazīstina ar Dagdas novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, tās saturu, stratēģisko daļu un telpisko perspektīvu, 
iekļautajām vadlīnijām un turpmākajiem izstrādes soļiem. 
 

2) Līna Dimitrijeva iepazīstina ar Dagdas novada Teritorijas plānojumu, tā 
saturu, risinājumiem un turpmākajiem izstrādes soļiem. Īpaši tiek raksturota 
Andrupenes pagasta teritorija, ciemi – Andrupene un Mariampole, kā arī 
klātesošie iepazīstināti ar funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas 
nosacījumiem. 
 

3) Publiskās apspriešanas sanāksmē tika izteikts atbalsts, ka attīstības stratēģijā 
Andrupenes ciems noteikts kā novada nozīmes attīstības centrs, kas nākotnē 
varētu piesaistīt investīcijas ražošanas teritoriju attīstībai un uzņēmējdarbības 
vides sakārtošanai. 
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Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 

 „Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros 
 

DAGDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PROJEKTA UN TERITORIJAS 
PLĀNOJUMA 2013.-2024. GADAM 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 

SABIEDRISKĀS APSPRIEDES PROTOKOLS Nr.10 
 
2012.gada 5.decembrī 
Ezernieku pagasta pārvaldē, Ezerniekos, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā 
 
SANĀKSMES LAIKS: 2012.gada 5.decembrī plkst.13.00 
 
SANĀKSMI VADA: Līna Dimitrijeva - SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle 
 
SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Aira Veinberga – SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  
 
SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Dagdas novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA 
„Reģionālie projekti” pārstāvji, Ezernieku pagasta iedzīvotāji (skatīt pielikumā 
dalībnieku reģistrācijas lapā). 
 
SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1) Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija – stratēģiskā daļa, telpiskās 
attīstības perspektīva, vadlīnijas. 

2) Dagdas novada Teritorijas plānojums – iepazīstināšana ar teritorijas 
funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas nosacījumiem, detalizēts 
Ezernieku pagasta teritorijas raksturojums un būtiskākās izmaiņas. 

3) Diskusija. 
 
SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1) Sanāksmes vadītāja Līna Dimitrijeva iepazīstina ar Dagdas novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, tās saturu, stratēģisko daļu un telpisko perspektīvu, 
iekļautajām vadlīnijām un turpmākajiem izstrādes soļiem. 
 

2) Līna Dimitrijeva iepazīstina ar Dagdas novada Teritorijas plānojumu, tā 
saturu, risinājumiem un turpmākajiem izstrādes soļiem. Īpaši tiek raksturota 
Bērziņu pagasta teritorija, ciemi – Porečje un Punduri, kā arī klātesošie 
iepazīstināti ar funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas 
nosacījumiem. 
 

3) Priekšlikums par alternatīvās energoapgādes (vēja ģeneratoru darbību un to 
izvietojumu) attīstību novadā. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas laikā tika 
iesniegts iesniegums par vēja ģeneratoru projekta īstenošanu Ezernieku 
pagastā. 
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5. Izsūtītās vēstules 

• Latgales plānošanas reģionam 06.03.2012. Nr.3-1.5.6/12/241 „Par attīstības stratēģijas 

izstrādes uzsākšanu”;  

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 06.03.2012. Nr.3-1.5.6/12/242 

„Par attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”; 

• Latgales plānošanas reģionam 20.11.2012. Nr.7-1/12/1093 „Par Dagdas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju”.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

70



71



72



LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PAS VALDIB A

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novada, LV-5674; talr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv

Dagda

20.11.2012. Nr.7-1/12/

Latgales planosanas regionam

Atbrlvosanas aleja 95, Rezekne, LV - 4600

Par Dagdas novada ilgtspejlgas attlstlbas strategiju

2012.gada Sl.oktobri Dagdas novada pasvaldlbas dome pienema lemumu (sedes

protokols Nr.ll, 24.§.) ,,Par Dagdas novada Ilgtspejlgas attlstlbas strategijas projekta

nodosanu publiskajai apspriesanai un atzinuma sanemsanai".

Saskana ar 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711, 69.punktu Dagdas

novada pasvaldlba iesniedz elektroniski Dagdas novada ilgtspejlgas attlstlbas

strategijas projektu atzinuma sanemsanai par ilgtspejlgas attlstlbas strategijas

atbilstibu normativajos aktos noteiktajam praslbam.

Pielikuma:

CD (1 gab.) ar Dagdas novada Ilgtspejlgas attlstlbas strategijas projektu

Dagdas novada domes priekssedetajs: V.Stikuts
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6. Latgales plānošanas reģiona atzinums 

• 2012.gada 5.decembrī Nr.2–4.3/675 „Par atzinuma sniegšanu Dagdas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai” (elektroniski parakstīta) 
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Reģ. Nr.90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax:+371 64624300 
e-pasts: latgale@latgale.lv www.latgale.lv  

 
DAUGAVPILĪ 

 
2012.gada 5.decembrī 
Nr.2–4.3/675 
Uz 20.11.2012.Nr.7-1/12/1093 
 

Dagdas novada pašvaldībai 
Alejas iela 4, Dagda,  

Dagdas novads, LV-5674 
 

LR Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Peldu iela 25, Rīga, LV- 1011 
 

Par atzinuma sniegšanu Dagdas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
 

Latgales plānošanas reģions 2012.gada 23.novembrī atzinuma sniegšanai saņēma Dagdas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija).  

Stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar spēkā esošo likumu un normatīvo aktu prasībām: 
1) Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8.panta prasībām – ilgtermiņam līdz 

2030.gadam un 12.panta sestās daļas prasībām, ievērojot attīstības plānošanas dokumentu 
savstarpējo saskaņotību un atbilstību reģiona līmeņa plānošanas dokumentiem un 
attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem, 

2) Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma normām: 
- ir noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (Dagdas novads – 

daudzfunkcionāls novads Latgalē ar apmierinātiem un darbīgiem iedzīvotājiem, 
attīstītu mazo uzņēmējdarbību, lauksaimniecības produktu ar pievienoto vērtību 
ražošanu un dabas tūrismu),  

- noteikti stratēģiskie mērķi ( 1) Patīkama dzīves telpa, 2) Kvalitatīvi, daudzveidīgi un 
pieejami pakalpojumi, 3) Pilnvērtīga ekonomiskā vide),  

- noteiktas ilgtermiņa attīstības prioritātes ( 1) Moderna infrastruktūra un sakopta vide, 
2) Nodrošināti visi pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamie pakalpojumi, 3) Konkurētspējīga 
uzņēmējdarbība un zems bezdarba līmenis),  

- definēti ilgtermiņā veicamie pasākumi un sasniedzamie rezultāti,  
- noteikta novada vēlamā telpiskā struktūra, apdzīvojuma centru līmeņi un 

nepieciešamo pakalpojumu klāsts katrā no tiem, vadlīnijas infrastruktūras attīstībai un 
plānošanai, lauku telpas struktūras attīstībai un plānošanai, kā arī telpiskās struktūras 
vīzija,  

- nodrošināta sabiedrības līdzdalība Stratēģijas izstrādes procesā, par ko liecina 
informācija pašvaldības mājaslapā 
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews[tt_news]=2169&tx_ttnews[year]=2012&t
x_ttnews[month]=11&tx_ttnews[day]=12&cHash=1262737b03 , 

-   noteikta novada ekonomiskā specializācija (daudznozaru lauksaimniecība (ar akcentu 
uz lopkopību un augkopību, lauksaimniecības produktu pārstrādi), lauksaimniecības 
produktu pārstrāde, zivsaimniecība, dabas tūrisms), 

3) Ievēroti teritorijas attīstības plānošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie 
plānošanas principi. 

 
LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS 
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Stratēģija atspoguļo Latgales reģiona mērķi panākt straujāku reģiona ekonomisko 
attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un 
padarītu Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. Dagdas novada Stratēģijā 
noteiktie ilgtermiņa attīstības virzieni ir saistīti ar Latgales reģiona stratēģiskajiem virzieniem 
(Prasmes, Savienojumi, Gudra pārvaldība, Efektīvi uzņēmumi) un paredz novada un reģiona 
attīstību ciešā saiknē ar uzņēmējdarbības, savienojumu, prasmju un labas pārvaldības attīstību un 
pilnveidi. 

Latgales plānošanas reģions atzinīgi vērtē Dagdas novada pašvaldības izstrādāto ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokumentu, tā sasaisti ar pērējiem pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentiem (tai skaitā izstrādes stadijā esošo teritorijas plānojumu) un reģionālā līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentiem, tai skaitā Latgales Stratēģiju 2030 un Latgales plānošanas 
reģiona teritorijas plānojumu 2006.-2026.gadam, un sniedz pozitīvu atzinumu.  

 

 

   Ar cieņu, 

 
Latgales plānošanas reģiona  
administrācijas vadītāja       I.Maļina-Tabūne  

 
 
 
 
 
I.Bernāne 
64624300, 26165597 
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