
APSTIPRINĀTS

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem 
un specifiskajiem atbalsta 
mērķiem (SAM)

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde
Projekta 

īstenošanas 
plānotais laika 

posms                                       
2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2017-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1. Krāslavas un Dagdas novadu 
ceļu tīkla rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības veicināšanai 
degradētajās teritorijās

M6; M12; SAM 5.6.2., 1 235 295 ERAF 85% (1 050 
000) DNP 15% (185 
295) un Privātās 
investīcijas

Krāslavas un Dagdas novadi atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju. Ļoti 
daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir svarīgi piesaistīt privātās un 
publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus pievedceļus, 
komunikācijas, elektrību utt. Lauku teritorijās ir īpaši svarīgi asfaltēt stratēģiskos ceļus uz 
teritorijām, kur tiktu veiktas investīcijas un radītas jaunas darba vietas, tādējādi nodrošinot 
uzņēmumu mobilitāti un palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos. Paredzamās radītās 
darbavietas - 20,Piesaistītās investīcijas 0,23 milj.,Degradētās teritorijas samazinājums 2 ha.

Attīstības un plānošanas nodaļa, Dagdas 
novada pašvaldība, Sadarbības partneri: 
Krāslava.

X X

KOPĀ 1 235 295,00

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem 
un specifiskiem atbalsta 
mērķiem 

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde
Projekta 

īstenošanas 
plānotais laika 

posms                                       
2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Pašvaldības iestādes 
"Veselības un sociālo 
pakalpojuma centrs " Dagda"" 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

SAM 4.2.2. 700 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un ēkas sienu siltumizolācija, uzstādītas 
saules batarejas.

Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, VSPC "Dagda"

X X

2 Bērziņu pagasta pārvaldes 
ēkas siltināšana

M10; SAM 4.2.2. 350 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks veikta daļējas ēkas siltināšana, apkures sistēmas (cauruļvadu un radiatoru) atjaunošana, 
biomasas apkures katla uzstādīšana

Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, Bērziņu pagasta pārvalde

X X

3 Mičurina ielas katlu mājas 
rekonstrukcija

M10; SAM 4.2.2. 250 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks nomainīti apkures katli. Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde

X

4 Andrupenes pagasta 
pārvaldes/Bērnudārza 
siltināšana

M10; SAM 4.2.2. 500 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un ēkas sienu siltumizolācija, pkures 
sistēmas (cauruļvadu un radiatoru) atjaunošana

Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, Andrupenes pagasta pārvalde

X X

KOPĀ 1 800 000

1.2.PIELIKUMS
 pie  „Dagdas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam ” 

Dagdas novada pašvaldības domes 
2017.gada 19.janvāra sēdē 
(protokols Nr.1, 14.§)

2.SAM 4.2.2. ATBILSTOŠI PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTAJĀM ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀM SEKMĒT ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANU PAŠVALDĪBAS 
ĒKĀS

INVESTĪCIJU PLĀNS
1. SAM 5.6.2. TERITORIJU REVITALIZĀCIJA, REĢENERĒJOT DEGRADĒTĀS TERITORIJAS ATBILSTOŠI PAŠVALDĪBU INTEGRĒTAJĀM ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMĀM (Latgales programma)



Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Dagdas pilsētas tautas nama 
labiekārtošana

M2 35 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks veikta Dagdas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar āra ekrānu,  LED televizoriem foajē . 
Dagdas pilsētas kultūras nama prezentāciju/ vēsturiskās ekspozīcijas telpas izveidošana un 
labiekārtošana, rekonstruēta un uzlabota TN grīda.

Dagdas pilsētas TN, Attīstības un 
plānošanas nodaļa X X

2 Dagdas pagasta brīvdabas 
estrāžu būvniecība 

M2 50 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
Ciematu centros tiks izbūvētas jaunas estrādes dažādu kultūras pasākumu rīkošanai.

Dagdas novada TN
X

3 Dagdas pilsētas laukuma 
ierīkošana un labiekārtošana  ( 
Māras laukums) 

M2 200 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks uzlabota pilsētas vide, izveidota labiekārtota vieta, kur norit ikgadēji tradicionālie masveida 
pasākumi

Dagdas novada pašvaldība, Būvvalde

X

4 Izstāžu zāles un pagasta 
vēstures ekspozīcijas-
kultūrmantojuma krātuves 
izveidošana/papildināšana 
Jaundomes muižas vides 
izglītības un ekspozīciju zālē

M2 10 000 ES Finansējums, 
DNp

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
ēkā izveidota vēstures ekspozīcija, rīkotas izstādes. Vietas labiekārtošana piesaistīs tūristus, āra 
skatuves nojumes izveide.

Dagdas novada pašvaldība

X X

5 Svariņu pagasta brīvdabas 
estrādes būvniecība 

M2 30 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
Ciemata centrā tiks izbūvēta jauna estrāde dažādu kultūras pasākumu rīkošanai

Svariņu pagasta pārvalde, Svariņu pagasta 
TN, Attīstības un plānošanas nodaļa X

6 Aprīkojuma iegāde kultūras 
iestādēm Dagdas novadā

M2 20 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
Tiks iegādāti tehniskie līdzekļi pasākumu organizēšanai. Tautas tērpu iegāde.

Kultūras darba organizatore
X X

7 Konstantinovas pagasta 
brīvdabas estrādes būvniecība 

M2 5 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
Ciemata centrā tiks izbūvēta jauna estrāde dažādu kultūras pasākumu rīkošanai

Konstantinovas pagasta pārvalde, 
Konstantinovas pagasta TN, Attīstības un 
plānošanas nodaļa

X

8 Strūklakas izveide Dagdas 
skverā

M2 60 000 ES finansējums, DNP Izveidota strūklaka ar atpūtas soliņiem iedzīvotāju brīva laika pavadīšanai Dagdas novada pašvaldība
X

9 Deju laukuma un atpūtas 
vietas izveidošana Bērziņu 
pagastā

M2 10 000 ES finansējums, DNP ciemā Porečje tiks izveidots deju laukums un atpūtas vieta kultūras pasākumu rīkošanai.Tiks 
nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums.

Bērziņu pagasta pārvalde, Būvvalde, 
Attīstības un plānošanas nodaļa X

10 Šķaunes Tautas nama 3.stāva 
renovācija

M2 20 000 ES finansējums, DNP Šķaunes Tautas nama 3.stāva renovācija, telpu remonts, pieslēgšana pie apkūres sistēmas. Šķaunes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

11 Ezernieku Saietu nama 
teritorijas labiekārtošana

M2; 5 000 ES finansējums, DNP Teritorijas labiekārtošana, ietvju izbūve. Ezernieku pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

KOPĀ 445 000

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde
Projekta 

īstenošanas 
plānotais laika 

posms                                       
2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Dagdas pilsētas pirmskolas 
izglītības iestādes „Saulīte” 
infrastruktūras attīstība

M1; M9 30 000 ES Finansējums, 
DNP

Grupu aprīkošana ar IT (datori, ekrāni, projektori vai interaktīvā tāfele), mūzikas centri, Grupu 
kosmētiskai remonts, mēbeles atbilstoši MK noteikumiem, virsdrēbju, cimdu un apavu žāvētāji,  
IT -(projekcijas ekrāns, projektors) žalūzijas vai tīkli, sporta inventārs zviedru siena, matrači,/ 
atskaņošanas aparatūra (skaļruņi mikrofoni u.c.), krēsli

PII „Saulīte” vadītāja, Attīstības un 
plānošanas nodaļa

X X

3.KULTŪRAS JOMA

4.JAUNATNE, SPORTS, IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE



2 Dagdas PII „Saulīte” telpu 
renovācija un labiekārtošana

M1; M9 30 000 ES Finansējums, 
DNP

Foajē remonts, kāpņu rekonstrukcija (iebraukšana ar invalīdu un bērnu ratiņiem) Sporta un aktu 
zāles grīdas restaurācija, kosmētiskais remonts, fasādes un cokola remonts.

PII „Saulīte” vadītāja, Attīstības un 
plānošanas nodaļa, Būvvalde X

3 Skolu un pirmsskolu teritoriju 
labiekārtošana

M1; M9 500 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks veikta asfalta seguma atjaunošana vai nomaiņa ar atbilstošu klājumu, uzbrauktuves izbūve 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jāveic apstādījumu un augļu koku atjaunošana.  Jāveic rotaļu 
laukuma atjaunošana – jāiegādājas ierīces, jāuzstāda soliņi un jāatjauno celiņi.  Jāizveido 
multifunkcionāla taka – dabas, skriešanas, slēpošanas u.c. aktivitātēm.

Pašvaldības, Dagdas novada pašvaldība

X X

4 Zēnu un meiteņu mājturības 
kabineta labiekārtošana un 
aprīkojuma iegāde 

M1; M9 30 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks izveidots moderns zēnu un meiteņu mājturības kabinets . Tiks veikta mēbeļu un aprīkojuma 
iegāde, telpu remonts.

Skolas, Dagdas novada pašvaldība

X X

5 Latvijas un pasaules vēstures 
kabineta izveide Dagdas 
vidusskolā

M1; M9 15 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks izveidots vēstures kabinets atbilstoši prasībām.                                     Dagdas novada pašvaldība, Dagdas 
vidusskola X X

6 Dagdas vidusskolas 
infrastruktūras attīstība

M1; M9 100 000 ES Finansējums, 
DNP

Kabinetu aprīkošana ar IT (datori, ekrāni, projektori, interaktīvās tāfeles). Kabinetu kosmētiskai 
remonts, mēbeles atbilstoši MK noteikumiem, žalūzijas, sporta inventārs, atskaņošanas 
aparatūra, mūzikas instrumenti, tērpu iegāde koriem un deju kolektīviem. Dabaszinību kabinetu 
aprīkojums. Skolas teritorijas iežogojums.

Dagdas vidusskolas, Dagdas novada 
pašvaldība

X X

7 Mēbeļu nomaiņa Mākslas un 
mūzikas skolas mācību telpās

M1; M9 15 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nomainītas mēbeles klasēs: galdi, krēsli, skapji. Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada 
pašvaldība X X

8 Mūzikas instrumentu nomaiņa  
Mūzikas skolā

M1; M9 20 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks iegādāti jauni mūzikas instrumenti atbilstoši MK prasībām. Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada 
pašvaldība X X

9 Andrupenes pamatskolas 
labiekārtošana un Andrupenes 
pamatskolas sporta zāles 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

M1; M9 48 000 ES Finansējums, 
DNP, KPFI/ERAF/

Tiks veikta ēdināšanas bloka renovācija, ventilācijas ierīkošana,klašu, tualešu un rekreācijas 
telpu remonts, durvju nomaiņa, bibliotēkas un lasītavas remonts. Tiks iegādāts aprīkojums, 
mēbeles un sporta inventārs.Ēkas ārsienu siltināšana,  logu un durvju nomaiņa, radiatoru 
nomaiņa ventilācijas sistēmas renovācija. Skolas apgaismojuma nomaiņa

Andrupenes pamatskola, Dagdas novada 
pašvaldība, Andrupenes pagasta pārvalde

X

10 Ezernieku vidusskolas sporta 
zāles būvniecība

M1; M9 645 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks izbūvē sporta zāle atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam. Labiekārtota un 
nodrošināta ar atbilstošu aprīkoju sporta aktivitāšu veikšanai.

Ezernieku vidusskola, Dagdas novada 
pašvaldība, Ezernieku pagasta pārvalde X X

11 Skolu datortehniskā stāvokļa 
uzlabošana

M1;M9; 60 000 ES Finansējums, 
DNP

Nomanīta datortehnika IKSN 
X X

12 Sporta kompleksa būvniecība M3 2 000 000 ES Finansējums, 
DNP

Sporta halles būvniecība Dagdas pilsētā Dagdas novada pašvaldība
X

13 Ezernieku vidusskolas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

M10; M1;M9; 150 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Esošo logu un durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas renovācija, apkures sistēmas (cauruļvadu 
un radiatoru) atjaunošana, biomasas apkures katla uzstādīšana

Dagdas novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, Ezernieku vidusskola

X X

14 Dagdas vidusskolas sporta 
laukuma izveidošana

M1;M9; 480 000 ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Stadiona labiekārtošana, augstlēkšanas un tāllēkšanas sektora izveidošana, skrejceļa gumijas 
seguma ieklāšana , divrindu tribūņu un āra apgaismojuma izveide, lodes grūšsanas laukuma apļa 
ar betona seguma izveidošanu, tautas bumbas laukuma, ,ilitārās šķēršļu joslas, āra volejbola 
laukuma, mešanas sektora izveidošana.

Dagdas novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde X X

15 Ratiņu novietnes izveidošana 
pie Dagdas PII „Saulīte” 

M1; M9 4 000 Dagdas novada 
pašvaldības budžets

Ratiņu novietnes izveidošana pie Dagdas PII „Saulīte” galvenās ieejas PII "Saulīte", Būvvalde
X

16 Sporta aprīkojuma un 
trenažieru iegāde Svariņu 
pagasta sporta zālē

M3 4 000 ES finansējums, DNP Sporta aprīkojuma iegāde, trenažieru iegāde un trenažieru zāles ierīkošana Svariņu sporta zālē Svariņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

17 Šķaunes pamatskolas sporta 
laukuma rekonstrukcija

M3: M1 4 000 ES finansējums, DNP Tiks rekonstruēts Šķaunes pamatskolas sporta laukums, tiks uzlabota sporta infrastruktūra. Šķaunes pagasta pārvalde
X

18 Dagdas vidusskolas 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija

M1; M8 10 000 ES finansējums, DNP Dagdas vidusskolā tiks rekonstruēti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, atjaunota 
lietusūdeņu novadīšanas sistēma. 

Dagdas novada pašvaldība

X

19 Dagdas vidusskolas teritorijas 
apgaismojuma uzlabošana un 
paplašināšana

M1 15 000 ES finansējums, DNP Dagdas vidusskolas teritorijas apgaismojuma uzlabošana un paplasināšana. LED lampu 
uzstādīšana. Gaismas ķermeņu nomaiņa skolā. Novērošanas kameru uzstādīšana.

Dagdas novada pašvaldība

X X



20 Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Ezernieku pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijā 

M1 6 000 ES fondu 
finansējums, DNP

Tiks izveidots bērnu rotaļu laukums Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Dagdas novada pašvaldība, Ezernieku 
pagasta pārvaklde

X

KOPĀ 4 166 000

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2017-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1. Sociālo pakalpojuma centra 
izveidošana Dagdas pilsētā

M4; M5; M11 1 000 000 Es finansējums, DNP Tiks izveidots daudzfunkcionlais sociālo pakalpojumu centrs, tiks nodrošināts un aprīkota 
materiāltehniskā bāze

Sociālais dienests, Būvvalde, Attīstības un 
plānošanas nodaļa X

2 VSPC "Dagda" pakalpojumu 
uzlabošana

M5 100 000 Es finansējums, DNP VSPC "Dagda" veļas mazgātavas labiekārtošana: pilnveidojot ar veļas mazgājamām mašīnām un 
citu nepieciešamo aprīkojumu. VSPC "Dagda" morga rekonstrukcija. Vingrošanas zāles izbūve 
un aprīkojuma iegāde.

VSPC Dagda
X X

3 Vingrošanas zāles iekārtošana 
VSPC "Dagda" telpās 

M5 10 000 Es finansējums, DNP Vingrošanas zāles iekārtošana un aprīkojuma iegāde VSPC Dagda, Dagdas novada pašvaldība
X

KOPĀ 1 110 000

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1. Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dagdā 
un Dagdas pagastā III kārta

M8 700 000 Kohēzijas fonds, 
DNP

Ūdenssaimniecības attīstība (saistīti ar I un II kārtu Dagdas pilsētā un Dagdas pagastā).Tiks 
aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums, izstrādāti tehniskie projekti. Tiks rekonstruēti un 
paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli .

Komunālā saimniecība
X

2. Dagdas novada pagastu  
ciemu ūdenssaimniecības 
attīstība

M8 ES, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Dagdas novada pašvaldība

2.1. Ūdenssaimniecības attīstība 
Dagdas novada Šķaunes 
ciemā

M8 200 000 ES finansējums, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ir izstrādāts TEP. Šķaunes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

2.2 Ūdenssaimniecības un 
kanalizācija attīstība Dagdas 
novada Konstantinovas ciemā

M8 100 000 ES finansējums, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ir izstrādāts TEP. Konstantinovas pagasta pārvalde, Dagdas 
novada pašvaldība

X X

2.3 Ūdenssaimniecības attīstība 
Dagdas novada Svarincu 
ciemā

M8 100 000 ES finansējums, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Svariņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

2.4 Ūdenssaimniecības attīstība 
Dagdas novada Ezernieku 
ciemā II kārtā

M8 200 000 ES finansējums, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ezernieku pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

2.5 Ūdenssaimniecības attīstība 
Dagdas novada Račevas 
ciemā

M8 30 000 DNP Atdzelžošanas stacijas pārbūve Račevas ciemā. Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

3 Dagdas novada Kapu teritoriju 
labiekārtošana

M8 150 000 ES finansējums, DNP Kapsētu teritoriju labiekārtošana, žogu uzstādīšana, nomaiņa, kapliču rekonstrukcija/būvniecība Dagdas novada pašvaldība, Pagastu 
pārvaldes, Būvvalde X X

4 Degradēto objektu demontāža 
un teritorijas labiekārtošana

M8 30 000 DNP Degradēto pašvaldības objektu - ūdenstorņu, attīrīšanas iekārtu u.c. demontāža un teritorijas 
labiekārtošana Dagdas novada pagastos

Dagdas novada pašvaldība, Pagastu 
pārvaldes, Būvvalde X

5 Kapličas izbūve Andzeļu 
ciemā

M8 25 000 ES finansējums, DNP Tiks izbūvēta kapliča Andzeļu ciemā blakus Andzeļu kapiem. Dagdas novada pašvaldība, Andzeļu pagasta 
pārvalde X X

5.SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

6.VIDES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA



6 Šķaunes pagasta 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
rekonstrukcija

M10 75 000 ES finansējums, DNP Logu, durvju un balkonu nomaiņa, kāpņu tēlpu remonts, jumtu un maju pamatnes rekonstrukcija. Šķaunes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

7 Ūdens torņa un atdzelžošanas 
stacijas teritorijas 
labiekārtošana Šķaunes 
pagastā

M8 3 000 DNP Ūdenstorņa remonts, jaunu žogu un vārtu uzstādīšana. Šķaunes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

8 Notekūdeņu attirīšanas iekārtu 
teritorijas labiekārtošana 
Bērziņu pagastā

M8 5 000 DNP Jaunu žogu un vārtu uzstādīšana. Bērziņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība

X

9 Centrālas apkures ierīkošana 
Saules iela 13, Konstantinovas 
ciematā

M8 28 000 ES finansējums, DNP Centrālas apkures ierīkošana Saules iela 13, Konstantinovā Dagdas novada pašvaldība, Konstantinovas 
pagasta pārvalde X

10 Garāžas celtniecība 
Andrupenes ciemā Skolas ielā 
6

M8; M1 43 000 DNP Garāžas celtniecība pagasta pārvaldes transportam Andrupenes ciemā Skolas ielā 6. Dagdas novada pašvaldība, Andrupenes 
pagasta pārvalde X X

11 Garāžas celtniecība 
Konstantinovā

M8; M1 40 000 DNP Garāžas celtniecība pagasta pārvaldes transportam Konstantinovā Dagdas novada pašvaldība, Konstantinovas 
pagasta pārvalde X X

12 Garāžas celtniecība Andzeļos M8; M1 50 000 DNP Garāžas un šķūņa celtniecība pagasta pārvaldes vajadzībām Andzeļos pie skolas Dagdas novada pašvaldība, Andzeļu pagasta 
pārvalde X X

13 Tehniskas telpas-noliktavas 
rekonstrukcija Svariņu pagastā

M8 20 000 DNP Jumta nomaiņa, logu un durvju nomaiņa Svariņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

14 Traktora piekabes iegāde 
Konstantinovas pagasta 
vajadzībam

M8 7 000 DNP Traktora piekabes iegāde konstantinovas pagasta vajadzībam Konstantinovas pagasta pārvalde, Dagdas 
novada pašvaldība X

15 Autoransporta 
pasažieru/kravas 
pārvadājumiem pagasta 
pārvaldes vajadzībām iegāde

M8 15 000 DNP Iegādāts autoransports pasažieru/kravas pārvadājumiem pagasta pārvaldes vajadzībām Dagdas novada pašvaldība,Andrupenes 
pagasta pārvalde

X

16 Vides labiekārtošana Dagdas 
centrā

M8 15 000 ES finansējums, DNP Tiks labiekārtota teritorija bijušā ābeļdarza vietā Dagdas centrā, zemes gabalā  kad. Nr. 
60090010010

Dagdas novada pašvaldība
x x

17 Pulksteņa uzstādīšana uz 
domes ēkas fasades

M8 4 000 ES finansējums, DNP Iegādāts un uzstādīts pulkstenis uz domes ēkas fasādes Dagdas novada pašvaldība
X

KOPĀ 1 840 000

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde
Projekta 

īstenošanas 
plānotais laika 

posms                                       
2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Siltumtīklu 
izbūve/rekonstrukcija Dagdas 
pilsētā

M10 700 000 KF, DNP Ir izstrādāts Tehniskais projekts. Paredzēts: katlu mājas rekonstrukcija izbūvējot trasi 
pieslēgumu, siltumtrases rekonstrukcija/siltumtrases posmu nomaiņa.

Dagdas novada pāsvaldības, SIA "Dagdas 
komunālā saimniecība" X

2 Svariņu pagasta tautas nama 
un pagasta pāŗvaldes ēkas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

M10 500 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Ēkas siltināšana, radiatoru nomaiņa, jumta nomaiņa, logu nomaiņa, apkures rekonstrukcija. Svariņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība

X

3  Asūnes pamatskolas ēkas 
siltināšana

M10 500 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Radiatoru nomaiņa, siltumtrases rekonstrukcija, ēku siltināšana Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

7.ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 



4  Asūnes pagasta pārvaldes 
ēkas siltināšana

M10 50 000 DNP Ēkas siltināšana, apkures rekonstrukcija, grīdu parbūve. Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

5 Asūnes pagasta Saietu nama 
pieslēgšana pie skolas katlu 
mājas

M10 41 000 DNP  Siltumtrases izbūve, iekšējas apkūres sistēmas izveidošana Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

6 Katlu mājas rekonstrukcija 
Asūnes ciematā

M10 20 000 DNP Katlu mājas rekonstrukcija, katlu nomaiņa. Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

7 Aleksandrovas 
internatpamatskolas dienesta 
viesnīcas siltināšana

M10 80 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Ēkas siltināšana, radiatoru nomaiņa, jumta nomaiņa, logu nomaiņa, apkures rekonstrukcija. Dagdas novada pašvaldība
X X

8 Ezernieku pagasta pārvaldes 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana

 M10 100 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un ēkas sienu siltumizolācija, apkures 
sistēmas (cauruļvadu un radiatoru) atjaunošana

Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, Ezernieku pagasta pārvalde X X

KOPĀ 1 991 000

Nr.p. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Dagdas pilsētā

M10 300 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. 
LED lampu uzstādīšana Dagdā.

Dagdas novada pašvaldība
X X

2 Ielu apgaismojuma 
atjaunošana Dagdas novada 
ciematos

M10 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdasnovada teritorijā iedzīvotāju drošībai.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Pagasta pārvalde

2.1 Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Svarincos

M10 15 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma ierīkošana Dagdas novada Svarincu ciemā Miera ielā iedzīvotāju drošībai.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Svariņu pagasta pārvalde X X

2.2 Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Konstantinovā

M10 15 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma ierīkošana Dagdas novada Konstantinovas ciemā iedzīvotāju drošībai.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Konstantinovas pagasta pārvalde
X X

2.3 Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcijas Porečjes 
ciemā Bērziņu pagastā

M10 20 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Porečjes ciemā iedzīvotāju drošībai.  Radīta 
satiksmei un gājējiem droša vide. 

Bērziņu pagasta pārvalde
X X

2.4 Ielu apgaismojuma ierīkošana 
Šķaunes ciemā

M10 30 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma ierīkošana Dagdas novada Šķaunes ciemā teritorijā  iedzīvotāju drošībai.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Šķaunes pagasta pārvalde
X X

2.5 Ielu apgaismojuma ierīkošana 
Andrupenes ciemā

M10 20 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un atjaunošana Andrupenes ciemā Skolas, Nākotnes ielās.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Andrupenes pagasta pārvalde
X X

2.6 Ielu apgaismojuma 
atjaunošana Ezernieku 
pagastā

M10 20 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Ezernieku centrā iedzīvotāju drošībai.  Radīta 
satiksmei un gājējiem droša vide. 

Ezernieku pagasta pārvalde
X X

3 Dagdas pilsētas centrālā 
skvēra apgaismojuma izveide

M10 35 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdas pilsētas teritorijā iedzīvotāju drošībai. 
LED lampu uzstādīšana Dagdā.

Dagdas novada pašvaldība
X

KOPĀ 455 000

8.APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJA



7. Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Dzīvojamo ēku siltināšana 
Dagdas novadā

M8 privātais Energoefektivitātes paaugstināšana. Tiks nosiltinātas dzīvojamās mājas Dagdas novadā.
X X

2 Smilts un smilts – grants 
karjeru izpēte un izveidošana

M14 privātais Tiks veikta karjeru izpēte 
X X

3 Krājaizdevu sabiedrības 
izveide Dagdas novadā

M12; ES finansējums, 
privātais

Attīstīt vienotu Dagdas novada uzņēmējdarbības vidi, izveidojot kopīgu Krājaizdevu sabiedrības 
centru, tādējādi veicinot gan  mazo un vidējo komersantu, gan arī tūrisma attīstību. X X

KOPĀ

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Jaundomes muižas 
restaurācija un teritorijas 
attīstība

M13 1 083 318 ES finansējums, DNP Pilnībā tiks rekonstruēta muiža. Dagdas novada pašvaldība, Jaundomes 
muižas vides izglītības un ekspozīciju centra 
vadītājs

X

2 Dabas takas izveide Ežezera 
krastos

M14 20 000 ES finansējums, DNP Attīstīt vienotu Dagdas „greenway” /zaļā veida tīklu ezeru krastos. Plānotās aktivitātes pievilcīgas 
dzīves vides attīstīšanai un tūrisma veicināšanai ir ezera attīrīšana, atpūtas zonu un „greenway” 
izveidošana Dagdas pilsētā 

Dagdas novada pašvaldība
X

3 Suvenīru tirdzniecības vietas 
ierīkošana Dagdas TIC

M12 10 000 ES finansējums, DNP Kultūras tūrisma piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšana, iesaistot vietējos amatniekus un 
māksliniekus. Paredzēts Ierīkot vietu TIC profilam atbilstošu suvenīru tirdzniecībai. Suvenīru 
izveidošanā tiks izmantota TIC kolekciju reproducēšana un atdarināšana. Suvenīru izstrādē 
piedalīsies vietējie amatnieki un mākslinieki, radot piedāvājumu ar augstu pievienoto vērtību, 
domājot par atšķirīgām mērķauditorijām un kvalitatīva kultūras suvenīra kritērijiem – ideju, saturu, 
kvalitāti, pieejamību.

Dagdas novada pašvaldība, TIC

X

4 Vides izglītības centra "Ķepa" 
infrastruktūras attīstība

M12 50 000 ES finansējums, DNP Vides klases ierīkošana, ekspozīciju palielināšna, teritorijas labiekārtošana Vides izglītības centrs "Ķepa", Dagdas 
novada pašvaldība X

5 Pirts būvniecība Ķepovas 
pagasta Neikšānos

M12 10 000 DNP Pirts būvniecība Ķepovas pagasta Neikšānos Ķepovas pagasta pārvalde X

6 Vides izglītības centra "Ķepa" 
pārbūve 

M12 20 000 DNP Jumta pārbūve, jumta seguma nomaiņa, virtuves ierīkošana. Ķepovas pagasta pārvalde
X

7 Velotūrisma infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība

M12 30 000 ES finansējums, DNP Velobraucējiem draudzīgas vides attīstība - marsrūtu izstrāde un izveidošana, veloceliņu 
velonovietņu, informatīvo zīmju veidošana u.c.

TIC, Dagdas novada pasvaldība
X

8 QR koda, audiogida un 360 
grādu virtuālas tūres 
izveidošana un ieviešana pa 
Dagdu

M12 100 000 ES finansējums, DNP Veikt audiogida sistēmas izveidi Dagdas pilsētas tūrisma objektiem, lai nodrošinātu iespēju 
apmeklētājam/tūristam iepazīt objektu patstāvīgi bez pavadības, iegūstot ne tikai vizuālu 
priekšstatu par objektu, bet arī informāciju par objektu, vēsturi, lai  radītu kvalitatīvu piedāvājumu 
latviešu, angļu, krievu, vācu valodā runājošai apmeklētāju/tūristu auditorijai, sniedzot iespēju 
iegūt informāciju par Dagdas pilsētas tūrisma objektiem bez gida palīdzības.
Iespēja uzlabot Dagdas novada (tūrisma) tēlu, vienlaicīgi padarot mājaslapu www.visitdagda.com 
vizuāli ērtāku klientiem ir 360 grādu tūres pakalpojumu izmantošana

TIC, Dagdas novada pasvaldība

X

9 Peldvietas ierīkošana Ežezeru 
ezera krastā Andzeļu ciemā

M14 6 000 ES finansējums, DNP Tika ierīkota peldvieta Ežezera krastā Andzeļu ciemā, labiekārtota teritorija. Andzeļu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

10 Lielformāta informatīvo izdruku 
uzstādīšana

M12 1 600 ES finansējums, DNP Reklāmas baneru izvietošana par Dagdas novada tūrisma objektiem - Andrupenes lauku sētu, 
Jaundomes ekspozīciju zali un Vides izglītības centru "Ķepa"

Dagdas novada pašvaldība,TIC
X

11 Dabas objektu infrastruktūras 
uzlabošana

M14 20 000 ES finansējums, DNP Uzturēta esošā un veidota jauna infrastruktūra pie dabas objektiem Dagdas novada pašvaldība,TIC
X

KOPĀ 1 350 918

9.PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS

10.TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE



Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Pagastu Grants ceļu apstrāde M7 500 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Grants ceļa apstrāde/uzbēršana / pretputekļu kārtas uzklāšana Dagdas novada pašvaldība
X X

2 Ietves, lietus kanalizācijas un 
ielas apgaismojuma izbūve 
Tirgus ielā Dagdā.

M7 250 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Ietves, lietus kanalizācijas un ielas apgaismojuma izbūve Tirgus ielā Dagdā. Dagdas novada pašvaldība
X X

3 Trotuāru, lietus notekūdeņu 
kanalizācijas un 
apgaismojuma izbūve Liepājas 
ielā no Daugavpils līdz Tirgus 
ielai.

M7 300 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Trotuāru, lietus notekūdeņu kanalizācijas un apgaismojuma izbūve Liepājas ielā no Daugavpils 
līdz Tirgus ielai.

Dagdas novada pašvaldība

X X

4 Ceļa Vecdome - Purpļi, Pasta 
ielas posma no Pļavu līdz 
Parka ielai, Parka šķērsielas 
un Parka ielas Dagdas 
pagastā un pilsētā 
rekonstrukcija

M7 1 350 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Ceļa Vecdome - Purpļi, Pasta ielas posma no Pļavu līdz Parka ielai, Parka šķērsielas un Parka 
ielas Dagdas pagastā un pilsētā rekonstrukcija

Dagdas novada pašvaldība

X

5 Tilta pāri Asunicas upei 
Dagdas pagastā 
rekonstrukcija.

M7 28 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Tilta pāri Asunicas upei Dagdas pagastā rekonstrukcija. Dagdas novada pašvaldība
X

6 Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā 
un pagastā un Dzirnavu tilta 
rekonstrukcija

M7 1 700 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā un pagastā un Dzirnavu tilta rekonstrukcija Dagdas novada pašvaldība

X

7 Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā 
rekonstrukcija

M7 300 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcija Dagdas novada pašvaldība
X X

8 Dagdas novada pilsētā un 
Pagasta ciematos - ielas 
seguma atjaunosana, ietvju un 
veloceliņu izbūve.

M7 700 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Tiks atjauti ielas segumi, izbūvētas ietves un veloceliņi. Dagdas novada pašvaldība

X

9 Alejas  ielas Dagdas pilsētā 
rekonstrukcija

M7 1 000 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Alejas ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcija, asfalta seguma atjaunošana, ietvju izbūve, 
apgaismojuma atjaunošana u.c.

Dagdas novada pašvaldība
X X

10 Dagdas novada 
Konstantinovas pagasta 
grants ceļa ALEKSANDROVA - 
SKUDRIĶI pārbūve (4,6 km)

M7 300 000 ES finansējums, DNP Grants ceļa Aleksandrova – Skudriķi pārbūve 4,6 km garā posmā (grants seguma atjaunošana, 
ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

11 Dagdas novada Bērziņu 
pagasta un Šķaunes pagasta 
grants ceļa POREČJE – 
MALCĀNI / KRASNOPOLE – 
MALCĀNI pārbūve (7,41 km)

M 7 461 500 ES finansējums, DNP Grants ceļa POREČJE – MALCĀNI / KRASNOPOLE – MALCĀNIi pārbūve 7,41 km garā posmā 
(grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

12 Dagdas novada Andrupenes 
pagasta grants ceļa 
GRABOVA – MALKA pārbūve 
(2,25 km)

M7 146 250 ES finansējums, DNP Grants ceļa GRABOVA – MALKAi pārbūve 2,25 km garā posmā (grants seguma atjaunošana, 
ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

11.TRANSPORTA/CEĻU INFRASTRUKTŪRA



13 Dagdas novada Asūnes 
pagasta grants ceļa KAITRA – 
USTJE  pārbūve (4,9 km)

M7 318 500 ES finansējums, DNP Grants ceļa  KAITRA – USTJE pārbūve 4,9 km garā posmā (grants seguma atjaunošana, ūdens 
novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X X

14 Dagdas novada Andzeļu 
pagasta grants ceļa 
MAMONOVA – KARAĻI  
pārbūve (1,7 km)

M7 110 500 ES finansējums, DNP Grants ceļa MAMONOVA – KARAĻI  pārbūve 1,7 km garā posmā (grants seguma atjaunošana, 
ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

15 Dagdas novada Ezernieku 
pagasta grants ceļa ALTINĪKI 
– OSTROVĻANI pārbūve 
(2,28 km)

M7 148 200 ES finansējums, DNP Grants ceļa ALTINĪKI – OSTROVĻANII  pārbūve 2,28 km garā posmā (grants seguma 
atjaunošana, ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

16 Dagdas novada Svariņu 
pagasta grants ceļa 
MURANIŠĶI – SPOĢEVO  
pārbūve (1,2 km)

M7 78 000 ES finansējums, DNP Grants ceļa MURANIŠĶI – SPOĢEVO  pārbūve 1,2  km garā posmā (grants seguma 
atjaunošana, ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

17 Dagdas novada Dagdas 
pagasta grants ceļa BOJĀRI – 
MIDIŠI   pārbūve (3,01 km)

M7 195 650 ES finansējums, DNP Grants ceļa BOJĀRI – MIDIŠI   pārbūve 3,01  km garā posmā (grants seguma atjaunošana, 
ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

18 Ietves izbūve Konstantinovas 
ciemata centrā

M7 15 000 ES finansējums, DNP Ietves izbūve Konastantinovas ciemata centrā Dagdas novada pašvaldība, Konstantinovas 
pagasta pārvalde X

19 Gājēju celiņu bruģēšana 
Andrupenes ciemā Skolas 
ielā, Dagdas ielā un pie PII 
"Avotiņš" 

M7, M8; M1 12 000 ES finansējums, DNP Gājēju celiņu bruģēšana Andrupenes ciemā Skolas ielā, Dagdas ielā un pie PII "Avotiņš" Dagdas novada pašvaldība, Andrupenes 
pagasta pārvalde

X X

20 Stāvlaukuma izveidošana pie 
VSPC "Dagda"

M7 30 000 ES finansējums, DNP Izveidots stāvlaukums pie VSPC "Dagda" apmeklētaju un darbinieku ērtībai Dagdas novada pašvaldība

X

KOPĀ 7 943 600

Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                                                                R.Azins


