
APSTIPRINĀTS

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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta                                       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Kultūras centra 

amatiermākslas kolektīvu 

materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana

M2 4 00 00 ES Finansējums, 

DNP

Tērpu un rekvizītu nodrošinājums Dagdas novada pašdarbības kolektīviem KC, DNP

X

2 Sadraudzības partnerības

stiprināšana caur

kultūras kolektīvu

apmaiņas braucieniem

M2 1 00 00 ES Finansējums, 

DNP

Kultūras kolektīvu sadraudzības tikšanās, apmaiņas braucienu, pieredzes 

apmaiņa, partnerības projektu izstrāde, realizācija.

KC, DNP

X

3 Mazākumtautību 

integrēšanas aktivitātes

M2; U1 1 00 00 ES Finansējums, 

DNP

Komunikāciju risinājumi cilvēkiem ar dažādu kultūru un tradīcijām. KC, DNP
X

4 Kultūras Centra materiāli

tehniskās bāzes 

pilnveidošana

M2; U2 1 00 00 ES Finansējums, 

DNP

Atjaunota un pilnveidota Kultūras Centra materiāli tehniskā bāze, iegādāts un 

uzstādīts jauns tehniskais aprīkojums.

KC, DNP

X

5 Mobilā brīvdabas

skatuve 

M2; U4 1 50 00 ES Finansējums, 

DNP

 Mobilās modernas un funkcionālas brīvdabas estrādes iegāde. KC, DNP
X

6 Izstāžu zāles un pagasta 

vēstures ekspozīcijas-

kultūrmantojuma krātuves 

izveidošana/papildināšana 

Jaundomes muižas vides 

izglītības un ekspozīciju zālē

M2 1 00 00 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.

DNP

X X

7 Kultūras Centra 

digitalizēšana 

M2 5 00 00 ES Finansējums, 

DNP

IT tehnoloģiju ieviešana ( platekrāni/ displeji, multimediālā konferenču zāles 

izveidošana

KC, DNP

X

8 Attīstīt profesionālās 

mākslas koncertu, izrāžu 

u.c. radošo performanču

pieejamību

M2 2 00 00 ES Finansējums, 

DNP

1. Pieejami augsta līmeņa pasākumi Dagdas novadā

2. Attīstīts kultūras tūrisma piedāvājums (n-tie pasākumi gadā, to skaitā 

pasākumi, kuri veicina Dagdas novada atpazīstamību Latvijā, piem., Annas 

svētki, Baltkrievu festivāls ..... u.c.).

KC, DNP

X

KOPĀ 16 50 00

1.2.PIELIKUMS
Dagdas novada pašvaldības domes 2021.gada 

28.janvāra sēdē (protokols Nr.1, 2.§)

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

INVESTĪCIJU PLĀNS

1.KULTŪRAS JOMA

2.JAUNATNE, SPORTS, IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE



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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta                                       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Jauniešu garantijas 

pasākumi un priekšlaicīgas 

izglītības mazināšana

SAM 8.3.3. 85% ESF          15%

Valsts budžets

Motivēti un aktivizēti novada jaunieši iesaistīties izglītībā vai aroda apguvē DNP

x X

2 Uzlabot pieeju karjeras 

atbalstam izglītojamiem 

vispārējās un

profesionālās izglītības 

iestādēs

SAM 8.3.5. 48 44 85% ESF          15%

Valsts budžets

Samazināta un novērsta priekšlaicīga mācību pārtraukšana, īstenojot 

preventīvus un

kompensējošus pasākumus …..

IKSN 

x

3 Karjeras plānošanas 

pasākumi izglītojamajiem

M1 ES finansējums, DNP 1. Izstrādāt un īsenot karjeras attīstības atbalsta plānu.

2. Koordinēt skolas un karjeras konsultantus.

3. Karjeras izglītības metodiskās un informatīvās bāzes pilnveide.

4. Karjeras izvēles pasākumu īstenošana.

IKSN 

X

4 Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas 

samazināšanai

SAM 8.3.4. 2 03 77 ESF finansējums – 

31 885 519 euro un 

valsts budžeta 

finansējums – 5 626 

857 euro.

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus ar  izglītojamajiem

IKSN 

X

5 Neformālo un fakultatīvo 

nodarbību

atbalstīšana

M1 ES finansējums, DNP Veicinātas izglītojamo attīstības prasmes, veicināta ieinteresētība IKSN 

x

6 Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai

SAM 8.3.2. 5 77 04 ES finansējums, DNP Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai". Galvenie projekta virzieni ir  - ilgtspējīgas pašvaldības vispārējās 

izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT 

resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku 

ieviešana) un ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu 

nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

IKSN 

x x

7 Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences

pilnveidošana

SAM 8.4.1. 85% ESF          15%

Valsts budžets

Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana nodarbināto 

profesionālo kompetences pilnveidošanai

DNP, IKSN

x

8 Skolēnu nodarbināšanas 

veicināšana vasarā

M6; U6 ES finansējums, DNP Vasarā nodarbināti un darba iemaņas apguvuši audzēkņi vecumā virs 15 

gadiem

DNP sadarbībā ar NVA
x X

9 Sporta un aktīvās atpūtas 

stratēģijas izstrāde

1 00 00 ES finansējums, DNP Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija  tiek izstrādāta ar mērķi:

bāzes nodrošinājumu;

mērķtiecīgu izmantošanu kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu 

nodrošināšanai. Veicināt sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību novadā, 

ievērojami palielinot to iedzīvotāju daļu, kuri regulāri nodarbojas ar fiziskām 

aktivitātēm

DNP, Sporta skola

X



10 Novada sporta pasākumu 

organizēšana visos novada 

populārākos sporta veidos

VTP2 RV6 50 00 ES finansējums, DNP Kvalitatīvi sporta pasākumi dažādos sporta veidos novada 11 teritoriālās 

vienībās, .sk. novada sporta svētki, basketbols, stafetes, futbols u.c

DNP

X X

11 Atbalstīt novada talantīgo 

sportistu  (t.sk. komandu 

sporta spēlēs) 

sagatavošanās procesu un 

dalību dažāda ranga 

sacensībās

VTP2 RV6 50 00 ES finansējums, DNP Atbalstīt novada talantīgo sportistu  (t.sk. komandu sporta spēlēs) 

sagatavošanās procesu un dalību dažāda ranga sacensībās

DNP

X X

12 Multifunkcionāli aktīvās 

atpūtas vietas izveide 

VTP2 RV6 5 00 00 ES finansējums, DNP Pastaigu, skriešanas, nūjošanas, skrituļošanas aktivitāšu vietas izveide/ 

atjaunošana. Āra trenažieri, nepārvietojamā  tenisa galda uzstādīšana.

DNP

X

13 Mini kompleksais Ghetto 

Games sporta laukums 

VTP2 RV6 6 00 00 ES finansējums, DNP Mini kompleksais Ghetto Games sporta laukums volejbolam, futbolam, 

strītbolam

DNP
X

14 Ziemas sporta veida 

aktivitāšu izveidošana un 

attīstīšana

VTP2 RV6 4 00 00 ES finansējums, DNP Ziemas sporta veida aktivitāšu izveidošana, piem.,Slēpošanas trases izveide 

u.c. aktivitātes.  Inventāra iegāde -ziemas sporta aktivitāšu īstenošanai.

DNP

X

15 Dalība   ES  projektos  

Erasmus  +  un  Eiropa 

pilsoņiem(Europe  for  

Citizens)

M1 ES finansējums, DNP Mudināt  jauniešus  iesaistīties  Eiropas  demokrātijas procesos,sekmēt  

sadarbību  un  mobilitāti  ar  ES  valstīm,jaunu  prasmju  apgūšana,inovācijas 

un  jaunu darba  formu  apgūšana

DNP

X

16 Izglītības iestāžu 

informatizācija,

inovatīvu IKT risinājumu

ieviešana mācību procesā

M9 15 00 00 ES finansējums, DNP Ieviesti inovatīvi IKT risinājumi Dagdas novada izglītības iestādēs DNP

X

17 Dagdas novada pirmskolas 

izglītību iestāžu 

infrastruktūras

attīstība, tai skaitā 

pirmsskolas

izglītības iestāžu teritorijas 

labiekārtošana

M1; M9 30 00 00 ES finansējums, DNP Uzlabota pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūra” (ventilācijas sistēmas, 

telpu un gaiteņu renovācija, ugunsdrošības sistēmas, audio domofoni, vides 

pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, velosipēdu statīvi, 

energoefektivitātes pasākumi, jaunas gultas un matrači, virsdrēbju, cimdu un 

apavu žāvētāji,žalūzijas vai tīkli, sporta inventārs zviedru siena). Grupu 

aprīkošana ar IT (datori, ekrāni, projektori vai interaktīvā tāfele), mūzikas 

centri.Veikti drošību uzlabojoši pasākumi  bērnudārzu teritorijās – sakārtoti 

piebraucamie ceļi un celiņi, nomainīti nojumju jumti, rotaļu elementi 

utt.Aprīkotas pirmsskolas izglītības iestādes ar nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem un interaktīvām tehnoloģijām bērnu 21.gadsimta kompetenču 

attīstībai.

Plānotās darbības:

1) Uzlabot PII aprīkojumu ar IKT- interaktīvām tāfelēm, skaņu aparatūru, 

ieviest e-klasi pirmsskolai;

2) Palielināt elektronisko mācību līdzekļu skaitu un klāstu. 

DNP

X

18 Dagdas novada vispārējo 

izglītības iestāžu 

infrastruktūras izveide un 

mācību vides modernizācija 

kvalitatīvai un mūsdienīgai 

izglītības procesa 

nodrošināšanai

M9 30 00 00 ES finansējums, DNP Ergonomiskas mācību vides nodrošināšana, dabaszinību kabineti, 

informācijas tehnoloģijas. Uzlabota  izglītības iestāžu infrastruktūra, 

ventilācijas sistēmas, telpu un gaiteņu renovācija, ugunsdrošības sistēmas, 

velosipēdu statīvi,. Veikti drošību uzlabojoši pasākumi skolu teritorijās – 

sakārtoti piebraucamie ceļi un celiņi.

DNP

X

19 Sporta aprīkojuma un 

trenažieru iegāde 

M3 40 00 ES finansējums, DNP Sporta aprīkojuma iegāde, trenažieru iegāde DNP

X



20 Mēbeļu nomaiņa Mākslas un 

mūzikas skolas mācību 

telpās

M1; M9 1 50 00 ES Finansējums, 

DNP

Tiks nomainītas mēbeles klasēs: galdi, krēsli, skapji. Mūzikas un mākslas skola, 

DNP X

21 Skolu datortehniskā stāvokļa 

uzlabošana

M1;M9; 6 00 00 ES Finansējums, 

DNP

Nomanīta datortehnika IKSN 
X

22 Sporta kompleksa 

būvniecība

M3 2 00 00 00 ES Finansējums, 

DNP

Sporta halles būvniecība Dagdas pilsētā DNP
X

23 Dagdas vidusskolas 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija

M1; M8 1 00 00 ES finansējums, DNP Dagdas vidusskolā tiks rekonstruēti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkli, atjaunota lietusūdeņu novadīšanas sistēma. 

DNP

X

24 Dagdas vidusskolas 

teritorijas apgaismojuma 

uzlabošana un 

paplašināšana

M1 1 50 00 ES finansējums, DNP Dagdas vidusskolas teritorijas apgaismojuma uzlabošana un paplasināšana. 

LED lampu uzstādīšana. Gaismas ķermeņu nomaiņa skolā. Novērošanas 

kameru uzstādīšana.

DNP

X

25 Dagdas vidusskolas ēkas 

ugonsdrošības pasākumu 

īstenošana

M9 50 00 DNP Evakuācijas kāpņu izbūve un renovācijas darbi. DNP

X

26 Dagdas viduskolas ēkas 

apkures sitēmas pārbūve II 

posms

M9 40 00 00 ES finansējums, DNP Apkures sitēmas pārbūve un renovācijas darbi DNP

X X

27 Stipendijas speciālistu 

piesaistei 

M1 1 00 00 DNP Saskaaņā ar 21.11.2013.gada ( grozijumi 19.04.2018.) "DAGDAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU NOLIKUMS" 

DNP
X

28 Sociālo pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana un 

dažādības attīstība Lietuvas 

un Latvijas bērniem ar 

speciālām vajadzībām / SEE 

ME

Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programma 2014. 

– 2020.gadam

11 44 04 ES finansējums, DNP uzlabot bērnu invalīdu izglītības pieejamību un efektivitāti, iekārtojot āra 

klases, lai efektīvi īstenotu jaunus un uzlabotus sociālās iekļaušanas 

pasākumus Latgales un Utenas reģionu pierobežas reģionos.

DNP

X

29 NEET jauniešu iesaiste 

izglītībā, darba tirgū, NVO un 

jauniešu centru darbībā 

("PROTI un DARI!")

M1 8 20 00 ES finansējums, DNP NEET jauniešu identifikācija, profilēšana un atbalsta pasākumi  jauniešu 

iesaistīšanai izglītībā, virzīšanai darba tirgū vai iesaistīšanai NVO un jauniešu 

centru darbībā. Jaunieši- potenciālie labuma saņēmēji.

DNP

X

30 Skeitparka laukuma 

izveidošana

M9 10 00 00 ES finansējums, DNP Skeitparka laukuma izveidošana un aprīkošana. DNP
X

31 Dagdas Ezernieku skolas 

ēkas ugonsdrošības 

pasākumu īstenošana

M9 15 00 00 DNP Evakuācijas kāpņu izbūve un renovācijas darbi. DNP

X

32 Dagdas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Saulīte” ( 

Alejas iela 15A, Dagda) ēkas 

konstrukciju atjaunošana

M9 30 00 00 DNP Jumta, pagraba atjaunošana saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu DNP

X

KOPĀ 4 26 83 29

3.SOCIĀLIE PAKALPOJUMI



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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta                                       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošana

SAM 9.2.2.1.              VTP2 

RV9

30000 85% ESF,          15%

Nacionālais 

publiskais 

finansējums

Īstenoti deinstitucionalizācijas pasākumi Dagdas novadā DNP

x X

2 Paaugstinātas bezdarbnieku 

prasmes un kvalifikācijas 

aktīvās

nodarbinātības pasākumā

VTP2 RV9 VTP1

RV5

50000 100%ESF Paaugstinātas darba prasmes bezdarbniekiem ik gadu DNP

x X

3 VSPC "Dagda" pakalpojumu 

uzlabošana

M5 10 00 00 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, DNP

X X

4 Pašvaldības īpašumā

esošā dzīvojamā fonda

renovācija

M5;M11 2 00 00 DNP Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda renovācija DNP

X

5 Sabiedrības veselības

veicināšanas un slimību

profilakses pasākumu

īstenošana Dagdas novadā

SAM 9.2.4. ES finansējums, DNP Organizēti pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei.

DNP

X

6 Sociālā dienesta 

infrastruktūras

uzturēšana un attīstība

M5; M11 10 00 00 DNP Sociālā dienesta infrastruktūras uzturēšana un attīstība DNP

X

KOPĀ 30 00 00

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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta                                       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Ūdenssaimniecības

attīstība Dagdas pilsētā un 

Dagdas novada pagastu 

teritorijās

M8 60 00 00 ES, DNP Veikta ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ūdensskaitītāju 

uzstādīšana,  attīrīšanas iekārtu modernizācija, kanalizācijas tīklu un 

ūdensvada tīklu paplašināšana, modernizācija utmldz.

DNP, Dagdas komunālā 

saimniecība
X

2 Svarincu ciema centralizēto 

notekūdeņu bioloģisko 

attīrīšanas iekārtu pārbūve

M8 10 00 00 DNP Svarincu ciema centralizēto notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu pārbūve 

saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju.

DNP

X

3 Dagdas novada Kapu 

teritoriju labiekārtošana

M8 15 00 00 ES finansējums, DNP Kapsētu teritoriju labiekārtošana, žogu uzstādīšana, nomaiņa, kapliču 

rekonstrukcija/būvniecībaIebraucamo ceļu remonts, žogu remonts, soliņi, 

atkritumu urnas, konteineri, tualetes

DNP

X X

4. Degradēto objektu 

demontāža un teritorijas 

labiekārtošana

M8 3 00 00 DNP Degradēto pašvaldības objektu - ūdenstorņu, attīrīšanas iekārtu u.c. 

demontāža un teritorijas labiekārtošana Dagdas novada pagastos

DNP

X

4.VIDES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA



5. Dagdas pilsētas un Dagdas 

novada  pagastu  

daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju rekonstrukcija

M8 7 50 00 ES finansējums, DNP Logu, durvju un balkonu nomaiņa, kāpņu tēlpu remonts, jumtu un maju 

pamatnes rekonstrukcija.

DNP

X

6. Ģimenēm

draudzīgas vides

veidošana 

M8 10 00 00 ES finansējums, DNP Sekmēta ģimenēm draudzīgu rotaļu laukumu izveide, atbalsts daudzbērnu 

ģimenēm, 

DNP

X

7 Vides labiekārtošana 

Dagdas centrā

M8 10 00 00 ES finansējums, DNP Tiks labiekārtota teritorija bijušā ābeļdarza vietā Dagdas centrā, zemes gabalā  

kad. Nr. 60090010010

DNP
X

8 Jaunu vides dizaina objektu 

izveide

M8 10 00 00 ES finansējums, DNP Jaunu vides dizaina objektu izveide Dagdas pilsētā un Dagdas novadā. DNP
X

9 Publiskās zaļās zonas

u.c. publisko teritoriju

labiekārtošana

M8 7 00 00 ES finansējums, DNP Uzturētas un labiekārtotas zaļās zonas, saglabāta ainaviskā vide,

veicināta teritorijas mērķtiecīga izmantošana un nodrošināta tās pieejamība

DNP

X

KOPĀ 1 32 50 00

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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta                                       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Siltumtīklu 

izbūve/rekonstrukcija 

Dagdas pilsētā

M10 70 00 00 ES finansējums, DNP Paredzēts: katlu mājas rekonstrukcija izbūvējot trasi pieslēgumu, siltumtrases 

rekonstrukcija/siltumtrases posmu nomaiņa.

Dagdas novada 

pāsvaldības, SIA "Dagdas 

komunālā saimniecība"
X

2 Dagdas novada Pagastu 

tautas namu un pagastu 

pāŗvalžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšana

M10 8 00 00 ES finansējums, DNP Ēkas siltināšana, radiatoru nomaiņa, jumta nomaiņa, logu nomaiņa, apkures 

rekonstrukcija.

Dagdas novada pašvaldība

X

3 Aleksandrovas 

internatpamatskolas 

dienesta viesnīcas 

siltināšana

M10 8 00 00 ES finansējums, DNP Ēkas siltināšana, radiatoru nomaiņa, jumta nomaiņa, logu nomaiņa, apkures 

rekonstrukcija.

Dagdas novada pašvaldība

x

4 Dagdas novada pagastu 

katlu māju atjaunošana

M10 5 00 00 DNP Katlu māju atjaunošana, katlu nomaiņa. Dagdas novada pašvaldība
X

5 Dagdas pilsētas katlu mājas 

(Brīvības 29, Dagda) katlu 

nomaiņa

M10 20 00 00 DNP Katlu māju atjaunošana, katlu nomaiņa. Dagdas novada pašvaldība

X

6 Pašvaldības iestādes 

"Veselības un sociālo 

pakalpojuma centrs " 

Dagda"" energoefektivitātes 

paaugstināšana

M10 40 00 00 KPFI/ERAF/Dagdas 

novada pašvaldība

Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un ēkas sienu 

siltumizolācija, uzstādītas saules batarejas.

Dagdas novada pašvaldība, 

vspc "Dagda"
X

7 Energoefektivitātes 

paaugstināšana Dagdas 

pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Saulīte”

M9;M10 20 00 00 DNP Plānotās aktivitātes:

1.   Energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana.

2.   Ventilācijas sistēmas remonts.

3.   Apkures sistēmas pārbūve.

4.   Ārsienu remonts un atjaunošana.

Dagdas novada pašvaldība

X

5.ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 



KOPĀ 1 71 00 00

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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta                                       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Dagdas 

pilsētā un pagastu teritorijās

M10 50 00 00 ES finansējums,  

DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdas novada teritorijā 

iedzīvotāju drošībai. LED lampu uzstādīšana Dagdas pilsētā.Radīta satiksmei 

un gājējiem droša vide visā Dagdas novadā. 

Dagdas novada pašvaldība

X

2 Dagdas pilsētas centrālā 

skvēra apgaismojuma 

izveide

M10 3 50 00 ES finansējums,  

DNP

Dagdas novada pašvaldība

X

KOPĀ 53 50 00

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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta                                       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Dzīvojamo ēku siltināšana 

Dagdas novadā

M8;M10 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

4 Auto mazgāšana M12 privāts

X

5 Elektromobīļu ātrās uzlādes 

stacija

M12 ES finansējums, 

CSDD

Satiksmes Ministrijas deleģējums VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 

izveidot nacionālā līmeņa elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras 

objektu tīklu.

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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta                                       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Tūrisma attīstības tratēģijas 

izstrāde

VTP3; RV2; U3 50 00 ES finansējums, DNP Izstrādāta tūrisma attīstības stratēģija DNP, TIC

6.APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJA

7.PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS

8.TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE



2 Jaundomes muižas 

restaurācija un teritorijas 

attīstība

M13 1 08 33 18 ES finansējums, DNP Pilnībā tiks rekonstruēta muiža. Dagdas novada pašvaldība, 

Jaundomes muižas vides 

izglītības un ekspozīciju 

centra vadītājs

X

3 Dabas takas izveide Ežezera 

krastos

M14 2 00 00 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

4 Tūrisma informācijas

centra pilnveidošana

M12 1 00 00 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

5 Vides izglītības centra 

"Ķepa" infrastruktūras 

attīstība

M12 5 00 00 ES finansējums, DNP Vides klases ierīkošana, ekspozīciju palielināšna, teritorijas labiekārtošana Vides izglītības centrs 

"Ķepa", Dagdas novada 

pašvaldība
X

6 Vides izglītības centra 

"Ķepa" pārbūve 

M12 2 00 00 DNP Jumta pārbūve, jumta seguma nomaiņa, virtuves ierīkošana. Ķepovas pagasta pārvalde

7 Velotūrisma infrastruktūras 

un pakalpojumu attīstība

M12 3 00 00 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 10 00 00 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 Sabiedrisko

peldvietu un

peldēšanās vietu

labiekārtošana 

M14 60 00 ES finansējums, DNP Labiekārtotas/ izveidotas peldvietas un atpūtas vietas 

X

10 Lielformāta informatīvo 

izdruku uzstādīšana

M12 16 00 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 2 00 00 ES finansējums, DNP Uzturēta esošā un veidota jauna infrastruktūra pie dabas objektiem Dagdas novada 

pašvaldība,TIC X

12 Zivju resursu atjaunošana

publiskajos ezeros Dagdas 

novadā, aprīkojuma iegāde

M8 4 00 00 ES finansējums, DNP Atjaunoti zivju resursi publiskajos ezeros Dagdas novadā;iegādāts aprīkojums 

u.c. siasitošie pasākumi

DNP

X

13 VR Virtuālās tūres brilles ( 

viedie risinājumi)

M12 DNP
X

14 Ūdenstūrisms kā dabas un 

aktīvā tūrisma elements 

M12  Uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai :

1. Dagdas peldvietas ( Jelgavas ielā)  krasta attīrīšana, atpūtas vietas 

atjaunošana

2. Informācijas stendu un informācijas zīmju uzstādīšana.

X



15 Ainavu veidošana un 

kopšana tūrisma maršrutu 

zonās

M12 1)Piesaistīts       finansējumu       un izstrādāts      ainavu      tematiskais 

plānojums.

2)Sagatavots      ainavu      kopšanas plāns speciālistu vadībā.

3)Veikta  ainavu  kopšana  tūrisma maršrutu teritorijās.

4)Iesaistīti zemju īpašnieki ainavu kopšanā.

5)Tūristu  plūsmas  palielināšanās un      novada      popularitātes      un 

atpazīstamības pieaugums.

6) Izveidotas ainaviskas skatu vietas.

DNP

X

16 K.Raudives kultūrvēsturiskā 

mantojuma centra vēstures 

ekspozīcijas-

kultūrmantojuma krātuves 

izveidošana/papildināšana

M12 1 00 00 ES finansējums, DNP K.Raudives kultūrvēsturiskā mantojuma centra vēstures ekspozīcijas-

kultūrmantojuma krātuves izveidošana/papildināšana.

DNP

X

17 Dagdas muižas parka 

attīstīšana kā nozīmīgu 

kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar 

to saistītos pakalpojumus

M2;M8;M14 Parka teritorijas pārbūve/uzlabošana (apgaismojuma izbūve, inženiertīklu 

parka teritorijā pārbūve/izbūve, apstādījumu atjaunošana/papildināšana, jaunu 

celiņu izbūve un esošo celiņu pārbūve, atpūtas vietu izveide un atkritumu urnu 

ierīkošana, kāpņu izbūve, ekspozīciju izveide, estrādes atjaunošana) u.c. 

aktivitātes.

DNP

X

KOPĀ 1 39 59 18

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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta                                       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Pagastu Grants ceļu 

apstrāde

M7 50 00 00 ES finansējums, 

Valsts budžeta 

dotācijas un DNP

Grants ceļa apstrāde/uzbēršana / pretputekļu kārtas uzklāšana DNP

X X

2 Ietves, lietus kanalizācijas 

un ielas apgaismojuma 

izbūve Tirgus ielā Dagdā.

M7 25 00 00 ES finansējums, 

Valsts budžeta 

dotācijas un DNP

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

X X

3 Trotuāru, lietus notekūdeņu 

kanalizācijas un 

apgaismojuma izbūve 

Liepājas ielā no Daugavpils 

līdz Tirgus ielai.

M7 30 00 00 ES finansējums, 

Valsts budžeta 

dotācijas un DNP

Trotuāru, lietus notekūdeņu kanalizācijas un apgaismojuma izbūve Liepājas 

ielā no Daugavpils līdz Tirgus ielai.

DNP

X X

4 Rēzeknes ielas Dagdas 

pilsētā un pagastā un 

Dzirnavu tilta rekonstrukcija

M7 1 70 00 00 ES finansējums, 

Valsts budžeta 

dotācijas un DNP

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā un pagastā un Dzirnavu tilta rekonstrukcija DNP

X

5 Dagdas novada pilsētā un 

Pagasta ciematos - ielas 

seguma atjaunosana, ietvju 

un veloceliņu izbūve.

M7 70 00 00 ES finansējums, 

Valsts budžeta 

dotācijas un DNP

Tiks atjauti ielas segumi, izbūvētas ietves un veloceliņi. DNP

X

6 Dagdas tranzītielas -

Daugavpils ielas 

rekonstrukcija

M7 3 00 00 00 ES finansējums, 

Valsts budžeta 

dotācijas un DNP

Atjaunota kopgarumā 1,599 km , posmā Rēzekne-Dagda P55 maršrutā no 

57,395 km līdz 57,962km un posmā P61 Krāslava-Dagda maršrutā no 33,268 

km līdz 34,300 km (vairākās kārtās)

DNP

x X

9.TRANSPORTA/CEĻU INFRASTRUKTŪRA



7 Dagdas novada Andzeļu 

pagasta grants ceļa 

MAMONOVA – KARAĻI  

pārbūve (1,7 km)

M7 11 05 00 ES finansējums, DNP Grants ceļa MAMONOVA – KARAĻI  pārbūve 1,7 km garā posmā (grants 

seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

DNP

X

8 Dagdas novada Dagdas 

pagasta grants ceļa BOJĀRI 

– MIDIŠI   pārbūve (3,01 km)

M7 19 56 50 ES finansējums, DNP Grants ceļa BOJĀRI – MIDIŠI   pārbūve 3,01  km garā posmā (grants seguma 

atjaunošana, ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

DNP

X X

9 Ietves izbūve 

Konstantinovas ciemata 

centrā

M7 1 50 00 ES finansējums, DNP Ietves izbūve Konastantinovas ciemata centrā DNP

X

10 Gājēju celiņu bruģēšana 

Andrupenes ciemā Skolas 

ielā, Dagdas ielā un pie PII 

"Avotiņš" 

M7, M8; M1 1 20 00 ES finansējums, DNP Gājēju celiņu bruģēšana Andrupenes ciemā Skolas ielā, Dagdas ielā un pie 

PII "Avotiņš" 

DNP

X

11 Dagdas pilsētas un Dagdas 

novada pagastu 

stāvlaukumu un iekšpagalmu 

sakārtošana

M7, M8; M2 10 00 00 ES finansējums, DNP Dagdas pilsētas un Dagdas novada pagastu stāvlaukumu un iekšpagalmu 

sakārtošana, atjaunošana, renovēšana.

DNP

X

12 Videonovērošanas sistēmas 

paplašināšana

M7 1 50 00 ES finansējums, DNP 1) Transporta plūsmas kontrolei izvietotas videonovērošanas kameras uz 

krustojumiem, kas atrodas iebraucot pilsētā, izbraucot no pilsētas.

2) Videokameras izvietotas publiskās vietās un vietās, kurās nepieciešama 

sabiedriskās kārtības uzraudzība un kontrole.

3) Mobilā pārvietojamā nakts videonovērošana.

DNP

X

KOPĀ 6 89 81 50

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                                       

2021-2023

Projekta 

īstenošanas 

plānotais laika 

posms                                       

līdz 2027.g.

Projekta       

īstenošana 

atkarīga no 

finansējuma 

pieejamības

1 Iestāžu rīcībā esošās 

datortehnikas,    biroja  un

sakaru  tehnikas plānveida

atjaunošana

VTP1 RV4 5 00 00 DNP, ES finansējums Atjaunota datortehnika budžeta finansējuma ietvaros. DNP

X X

2 Iedzīvotāju līdzdalības

sekmēšana, atbalstot NVO 

aktivitātes

VTP1 RV4 10 00 00 DNP Pieaugusi iedzīvotāju aktivitāte un iesaiste novada pārvaldībā, arī NVO 

aktivitātes u.c.līdzfinansējums/atbalsts saskaņā ar 21.12.2015.g. Dagdas 

novada domes "Noteikumi "“Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma 

piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām 

organizācijām”".

DNP

X X

3 Pārrobežu sadarbības 

līgumu slēgšana, pieredzes 

apmaiņas braucienu 

organizēšana, vīzu 

formēšana

VTP3; RV1;

U3

2 00 00 DNP Noslēgti sadarbības līgumi. Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni. DNP

X X

4 Uzņēmēju izglītošanas un

uzņēmumu konkurētspējas

veicināšanas pasākumi

M12 1 50 00 DNP Organizēti pašvaldības konkursi biznesa uzsākšanai vai attīstībai. DNP

X X

10.PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBA



5 Dagdas novada kapsētu 

inventarizācija ar 

elektroniskas datu bāzes 

izveidi

M8 5 00 00 DNP 1. Kapsētu inventarizācija.

2. Elektroniska datu bāze.

DNP

X

6 Autoransporta 

pasažieru/kravas 

pārvadājumiem pagasta 

pārvaldes vajadzībām 

iegāde

M8 1 50 00 DNP Iegādāts autoransports pasažieru/kravas pārvadājumiem pagasta pārvaldes 

vajadzībām

DNP

X X

7 Pašvaldības nekustamo 

īpašumu tiesiskuma

nodrošināšana

5 00 00 DNP Sakārtoti pašvaldības nekustamie īpašumi ( inventarizācijas lietas, 

zemesgrāmatas u.c. dokumenti).

DNP

X X

8 Atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas sakārtošana

M8 3 00 00 DNP 1) Izvietoti dalītās atkritumu savākšanas konteineri publiskajās vietās un 

teritorijās novadā.

2) Aktīva iedzīvotāju izglītošana un atkritumu šķirošanas

popularizēšana, akciju, sacensību un citu aktivitāšu rīkošana.

DNP

X

9 Civilās aizsardzības 

pasākumi

1 00 00 DNP Iegādāts/ modernizēts nepieciešamais aprīkojums un inventārs civilās 

drošības pasākumu veikšanai

DNP
X

Amatnieku un ekoproduktu

tirgus vietas izveide

M12 5 00 00 DNP, ES finansējums 1)Izveidots tirgus lauksaimniecības un amatniecības produkcijas tirdzniecībai 

2) Nodrošināta iespēja vietējiem ražotājiem pārdot savu ražoto produkciju un 

vietējiem iedzīvotājiem iegādāties vietējo produkciju.

3) Reklāmas iespēju paplašināšanās vietējiem ražotājiem.

4) Tirdzniecības izaugsme.

5) Jaunu darbavietu radīšana.

DNP

X

KOPĀ 39 00 00

Dagdas novada domes priekšsēdētājs                                                                                                          A.Trūlis
















