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Plāns ir izstrādāts 7 gadu periodam. Plānā tiek iekļauts konkrētu uzdevumu kopums, kas sekmē attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu. Katram Rīcību plāna 
uzdevumam ir norādīts izpildes laiks un atbildīgā iestāde vai nodaļa. Rīcību plānā ievērota sasaiste ar Investīciju plānu, bet ne visos gadījumos. Liela daļa rīcību ir realizējama bez ārēja finansējuma 

piesaistes. Rīcību plāns strukturēts atbilstoši Attīstības programmas stratēģiskajai daļai, saglabājot katras rīcības sasaisti ar kādu no prioritātēm. Atbildīgā par rīcību izpildi ir kāda no pašvaldības nodaļām 
vai institūcijām, bet īstenošanas procesā, mērķu veiksmīgākai sasniegšanai var iesaistīties ikviens interesents. 

PRIORITĀTE 1: CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA 

STRATĒĢISKAIS 
VIRZIENS (SV) 

PASĀKUMS MĒRĶIS (M) UZDEVUMI RĪCĪBAS REZULTĀTS 
ATBILDĪGĀ 

IESTĀDE/NODAĻA 

PLĀNOTAIS REZULTĀTA 
SASNIEGŠANAS LAIKA 

POSMS 

Laikā 
līdz 3 

gadiem 

Laikā 
līdz 7 

gadiem 

pastāvīgi 

NODROŠINĀT 
DAGDAS NOVADA 
IEDZĪVOTĀJIEM 
KVALITATĪVU 
PAMATIZGLĪTĪBU 
UN VISPĀRĒJO 
VIDĒJO, PIEEJAMU 
PROFESIONĀLO 
IZGLĪTĪBU, 
VESELĪBAS 
APRŪPI, SOCIĀLOS 
PAKALPOJUMUS. 
VEICINĀT 
NODARBINĀTĪBU 
UN IEDZĪVOTĀJU 
SOCIĀLO 
AKTIVITĀTI UN 
KULTŪRIZGLĪTĪBU 

Pasākums 
1:Izglītības 
pieejamība: 
 

M1:Iedzīvot
ājiem 
pieejama 
kvalitatīva 
izglītība 
mūža 
garumā. 

U1:Attīstīt un pilnveidot visa 
veida formālās izglītības 
pieejamību 

Nodrošināt mūsdienīgu mācību 
aprīkojumu un mācību līdzekļus 

Iegādāts mūsdienīgs 
mācību aprīkojums un 
mācību līdzekļi novada 
izglītības iestādēm. 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
NOVADA IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES 

  X 

U2:Dažādot esošās un 
veidot jaunas izglītības 
programmas; 

Mācību programmu dažādošana Dažādotas un 
pilnveidotas mācību 
programmas 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
NOVADA IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES 

  X 

U3:Ieguldīt resursus 
pedagogu konkurētspējas 
un kvalifikācijas 
paaugstināšanai; 

Skolotāju prestiža 
paaugstināšana. Nodrošināt 
pedagogu tālākizglītību 

Nodrošināta pedagogu 
tālākizglītība 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
NOVADA IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES 

  X 

U4:Veicināt bērnu un 
jauniešu ārpusstundu 
aktivitāšu nodarbības; 

Mācību iestāžu rekonstrukcija, 
veidojot pievilcīgu vidi 
ārpusstundu aktivitāšu 
veikšanai. 

Veikta interešu izglītības 
iestāžu rekonstrukcija. 
 
 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
NOVADA IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES  
BJC 

 X  

U5:Nodrošināt un dažādot 
neformālo izglītību visu 
vecuma grupu 
iedzīvotājiem; 

Atbilstoši interesēm un 
pieprasījumam veidot 
neformālās izglītības 
piedāvājumu 

Izveidots neformālās 
izglītības piedāvājums 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
 

  X 

U6:Pilnveidot brīvprātīgā 
darba un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas; 

Popularizēt brīvprātīgā darba 
ieguvumus pieredzes iegūšanā 
un savu spēju identificēšanā, 
tādējādi stimulējot to pielietot 

Veikti pasākumi 
brīvprātīga darba 
popularizēšanai, rīkojot 
seminārus un forumus 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
BJC 

  X 

U7:Veicināt mūžizglītības 
pieejamību; 

Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības 
piedāvājumu atbilstoši 
pieprasījumam darba tirgū, 
pilnveidot sadarbību starp 
apmācamajiem un uzņēmējiem 
un veikt pasākumus 
pārkvalifikācijas iegūšanai 
strādājošiem uzlabojot 
nodarbinātības spējas. 

Attīstīts kvalitatīvs 
mūžizglītības 
piedāvājums. 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
NOVADA IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES  
NVO 

  X 
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U8:Nodrošināt iedzīvotājus 
ar daudzveidīgu un 
augstvērtīgu kultūras 
programmu; 

Veidot augstvērtīgas kultūras 
programmas. 

Nodrošināta kultūras 
dzīve atbilstoši izaugsmes 
tendencēm.  
 
 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
 

  X 

U9:Iesaistīt iedzīvotājus 
pilsoniskas sabiedrības 
stiprināšanā; 

Veikt pasākumus/aktivitātes 
sabiedrības iesaistīšanai 

Organizējot pasākumus 
un veicot nepieciešamās 
aktivitātes Dagdas 
novada iedzīvotāji ir 
iesaistīti pilsoniskās 
sabiedrības veidošanā un 
stiprināšanā. 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
 

  X 

U10:Sadarbojoties novada 
izglītības iestādēm veikt 
sistemātisku un racionālu 
resursu izmantošanu; 

Informācijas apmaiņa starp 
novada izglītības iestādēm 

Racionālāka resursu 
izmantošana 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
NOVADA IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES 

  X 

U11:Attīstīt visa veida 
izglītības iestāžu 
infrastruktūru, veidot drošu 
un sakoptu apkārtējo 
teritoriju. 

Mācību iestāžu teritoriju 
labiekārtošana, veidojot drošu 
un pievilcīgu vidi izglītības 
iestādēs un tām piegulošās 
teritorijās. 

Labiekārtotas Dagdas 
novada izglītības iestāžu 
teritorijas. 
 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
 

 X  

Pasākums 
2:Kultūras 
attīstība: 

M2:Aktīva 
kultūras 
dzīves 
veidošana 

U1:Organizēt pārrobežu 
kultūras pasākumus un 
aktivitātes; 

Sadarbībā ar Dagdas pilsētas 
pašvaldību 

 IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
 

  X 

U2:uzlabot kultūras iestāžu 
infrastruktūru; 

Nodrošināt kultūras dzīves 
izaugsmes tendencēm 
atbilstošu un pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru. 

Labiekārtoti un 
rekonstruēti Dagdas 
novada tautas nami. 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
KULTŪRAS IESTĀDES 

 X  

U3:veidot ārpustelpu 
atpūtas un izklaides vietas; 

 Labiekārtotas masu 
pasākumu organizēšanas 
vietas. Izbūvētas jaunas 
brīvdabas estrādes. 
Iegādāts aprīkojums 
brīvdabas pasākumu 
organizēšanai. 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
 

 X  

U4:iegādāties 
nepieciešamo aprīkojumu 
un labiekārtot kultūras 
iestāžu apkārtējo teritoriju; 

Turpināt labiekārtot apkārtējo 
teritoriju, radot jaunas iespējas 
brīvdabas pasākumu rīkošanai 

Labiekārtotas kultūras 
iestāžu teritorijas. 
 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
 PAGASTU KULTŪRAS 
IESTĀDĒS 

 X  
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Pasākums 
3:Sporta 
iespēju 
attīstība: 
 

M3:Sporta 
infrastruktūr
as 
pilnveidošan
a un 
uzturēšana 

U1:Veidot jaunus sporta 
laukumus; sporta zāles 

Attīstīt atbilstošu sporta 
infrastruktūru, veidot 
daudzfunkcionālus sporta 
laukumus 

Uzlabota pamatskolu 
sporta infrastruktūra. 
Izveidoti jauni sporta 
laukumi. Izbūvēti jauni 
sporta sektori stadionā.  

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 

 

 X X 

U2:Uzturēt esošo sporta 
infrastruktūru. 

Sporta bāžu sakārtošana un 
attīstīšana, sporta inventāra 
iegāde 

Uzlabota sporta 
infrastruktūra. 
 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 
 

  X 

Pasākums 
4:Veselības 
aprūpe: 
 

M4:Attīstīta 
un visiem 
novada 
iedzīvotājie
m pieejama 
veselības 
aprūpe. 

U1:Veicināt Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
(NMP) pieejamību; 

Sekmēt kvalitatīvu primārās 
veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstību 

Sekmēta veselības 
aprūpes pakalpojumu 
attīstība 

NOVADA PAŠVALDĪBA 
VESELĪBAS MINISTRIJA 

  x 

U2:Veicināt draudzīgu 
veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību; 

Infrastruktūras veidošana  Izbūvētas uzbrauktuves 
cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. 

NOVADA PAŠVALDĪBA   x 

U3: Veicināt sadarbību ar 
VSPC Dagda. 

Pilnveidot veselības aprūpes 
pieejamību 

Pieejamāka veselības 
aprūpe 

NOVADA PAŠVALDĪBA UN 
VESELĪBAS MINISTRIJA 

  x 

Pasākums 
5:Sociālie 
pakalpojumi: 

M5:Pieejami 
sociālie 
pakalpojumi
.  

U1:Izveidot multifunkcionālu 
sociālo pakalpojumu centru 
Dagdā; 

Veikt uzlabojumus sociālo 
iestāžu infrastruktūrā 

Uzlabota sociālo iestāžu 
infrastruktūra 

SOCIĀLAIS DIENESTS  x  

U2:Pilnveidot mājas 
aprūpes pakalpojumus; 

Jomā strādājošo speciālistu 
kvalifikācijas pilnveidošana 

Pilnveidota un 
paaugstināta speciālistu 
kvalifikācija 

SOCIĀLAIS DIENESTS x   

U3:Piesaistīt Eiropas 
struktūrfondu līdzekļus 
centra izveidei; 

Pilnveidot esošos un veicināt 
alternatīvus sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumus. 

Veicināti alternatīvi 
pakalpojumi. 

SOCIĀLAIS DIENESTS  x  

U4:Veicināt sabiedrības 
iesaisti sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanā (NVO u.c).  

Veicināt kompleksu un efektīvu 
sociālo jautājumu risināšanu. 
Atbalstīt NVO darbību sociālo 
jautājumu risināšanā 

Izveidoti kompleksi 
efektīvi jautājumu 
risināšanas izntrumenti. 

SOCIĀLAIS DIENESTS x   

Pasākums 
6:Nodarbinātī
ba: 
 

M6:Darbasp
ējīgo 
vecuma 
cilvēku 
nodarbinātīb
as 
veicināšana. 

U1:Veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību; 

Veidot jaunas industriālās zonas 
un labiekārtot esošās zonas 

Izveidotas, labiekārtotas 
un paplašinātas 
industriālās un 
degradētās teritorijas. 

NOVADA PAŠVALDĪBA 
SADARBĪBĀ AR 
UZŅĒMĒJIEM 

 x  

U2:Radīt labvēlīgu vidi 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai; 

Degradēto teritoriju sakārtošana 
un atgriešana ekonomiskajā 
apritē. 

Izveidotas, labiekārtotas 
un paplašinātas 
industriālās un 
degradētās teritorijas. 

NOVADA PAŠVALDĪBA  x  

U3:Iesaistīt darba tirgū 
sociālā riska grupu; 

palīdzēt integrēties sabiedrībā 
un darba tirgū, iesaistot dažāda 
veida projektos sadarbībā ar 
NVO 

Darba tirgū tiek integrēta 
sociālā riska grupa 

SOCIĀLAIS DIENESTS x   

U4:Radīt atbilstošas un Pārkvalificēšanās iespējas Nodrošinātas NOVADA PAŠVALDĪBA 
NVA 

x   
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elastīgākas 
pārkvalificēšanās iespējas; 

atbilstoši darba tirgū 
pieprasītajām un aktuālajām 
jomām. 
Pilnveidot sadarbību starp 
apmācāmajiem un uzņēmējiem. 

pārkvalificēšanās 
iespējas. 

NVO 

U5:Izveidot jauniešu 
interesēm un vajadzībām 
atbilstošas informācijas 
sistēmas; 

Izmantot mūsdienīgu 
sabiedrisko diskusiju formas 

Diskusijās ar jauniešiem 
tiek izmantotas 
mūsdienīgas 
komunikācijas formas. 

NOVADA PAŠVALDĪBA x   

U6:Veicināt jauniešu 
nodarbinātību. 

Stažēšanās un prakšu vietu 
skaita palielināšana. ES 
struktūrfondi, lai mazinātu 
jauniešu bezdarbu. Motivācijas 
pasākumi izglītības iestādēs. 

Piesaistot ES 
struktūrfondus 
samazināts jauniešu 
bezdarbs. 

NOVADA PAŠVALDĪBA x   
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PRIORITĀTE 2: SAKĀRTOTA NOVADA INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI 

STRATĒĢISKAIS 
VIRZIENS (SV) 

PASĀKUMS  MĒRĶIS (M) UZDEVUMI RĪCĪBAS REZULTĀTS ATBILDĪGĀ IESTĀDE/NODAĻA PLĀNOTAIS REZULTĀTA 
SASNIEGŠANAS LAIKA 

POSMS 

Laikā 
līdz 3 

gadiem 

Laikā 
līdz 7 

gadiem 

pastāvī
gi 

NODROŠINĀT 
DAGDAS NOVADA 
IEDZĪVOTĀJUS AR 
ATTĪSTĪTU 
TRANSPORTA 
INFRASTRUKTŪRU 
UN ATBILSTOŠU 
AUTOCEĻU 
KVALITĀTI 

Pasākums 
7:Transporta 
infrastruktūr
a: 

 

M7: Attīstīta 
transporta 
infrastruktūr
a un 
efektīva tās 
izmantošan
a, kvalitatīvu 
autoceļu 
nodrošināša
na. 

U1:Sakārtot tranzīt ielu  
kustību Dagdas pilsētā; 

 

Tranzītmaršruta izstrāde Veikta tranzīta maršruta 
rekonstrukcija un 
apvedceļa izstrāde. 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS 
NODAĻA 

 

 x  

U2:Palielināt melnā seguma 
autoceļu īpatsvaru Dagdas 
novadā; 

Veicināt vietējas nozīmes 
autoceļu sakārtošanu uzlabojot 
iedzīvotāju mobilitātes iespējas. 

Atjaunots ceļu segums. 
Noasfaltētas ielas.  

 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠNAS 
NODAĻA 

 

  x 

U3:Uzlabot satiksmes 
drošību; 

izbūvēt un rekonstruēt gājēju 
celiņus, ielas uzlabojot 
pārvietošanās iespējas. 

Veikt tilta rekonstrukciju 
uzlabojot satiksmes un gājēju 
drošību. 

Izbūvēti gājēju celiņi un 
rekonstruētas ielas. 
Veikta tilta rekonstrukcija. 

 

NOVADA PAŠAVLDĪBA 

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS 
NODAĻA 

 x  

U4:Izbūvēt veloceliņus; 
Turpināt pilnveidot drošas 
satiksmes organizāciju, 
izbūvējot veloceliņus 

Izbūvēti veloceliņi NOVADA PAŠVALDĪBA 

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS 
NODAĻA 

 x  

U5:Saglabāt sabiedriskā 
transporta pakalpojumu 
pieejamību. 

Uzlabot sabiedriskā transporta 
kustību. 

Iegādāti autobusi pagasta 
iedzīvotāju nogādāšanai 
novada centrā. 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

SATIKSMES MINISTRIJA 

 x  

U6:Uzlabot grants ceļa 
seguma stāvokli 

Veicināt uzņēmējdarbības 
attīstību un saglabāt 
apdzīvotību. Veicināt ciematu 
atjaunošanu lauku apvidos. 

Pārbūvēti grants ceļi un 
uzlabots esošo grants 
ceļu stāvoklis 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS 
NODAĻA 

 x  

NODROŠINĀT 
DAGDAS NOVADA 
IEDZĪVOTĀJUS UN 
UZŅĒMUMUS AR 
KVALITATĪVU VIDES 
INFRASTRUKTŪRAS 
PIEEJAMĪBU UN 

Pasākums 
8:Vides 
infrastruktūr
a: 

 

M8: Attīstīta 
kvalitatīva 
vides 
infrastruktūr
as 
pieejamība 

U1:Uzlabot sabiedrisko 
pakalpojumu pieejamību 
nodrošinot kvalitatīvu 
ūdenssaimniecību;  

Turpināt modernizēt 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklus. 

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
novada teritorijā. 

 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

PAGASTU PĀRVALDES 

BŪVVALDE 

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS 
NODAĻA 

 x  
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IZMATOŠANU un 
izmantošan
a. 

U2: Izveidot un uzturēt 
rekreācijai izmantojamo 
ūdens resursu 
infrastruktūru; 

Veicināt atpūtas iespējas pie 
ūdens resursiem, paplašinot 
rekreācijas iespējas Dagdas 
novada teritorijā. Pilnveidot 
infrastruktūru atpūtai pie 
ūdeņiem un tūrisma attīstībai. 

Labiekārtota novada 
ezeru teritorija. Ierīkota 
vai izveidota peldvieta. 

 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

TŪRISMA INFORMĀCIJAS 
BIROJS 

TTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS 
NODAĻA 

 x  

U3:Palielināt atkritumu 
šķirošanas iespējas; 

Informēt, izglītot iedzīvotājus 
par videi draudzīgiem 
pasākumiem. 

Veikta sadzīves atkritumu 
izgāztuvju rekultivācija 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

NVO 

PAGASTU PĀRVALDES 

DAGDAS KOMUNĀLĀ 
SAIMNIECĪBA 

x   

U4: Labiekārtot dzīvojamo 
māju teritorijas; 

Stimulēt iedzīvotājus iesaistīties 
un īstenot kvalitatīvus 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu labiekārtojuma 
projektos, piegulošo teritoriju 
labiekārtošanā.  

Atbalsts daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju teritoriju 
labiekārtošanai. 

Labiekārtotas un 
apzaļumotas novada 
apbūves teritorijas. 

Izstrādāta vienota 
arhitektoniskā forma- 
plānošānas kompozīcija. 

Veikta sabiedrisku ēku 
rekonstrukcija. 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

BŪVVALDE 

 x  

U5: Veikt kapu 
labiekārtošanas darbus; 

Kapsētu teritoriju 
inventarizācijas veikšana, datu 
bāzes veidošana un uzturēšana 

Rekonstruētas kapličas.  NOVADA PAŠVALDĪBA 

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS 
NODAĻA 

BŪVVALDE 

x   

U6: Veidot teritorijas, kas 
piemērotas brīvdabas 
pasākumu rīkošanai; 

Iegādāties nepieciešamo 
aprīkojumu 

Izvēlētas teritorijas un 
iegādāts aprīkojums 
brīvdabas laulību 
ceremoniju 
organizēšanai. 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

x   

U7:Uzstādīt vienotas 
norādes zīmes, afišu 
stendus; 

Novada vienota tēla veidošana Iegādātas un uzstādītas 
norādes plāksnes un afišu 
stendi. 

NOVADA PAŠVALDĪBA, 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS 
CENTRS 

x   

U8: Pilsētvides sakārtošana 
Dagdas pilsētas tēla veidošana 
un uzturēšana 

Veidots pievilcīgs pilsētas 
tēls iedzīvotājiem un 
viesiem 

NOVADA PAŠVALDĪBA, 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS 
CENTRS 

  x 
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NODROŠINĀT 
KVALITATĪVU 
DAŽĀDU VEUDU UN 
PAKĀPJU IZGLĪTĪBU 
NOVADĀ 

Pasākums 
9:Izglītības 
infrastruktūr
a: 
 

M9:Attīstīta 
un 
kvalitatīva 
dažādu 
veidu 
izglītība 
Dagdas 
novadā. 

U1:Labiekārtot un renovēt 
izglītības iestādes; 

Turpināt veikt izglītības iestāžu 
renovāciju un labiekārtošanu, 
uzturēt un attīstīt tām 
piegulošās teritorijas 

Attīstīta dažāda novada 
izglītības iestāžu 
infrastruktūra. 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

 x  

U2:Uzlabot materiāli 
tehnisko bāzi; 

Iegādāties nepieciešamo 
aprīkojumu un inventāru. 

Izveidoti un labiekārtoti 
nepieciešamie kabineti. 
Iegādāti mūzikas 
instrumenti. 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

x   

NODROŠINĀT 
NOVADA 
IEDZĪVOTĀJUS UN 
UZŅĒMUMUS AR 
LIELU 
ATJAUNOJAMO 
ENERGORESURSU 
IZMANTOŠANU 
SILTUMENERĢIJAS 
NODROŠINĀŠANĀ 
UN AUGSTU 
ENERGOEFEKTIVITĀ
TI PATĒRĒTĀJU 
SEKTORĀ 

Pasākums 
10:Enerģētik
as 
infrastruktūr
a: 
 

M10:Liela 
atjaunojamo 
energoresur
su īpatsvara 
izmantošan
a 
siltumenerģi
jas 
nodrošināša
nā un 
augsta 
energoefekti
vitāte 
patērētāju 
sektorā. 

U1:Uzlabot ielu 
apgaismojumu; 

 

Turpināt realizēt efektīvu 
apgaismojuma infrastruktūras 
atjaunošanu. 

Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija novada 
teritorijā. 

 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

 x  

U2:Veikt energoefektivitātes 
paaugstināšanu 
sabiedriskajā un dzīvojamā 
sektorā; 

Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu.  

Paaugstināšana 
energoefektivitāte 
izglītības iestādēm, 
dzīvojamās ēkās un 
administratīvajās ēkās. 

 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA NODAĻA 

 x  

U3:Palielināt atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanas īpatsvaru; 

Veicināt atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 
enerģijas ražošanā 

Veikta pilsētu, pagastu 
katlu mājas 
rekonstrukcija. 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

PAGASTA PĀRVALDE 

 x  

U4:Atjaunot siltumtrases un 
izbūvēt jaunus atzarus; 

Turpināt siltumtrašu 
rekonstrukciju. 

Izbūvēti siltumtīkli. 

 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

PAGASTU PĀRVALDES 

 x  

U5:Nodrošināt drošu 
siltumapgādi; 

Pagastu iestāžu apkures 
sistēmu renovācija vai 
uzlabošana 

Uzlabota apkures 
sistēma. 

 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

PAGASTU PĀRVALDES 

 x  

U6: Samazināt siltuma 
zudumus, kurināmā 
patēriņu, izmešu 
daudzumu. 

Ieviest jaunus un turpināt 
iesāktos energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektus 

Paaugstināta 
energoefektivitāte.  

 

NOVADA PAŠVALDĪBA  x  

NODROŠINĀT 
KVALITATĪVU 
SOCIĀLO PALĪDZĪBU 
UN SOCIĀLOS 

Pasākums 
11:Sociālo 
pakalpojumu 

M11:Attīstīti 
sociālie 
pakalpojumi

U1:Izveidot jaunus 
alternatīvo sociālo 
pakalpojumu un 

Atbalsta sniegšana atkarīgajām 
personām veidojot dienas 
centrus 

Izveidots dienas centrs 
atkarīgajām personām. 

SOCIĀLAIS DIENESTS x   
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PAKALPOJUMUS infrastruktūr
a: 

. rehabilitācijas centrus; 

U2:Izveidot aprūpes 
institūcijās tādu 
pakalpojuma infrastruktūru, 
lai nodrošinātu klientam ērtu 
un daudzveidīgu vidi; Sociālo pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana 
veidojot nepieciešamo 
infrastruktūru, labiekārtojot 
aprūpes namus, uzlabojot 
materiāli tehnisko bāzi. 

Pieejami sociālie 
pakalpojumi. 

SOCIĀLAIS DIENESTS  x  
U3:Nodrošināt aprūpes 
institūcijās dzīvojošo klientu 
vajadzībām atbilstošu 
aprūpi un funkcijas 
stabilizējošus 
pakalpojumus, tai skaitā, 
palielinot veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību. 

Izveidots Sociālo 
pakalpojumu centrs. 
Labiekārtots sociālais 
centrs. Iegādāts 
nepieciešamais 
aprīkojums. Uzlabota 
materiāli tehniskā bāze. 

 

PRIORITĀTE 3: UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA NOVADĀ 

STRATĒĢISKAIS 
VIRZIENS (SV) 

PASĀKUMS  MĒRĶIS (M) UZDEVUMI RĪCĪBAS REZULTĀTS ATBILDĪGĀ IESTĀDE/NODAĻA PLĀNOTAIS REZULTĀTA 
SASNIEGŠANAS LAIKA 

POSMS 

Laikā 
līdz 3 

gadiem 

Laikā 
līdz 7 

gadiem 

pastāvī
gi 

VEICINĀT DAGDAS 
NOVADA 
EKONOMISKO 
AUGŠUPEJU, 
ATBALSTOT ESOŠOS 
UZŅĒMUMUS UN 
PIESAISTOT JAUNUS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VEIDUS, KAS 
NOSTIPRINĀTU 
NOVADA PATSTĀVĪBU 
UN VEICINĀTU 
IEDZĪVOTĀJU 
LABKLĀJĪBU, 
VEICINOT ATTĪSTĪTU 
RAŽOŠANU UN 
PAKALPOJUMU AR 
AUGSTU PIEVIENOTU 
VĒRTĪBU. 

Pasākums 
12:Ražošana
s un 
pakalpojumu 
attīstība: 

M12:Attīstīt
a ražošana 
un 
pakalpojumi 
ar augstu 
pievienoto 
vērtību.  

U1:Veicināt 
uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās 
infrastruktūras attīstību; 

Atbalstīt industriālo teritoriju 
attīstību un nodrošināt 
uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamo infrastruktūras 
izbūvi. 

Veicināt jaunu uzņēmumu 
veidošanos, atbalstot 
krājaizdevu sabiedrības izveidi. 

Regulāri aktualizēt piedāvājumu 
par novadā esošajām 
industriālajām, to 
priekšrocībām, darbaspēka 
resursiem. 

Izveidota krājaizdevu 
sabiedrība 

NOVADA PAŠVALDĪBA  x  

U2:Veicināt pašvaldības 
sadarbību uzņēmējdarbības 
jomā ar citām pašvaldībām 
Latvijā un ārzemēs; 

Piedalīties izstādēs un 
organizēt seminārus 

Ņemta dalība 
starptautiskās izstādēs 

NOVADA PAŠVALDĪBA   x 
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U3:Veicināt jaunu 
konkurētspējīgu un 
inovatīvu produktu 
ražošanas attīstību; 

Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu 
veidošanos, jaunu produktu vai 
pakalpojumu veidošanu. 

Stiprināt Dagdas novada 
pozīciju kā labu investīciju vidi 
jaunu ražotņu būvniecībai. 

Stiprināta novada pozīcija 
izdodot informatīvos 
materiālus. 

NOVADA PAŠVALDĪBA   x 

U4:Veicināt daudzveidīgu 
pakalpojumu pieejamības 
attīstību; 

Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu 
veidošanos, jaunu produktu vai 
pakalpojumu veidošanu. 

Sniegs atbalsts piedāvājot 
teritorijas un telpas 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

 

 x  

U5:Veicināt tūrisma 
infrastruktūras attīstību; 

Kultūras pieminekļu 
saglabāšana, atjaunošana un 
labiekārtošana 

 NOVADA PAŠVALDĪBA   x 

U6: Atbalstīt kvalitatīvu un 
inovatīvu tūrisma produktu 
izveidi.  

Tūrisma infrastruktūras attīstība 
un pilnveidošana, veidojot 
jaunus tūrisma produktus 

Izveidoti jauni tūrisma 
produkti un pakalpojumi. 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

TŪRISMA INFORMĀCIJAS 
BIROJS 

  x 
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PRIORITĀTE 4: NOVĒRTĒTS DABAS KAPITĀLS UN SAGLABĀTS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

STRATĒĢISKAIS 
VIRZIENS (SV) 

PASĀKUMS  MĒRĶIS (M) UZDEVUMI RĪCĪBAS REZULTĀTS ATBILDĪGĀ 
IESTĀDE/NODAĻA 

PLĀNOTAIS REZULTĀTA 
SASNIEGŠANAS LAIKA POSMS 

Laikā 
līdz 3 

gadiem 

Laikā līdz 
7 gadiem 

Pastāvīgi 

NODROŠINĀT 
ILGTSPĒJĪGU UN 
LĪDZSVAROTU VIDES 
ATTĪSTĪBU, 
SASKAŅOJOT 
CILVĒKA 
LABKLĀJĪBAS 
SASNIEGŠANU UN 
NOVADA TERITORIJĀ 
NOTIEKOŠO 
SAIMNIECISKO 
DARBĪBU AR DABAS 
KAPITĀLA UN 
KULTŪRVĒSTURISKĀ 
MANTOJUMA 
SAGLABĀŠANU, 
SAUDZĒJOT 
APKĀRTĒJO VIDI 

Pasākums 
13:Kultūrvēst
uriskās 
teritorijas: 

M13:Sakoptas 
un saglabātas 
kultūrvēsturisk
ās teritorijas 
un pieminekļi. 

U1:Apzināt un veicināt 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu; 

Kultūras pieminekļu 
atjaunošana un labiekārtošana 

Veikta kultūras pieminekļu 
labiekārtošana, 
restaurācija un teritorijas 
attīstība. 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

PAGASTA PĀRVALDE 

  x 

U2:Veicināt kultūrtūrisma 
attīstību. 

Kultūras mantojuma centra 
izveide 

Izveidots kultūras 
mantojuma centrs. 

 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

PAGASTA PĀRVALDE 

 

 x  

Pasākums 
14:Dabas 
kapitāls: 

 

M14:Saglabāt
s un 
aizsargāts 
dabas 
kapitāls, kura 
vairāku 
resursu 
izmantošana 
nepārsniedz 
to 
atjaunošanās 
spējas. 

U1:Saglabāt, paplašināt un 
ilgtspējīgi izmantot novada 
dabas kapitālu; 

Veikt dabas kapitāla izpēti Veikta smilts un smilts-
grants karjeru izpēte un 
izveidošana. 

NOVADA PAŠVALDĪBA   x 

U2:Integrēt dabas kapitāla 
izmantošanas sektoru citos 
sektoros; 

Dabas taku veidošana Izveidotas vairākas dabas 
un atpūtas takas novada 
teritorijā, ainaviskās 
vietās. 

 

NOVADA PAŠVALDĪBA  

TŪRISMA INFORMĀCIJAS 
BIROJS  

PAGASTU PĀRVALDES 

LATVIJAS VALSTS MEŽI 

x   

U3:Apzināt dabas resursu 
piesārņojuma avotus un 
veicināt to novēršanu; 

Veicināt piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto teritoriju 
augšņu izpēti, mazinot 
piesārņojuma ietekmi. 

Veikta izpēte, sniegts 
pārskats. 

NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

  x 

U4:Saglabāt Īpaši 
Aizsargājamās dabas 
teritorijas. 

Sadarbībā ar uzņēmējiem veikt 
teritorijas labiekārtošanas 
darbus 

 NOVADA PAŠVALDĪBA 
SADARBĪBĀ AR 
UZŅĒMĒJIEM 

 x  

 

Dagdas novada pašvaldības  

Domes priekšsēdētāja           S.Viškure 

 


