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Finansējuma saņēmējs Dagdas novada pašvaldība 
Juridiskā adrese Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 

Projekta nosaukums 
Dagdas novada attīstības programmas un 
teritorijas plānojuma izstrāde 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Latgales plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 

Projekta apstiprināšanas datums 16.12.2010. 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

46 910,00 

Publiskais 
finansējums 

46 910,00 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

46 910,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 24 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Teritorijas plānošana ir novada ilgtspējīgas 
attīstības princips, kas paredz nodrošināt 
nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu 
dabas, cilvēku un materiālo resursu 
izmantošanu un kultūras mantojuma 
saglabāšanu.  
Teritorijas reformas gaitā, 2009.gada 1.jūlijā 
Dagdas pilsētai pievienojās 10 pagasti un 
izveidojās Dagdas novads. Tā kā novads 
izveidojies pavisam nesen, tam vēl nav 
izstrādāta attīstības programma, kas ir pamats 
novada attīstībai. 2010.gada 16.jūnijā tika 
pieņemts domes lēmums par attīstības 
programmas izstrādi un apstiprināta dokumenta 
izstrādes vadības darba grupa.  
Dagdas novada pašvaldībai ir spēkā esošs 
teritorijas plānojums, kas ir apstiprināts ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Taču šis 
dokuments ir Dagdas pilsētas un pagastu 
teritorijas plānojumu apkopojums, kurā dažādā 
veidā un stilā ir atrunāta teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana, kā arī Dagdas pilsētas 



plānojuma darbības laiks beidzas 2014.gadā. 
Līdz ar to jādomā par jauna teritorijas 
plānojuma izstrādi.  
Dagdas novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļā strādā 3 speciālisti – nodaļas 
vadītāja un 2 plānotāji. Plānotāji nodarbojas 
galvenokārt ar finansējuma piesaisti novada 
attīstībai – veido projektu pieteikumus, 
nodarbojas ar projektu vadību. Savukārt nodaļas 
vadītāja paralēli projektu vadībai pilda teritorijas 
plānotāja pienākumus. Nodaļas rīcībā nav 
kartogrāfiskā materiāla veidošanai paredzētā 
aprīkojuma.  
Lai veiksmīgi noritētu attīstības programmas un 
teritorijas plānojuma izstrādes process un 
sasniegti efektīvi rezultāti, ir nepieciešams 
paaugstināt attīstības plānošanas kapacitāti, 
piesaistot ES finanšu līdzekļus. Izvērtējot 
alternatīvas, tika pieņemts ekonomiski 
izdevīgākais lēmums - pirkt attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma izstrādes 
pakalpojumu atbilstoši Publisko iepirkumu 
likumam. 
Projekts sastāv no sekojošām aktivitātēm: 
1. Dagdas novada attīstības programmas 
izstrāde, pērkot ekspertu pakalpojumus saskaņā 
ar iepirkuma procedūru un noslēgto 
pakalpojumu līgumu, kā arī veicot dokumenta 
sabiedrisko apspriešanu. 
2. Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrāde, 
pērkot ekspertu pakalpojumus saskaņā ar 
iepirkuma procedūru un noslēgto pakalpojumu 
līgumu, kā arī veicot dokumenta sabiedrisko 
apspriešanu. 
3. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
(SIVN) veikšana attīstības programmai un 
teritorijas plānojumam - abiem plānošanas 
dokumentiem tiks veikts SIVN, pērkot ekspertu 
pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma procedūru 
un noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī veicot 
dokumenta sabiedrisko apspriešanu. 
4. Publicitātes pasākumi, kuru ietvaros novada 
pašvaldības pārvaldēs un novada domē tiks 
izvietoti VRAA plakāti, Dagdas novada 
pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv un vietējā 
laikrakstā regulāri ievietota informācija par 
projekta gaitu. 
5. Projekta vadība, kas ietver visu projekta 
administratīvo pasākumu veikšanu, t.sk. tiks 



noslēgti 2 uzņēmuma līgumi: ar projekta 
vadītāju un projekta grāmatvedi. 

 


