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Cienījamie Dagdas novada iedzīvotāji!

Šobrīd mūsu valsts ir no-
nākusi situācijā, kad ikvie-
nam no mums var būt
izšķiroša loma sabiedrības ve-
selības saglabāšanā. Lai pa-
sargātu cilvēkus no jauna
koronavīrusa, tika aizvērtas
robežas, noteikti pulcēšanās
ierobežojumi, slēgtas iestādes
un veikti citi pasākumi. Ai-
cinu ikvienu no jums ar atbil-
dību attiekties pret valstī
noteiktajiem ierobežojumiem,
kas izsludināti koronavīrusa
COVID-19 izplatības dēļ. 

Pēc iespējas vairāk izvairie-
ties no nevajadzīgas saskar-
smes, izvērtējiet katru
nepieciešamību dodies ārpus
mājām – vai tā būtu pa-

staiga, veikala apmeklējums, vai tuvinieka apciemojums. Ja
esat atgriezies no ārvalstīm, dodieties paškarantīnā, novē-
rojiet savu veselību – nepakļaujiet saslimšanas riskam sevi
un apkārtējos. Atgādinu, ka par šī noteikuma apzinātu pār-
kāpšanu draud kriminālatbildība.

Atbalstīsim viens otru, painteresējoties, vai gados vecā-
kajiem tuviniekiem un kaimiņiem ir nepieciešama palīdzība
pārtikas un medikamentu iegādei. Ja jums pašiem nav ie-
spējams palīdzēt, lūgums informēt par šādām situācijām So-
ciālo dienestu (t. 65681717, 25443696), lai pašvaldība var
organizēt palīdzības sniegšanu.

Pašvaldība veic visas iespējamās darbības, lai nodrošinātu
profilaktiskos pasākumus un drošību novadā. Vēlos pateik-
ties tiem cilvēkiem, kuriem pašlaik jāpaliek savās darba vie-
tās un kuri turpina strādāt. 

Dagdas novada pašvaldības iestādes strādā attālināti,
tādēļ, ja ir nepieciešama palīdzība, aicinu sazināties telefo-
niski vai e-pastā.

Saglabāsim mieru un sekosim aktuālajai informācijai,
plašsaziņas līdzekļos, kā arī pašvaldības mājaslapā, sociālo
mediju profilos un laikrakstā.

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA INFORMĒ PAR DARBA 
ORGANIZĀCIJU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS IETVAROS 

LĪDZ 2020. GADA 14. APRĪLIM.

Klientu apkalpošanas centrs, kase, sociālais dienests, bāriņtiesa, pašvaldības 
administrācija un tās iestādes ir slēgtas klātienes apmeklējumiem.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Dagdas novada
pašvaldība līdz 14. aprīlim normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks
attālināti.

Klientu apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izskatīšana tiks nodrošināta elektro-
niskā saziņā un pa tālruni. Izņēmuma gadījumos iespējams vienoties ar domes darbiniekiem
par klātienes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepie-
ciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski.

TELEFONA NUMURI UZZIŅĀM:
Sekretāre: 65681434; 26562946; dome@dagda.lv
Sociālais dienests: 65681717; 25443696; soc.dienests@dagda.lv
Klientu apkalpošanas centrs: 65681701; 66954815; dagda@pakalpojumucentri.lv
Dzimtsarakstu nodaļa: 65681435; dzimtsaraksti@dagda.lv
Bāriņtiesa: 65681713; barintiesa@dagda.lv
Būvvalde: 656 81 442; buvvalde@dagda.lv
Izglītības, kultūras un sporta nodaļa; 29681560,  e-pasts:  mickevica.marija@dagda.lv
Andrupenes pagasta pārvalde: andrupene@dagda.lv; 65681681
Andzeļu pagasta pārvalde: andzeli@dagda.lv; 65681731; 29222983
Asūnes pagasta pārvalde: asune@dagda.lv; 65629408
Bērziņu pagasta pārvalde: berzini@dagda.lv; 65629771
Ezernieku pagasta pārvalde: ezernieki@dagda.lv; 65681483; 25449969
Konstantinovas pagasta pārvalde: konstantinova@dagda.lv; 65621040
Ķepovas pagasta pārvalde: kepova@dagda.lv; 65629833
Svariņu pagasta pārvalde: svarini@dagda.lv; 656 28135
Šķaunes pagasta pārvalde: skaune@dagda.lv; 656 28350; 29375535

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.dagda.lv

Информация для жителей
В связи с чрезвычайным положением в государстве из-

за распространения заболевания COVID-19, вызываемого
коронавирусом, почти все структуры, учреждения и пред-
приятия Дагдского самоуправления прекращают личный
прием посетителей, также вводятся и другие ограничения.

Специалисты предоставляют консультации по теле-
фону или по электронной почте.

Секретарь думы - 65681434; 26562946; dome@dagda.lv
Социальная служба - 65681717; 25443696; soc.die-

nests@dagda.lv
Центр обслуживания клиентов - 65681701; 66954815;

dagda@pakalpojumucentri.lv
Андрупенская волостная управа - andrupene@dagda.lv;

65681681
Андзельская волостная управа - andzeli@dagda.lv;

65681731; 29222983
Асунская волостная управа: asune@dagda.lv; 65629408
Берзиньская волостная управа: berzini@dagda.lv; 65629771
Эзерниекская волостная управа: ezernieki@dagda.lv;

65681483; 25449969
Константиновскаяволостнаяуправа: konstantinova@dagda.lv;

65621040
Кеповская волостная управа: kepova@dagda.lv; 65629833
Свариньская волостная управа: svarini@dagda.lv;

656 28135
Шкяунская волостная управа: skaune@dagda.lv;

656 28350; 29375535

Следуйте за актуальной информацией www.dagda.lv

Martā  Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 4 jaundzimušie: 

Dāvids, Dinārs, Timurs, Maksims

APSVEICAM!
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2020.gada 13.martā Jaundomes
vides izglītības centrā tika organi-
zēta projekta “VESELĪGA DZĪVE-
PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU
NĀKOTNI / HEALTHY LIFE-
FIRST STEPS IN CREATING
HAPPY FUTURE”LLI-329 noslē-
guma konference “DZĪVOT, MĀCĪ-
TIES UN STRĀDĀT KOPĀ!”

Konferencē piedalījās Dagdas no-
vada ( LV) un Visaginas pilsētas (LT)
60 dalībnieki: pašvaldību politiķi,
iestāžu vadītāji, jauniešu centru va-
dītāji/ līderi un projektā iesaistītie
darbinieki, kuri iepazinās ar konfe-
rences sniegtiem materiāliem, pie-
redzi par projektā apgūto, realizēto. 

Konferences gaitā veikts atskats uz
paveikto laika posmā no 01.04.2018.
līdz 30.03.2020. Divi projekta gadi,
deva iespēju savstarpēji iepazīties,
mums – tik dažādiem un tomēr tik
līdzīgiem –, jo mums ir atšķirīgas
valstis, mentalitāte, atšķirīga dzīves
pieredze, bet mums visiem ir dotas
līdzīgas iespējas apzināties savas spē-
jas un attīstīt tās, ar savu piemēru
iedvesmot citus un, galu galā, dzīvot,
mācīties un strādāt kopā.

Projekta gaitā tika izstrādātas ne-
formālās programmas, to ieviešana,
noorganizētas starptautiskas nomet-
nes, sporta spēles, kulinārijas meis-
tarklase, uzlabota gan Visaginas
pilsētas Jauniešu jaunrades nama
infrastruktūra, gan Dagdas pašval-

dības Dagdas  vidusskolas  sporta
laukuma infrastruktūra.

13.marta konferencē projektā ie-
saistītie pedagogi sniedza rezultatīvo
skatījumu un vīziju par paveiktām 8
neformālām programmām, lai ieinte-
resētu pilnveidot dalībnieku zināša-
nas un prasmes par veselīgo
dzīvesveidu, sportu, kaitīgo uzturu
un ekoloģiju. Pedagogu iegūtā pie-
redze un zināšanas tiek izplatītas
tālāk katrā skolā, tai apkārtējā ko-
pienā un plašākā sabiedrībā.

Projekta koordinatori un atbildī-
gās personas informēja klātesošos
par projektā paveikto, paliekošu un
noderīgu informāciju, un liekot atkal
un atkal aizdomāties pie jautājuma,
kā padarīt dzīvus, jēgpilnus, pašiem
un citiem lietderīgas šādas aktivitā-
tes? Un atbilde ir ļoti vienkārša-
katrs, kurš konferencē piedalījās ar
vēlmi kaut ko uzzināt un iemācīties,
daudz ieguva. Taču arī tie, kas at-
nāca iepazīties, paklausīties lekto-
rus, bija apmierināti, jo ieguva ne
vien to, ko vēlējās, piemēram, jaunus
sadarbības kontaktus un iespaidus,
bet, pašiem par pārsteigumu, arī no-
derīgas profesionālas atziņas. 

Sadarbības pieredze ar izglītības

iestādēm, to pedagogiem, lektoriem-
projektu gaitā liecina, ka tieši gūtās
pieredzes apkopošana un piedāvā-
šana plašākai sabiedrībai ārpus pro-
jektā iesaistīto loka ir gan jēgpilnu
un mērķtiecīgu pārmaiņu sekmēša-
nas faktors, gan veids, kā nostiprināt
un paplašināt savstarpējā uzticībā un
atbalstā balstītus ilglaicīgas sadarbī-
bas tīklus. Ikviena projekta aktivitā-
tes lietderība, arī konferences
pasākuma kopumā, atkarīga no atbil-
des uz jautājumu, vai jaunās idejas,
zināšanas un ierosmes ir dzirksteles,
kas uzšvirkst un nodziest, salūts, kas
ir krāšņs, bet pēc kura nekas nepa-
liek, vai arī uguns, kas iekurta krāsnī
un silda, baro un sargā. Labs projekts
var būt arī kā lāpa, kas uzliesmo un
palīdz saskatīt jaunu ceļu vai tālāku
apvārsni. Šāda projekta uzdevums ir
nevis “realizēt” virkni “aktivitāšu”,
kā nereti dzirdam, bet palīdzēt kat-
ram tā dalībniekam spēcināt personī-
gās un profesionālās kompetences.
Vissvarīgākais dzīvē ir cilvēcība, cil-
vēcība jebkuros apstākļos.

Konferences dalībnieki uzsvēra,
ka šādi projekti ir ļoti svarīgi gan Vi-
saginas, gan Dagdas pašvaldību ied-
zīvotājiem un viss notikušais, lai cik

aizraujošs un interesants, būs tikai
tik vērts, cik  paši spēsim to sasaistīt
ar savas skolas, jauniešu un paši
savas profesionālās darbības mēr-
ķiem, uzdevumiem, vajadzībām un
personības attīstību.

Mūsu kopīgajā uzmanības lokā ir
tas, kā vairot

• piederības izjūtu – apzinoties un
izprotot kopīgus mērķus,

• vienotību – saskatot resursus un
spēku pieredzes un viedokļu dažā-
dībā,

• sadarbību – pievienojot katra
stiprās puses,

• līdzdalību – sekmējot katra pie-
dalīšanos kopīgā labuma veidošanā.

Paldies par aktīvu dalību un at-
balstu Dagdas novada pašvaldības
amatpersonām, deputātiem, nefor-
mālo programmu pedagogiem, pro-
jekta darbiniekiem, tehniskajam
personālam- Dagdas vidusskolas,
Ezernieku vidusskolas ēdnīcas dar-
biniecēm, pašvaldību šoferīšiem.

Projekta vadošais partneris: Visa-
ginas radošā māja (Visagino kūrybos
namai) un sadarbības partneris:
Dagdas novada pašvaldība (Local
municipality of Dagda).

Saite uz Programmas mājas lapu
www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu
www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Ei-
ropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā
atbild Dagdas novada pašvaldība, un
tas nekādos apstākļos nav uzska-
tāms par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.

20.03.2020.

Projekta noslēguma konference 
“DZĪVOT, MĀCĪTIES UN STRĀDĀT KOPĀ!”

Asūnes pagastā:
– pabeigta krūmu atvašu pļaušana uz pašvaldī-

bas ceļa Kaitra-Ustje, no šis ceļa atvesti 6 m3 mal-
kas;

– turpinās malkas sazāģēšana pie daudzdzīvokļu
mājām;

– veikti teritorijas uzkopšanas darbi.

Bērziņu pagastā:
– uzlikta jumta kore BLPC “Upmala”;
– malkas pievešana katlu mājai;
– teritorijas sakopšana pēc vētras ( nolauzto koku

novākšana, zaru savākšana).

Andrupenes pagastā:
– Andrupenes pagastā strādāts pie teritorijas uz-

kopšanas; 
– tika uzsākta pašvaldības autoceļu klātnes līdzi-

nāšana, atsevišķās vietās arī bedrīšu aizbēršana.

Andzeļu pagastā:
– Andzeļu pagastā strādāts pie teritorijas sakop-

šanas;
– pēc stiprā vēja Andzeļu kapos bija izlauzts koks,

kuru vajadzēja novākt un visu sakārtot; 
– Andzeļu ciema centrā tika apzāģēti vecajiem

kokiem zari;

– tagad notiek teritorijas sakopšana;
– tika apsekoti pašvaldības autoceļi un izlases

kārtā uzsākta ceļu klātnes līdzināšana.

Konstantinovas pagastā:
– tiek kopta pagasta teritorija un kapsētas;
– novākti koki no ceļa pēc vētras;
– tiek zāģēta un atvesta malka pagasta katlu

mājai;
– tika noplanēti ceļi Murāni -Aleksandrova, Kon-

stantinova-Puncuļi, Konstantinova-Zariņi, Eisaki-
Sivergols;

– ceļiem Lemeši - Valteri un Ignatova-Ojatnieki
tiek tīrītas ceļa malas no krūmiem.

Ķepovas pagastā:
– Ķepovas pagastā martā tika veikta krūmu at-

vašu pļaušana ar mehāniskajiem rokas krūmgrie-
žiem uz pašvaldības celiem Blusova-Ķepova un
Lukšova-Misnikova; 

– tika veikti teritorijas uzkopšanas darbi.

Svariņu pagastā:
– Svariņos marta mēnesī sakopta pagasta terito-

rija;
– novākti bīstamie koki Beresņu kapos;
– izcirsti krūmi ceļa Svarinci-Reiniki grāvjmalās.

PI “pilsētsaimniecība”:
– tika uzstādītas Lieldienu dekorācijas pie no-

vada domes;
– 2 pašvaldības dzīvokļos veikts remonts;
– Kultūras centrā uzsākts vienas telpas remonts;
– Dagdas parkā bīstamo koku zāģēšana un izve-

šana;
– iegādāti kokmateriāli jaunu solu izgatavošanai

parka estrādē;
– veikti ikdienas darbi – ceļu tīrīšana un slaucī-

šana.

Paveiktie darbi pagastos un pilsētā martā
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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA aicina
biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni,
no 2020.gada 18.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu
projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pār-
traukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietva-
ros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus
formālās izglītības.

Konkursa mērķi: 
-  Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska

grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

-  Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska gru-
pas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu
projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mā-
cību vietai. 

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts die-
nests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās iz-
glītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta „PuMPuRS“
ietvaros. 

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni
projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu ini-
ciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu
vidū arī ārpus formālās izglītības. 

„PuMPuRS“ projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas
palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši ne-
pārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītī-
bas turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas
līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta
mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglī-
tojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesio-
nālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības
iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības
programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam. 

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īs-
teno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunat-
nes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi,
kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu inicia-
tīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes or-
ganizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas
veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pie-
ejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas
100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“
līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī
konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. 

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta
iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības par-
tnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sa-
darbības partneri) un projekta administrēšanā
un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesnie-
gumā norādīti konkrēti cilvēki). 

Projekti iesniedzami līdz 2020.gada 30.APRĪLIM 
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz

2020.gada 30.maijam. Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no
01.06.2020. līdz 31.12.2020., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem. 

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv. 
Projektus var iesniegt: 
-  personīgi DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ, adrese -

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
-  pasta sūtījumā, adresējot DAGDAS NOVADA PAŠVAL-

DĪBA – Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
-   elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu:

dome@dagda.lv
Papildus informācija: 
Projektu koordinatore Tatjana Munda 
Tālrunis: 65681437, m.t.28336951       

E-pasts: tatjana.munda@dagda.lv
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “At-

balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Pro-
jekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz
12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no
1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts
dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un
valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Dokumenti ir pieejami www.dagda.lv

26. martā notika kārtējā Dagdas

novada domes sēde

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības mērķ-
dotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietoša-
nas vidējā termiņa programmu 2020.-
2022.gadam. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē
spēku Dagdas novada domes 26.09.2019. sēdē
(prot. Nr.10, 6.§) apstiprinātā Dagdas novada pa-
švaldības speciālā budžeta (ceļu un ielu fonda)
mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) iz-
lietošanas vidējā termiņa programma 2019.-
2021.gadam.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības
autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm
vasaras sezonai no 01.04.2020. līdz 31.10.2020.  

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldības
īpašumā esošās kustamās mantas:

– nolietotu automašīnu Ford Galaxy, šasijas
numurs WFOGXXPSSG1M64487, par atlieku vēr-
tību, nododot to utilizācijai nolietotu transportlī-
dzekļu apstrādes uzņēmumam;

nolietotu autobusu Mercedes Benz Sprinter
308, šasijas numurs WDB9036621R304701, par
atlieku vērtību, nododot to utilizācijai nolietotu
transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam.

Apstiprināja 2020.gada 12.martā notikušās ne-
kustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā, Dag-
das novadā, izsoles rezultātus un 2020.gada
11.martā notikušās nekustamā īpašuma “Pirts”,
Ezernieki, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, iz-
soles rezultātus.

Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpa-

šumu “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas no-
vadā ar kadastra numuru 60540010305, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 001 0182 – 2,08 ha platībā, par brīvu cenu
un noteikt izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 2
240 EUR apmērā.

Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpa-
šumu “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā
ar kadastra numuru 60540010299, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60540010249 – 0.697 ha platībā, par brīvu cenu
un noteikt izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 700
EUR apmērā.

Apstiprināja Dagdas pilsētas pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Saulīte” nolikumu jaunā redakcijā. 

Apstiprināja Andrupenes pirmsskolas izglītības
iestādes “Avotiņš” nolikumu jaunā redakcijā. 

Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz pa-
švaldības dzīvokļiem 5 personām

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti
jautājumi:  par zemes nomas pirmtiesību
pagarināšanu; par neapbūvētās zemes nomas
tiesību pagarināšanu; par  nomas tiesību
piešķiršanu uz neapbūvētu zemi; par zemes
apakšnomu; par noslēgtā lauku apvidus zemes
nomas līguma pārslēgšanu; par zemes nomas
tiesību izbeigšanu; par nekustamā īpašuma sadali
un jauna nosaukuma piešķiršanu; par pašvaldības
nekustamo īpašumu “Vējiņi” Andrupenes pagastā;
par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu;
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu;
par neiznomātu zemes gabalu saraksta
apstiprināšanu.

Papildus tika izskatīti 3 jautājumi.
Nolēma, ka Dagdas novada pašvaldības admi-

nistrētais nekustamā īpašuma nodoklis par
2020.gada 1.ceturksni maksājams ne vēlāk kā
2020.gada 15.maijā.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības
2020.gada saistošos noteikumus „Grozījumi Dag-
das novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada
pašvaldības nolikums””. 

Apstiprināja  Dagdas novada Sociālā dienesta
2020.gada 26.marta rīkojumu Nr.8-27.1/20/1 “Par
rīcību ārkārtējā situācijā ēdināšanas izdevumu
segšanai”. Saistošajos noteikumos “Par sociālo pa-
līdzību Dagdas novadā” noteikto pabalstu skolēnu
ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojoša-
jās skolās izmaksāt ģimenēm naudā par 7 darba
dienām marta mēnesī un 8 darba dienām aprīļa
mēnesī un noteikto pabalstu izdevumu daļējai seg-
šanai par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) izmaksāt ģimenēm naudā par 7
darba dienām marta mēnesī un 8 darba dienām
aprīļa mēnesī.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem
un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv /
Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja

Domes sēdes lēmumi

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus 
mācību motivācijas palielināšanai

Sporta
skolas
ziņas

Šogad marta mēnesis
sporta skolas audzēkņiem
nebija bagāts sportiskiem
pasākumiem. 

No 28. februāra līdz 1.
martam seši vieglatlēti bija
Minskā (Baltkrievija), kur
notika tradicionālais vieglat-
lētikas turnīrs. Par godalgas
ieguvējiem kļuva četri mūsu
sportisti: Undīne Goligina-
1.vieta sporta soļošanā, Ieva
Murāne- 3.vieta 1500m
skriešanā, Raivo Malinov-
skis- 3.vieta  trīssoļlēkšanā,
Viktors Kuzmins- 3.vieta
augstlēkšanā.

7. martā mūsu volejbolisti
(2002.-2004.g.dzimušas mei-
tenes) piedalījās Latvijas
čempionātā (U-19 grupa).
Komanda cīnījās ar Rīgas
volejbola skolu un Liepājas
sporta skolu. Diemžēl, abas
spēles zaudēja un savā
grupā palika pēdējā vietā.

11. martā volejbolisti
(2004.g.dzimušas meitenes-
Anželika Gribute, Natālija
Trofimova, Laura Skorodi-
hina) piedalījās sacensībās
“PIENA SPĒKS” kausa cīņā
pamatskolām 1.posmā Krās-
lavā. Meitenes zaudēja
Krāslavas Valsts ģimnāzijai,
bet uzvarēja Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas ko-
mandu, iegūstot 2.vietu.

Sporta skolas metodiķis:
J. Igaunis
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Atbalsts putnkopības nozarei
profilaktiskajiem pasākumiem

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam izsludina
projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā „Atbalsts profilaktiska-
jiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas“
putnkopības nozarei. Šī ir devītā projektu pieņemšanas kārta, kopējais pub-
liskais finansējums ir 449 000 eiro. 

Atbalstu var saņemt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības
produkcijas ražotāji - mazie un vidējie uzņēmumi, kas vismaz vienu gadu
realizē produkciju tirgū, audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus un ir reģis-
trēti Pārtikas un veterinārajā dienestā. 

Atbalstu var saņemt žogiem, dezinfekcijas barjerām un to uzstādīšanai,
dezinfekcijas paklājiem, pulverizatoriem, dezinfekcijas aprīkojumam (augs-
tspiediena mazgātājiem), aizsargapģērbam (izņemot vienreiz lietojamos ap-
ģērbus) un slēgto konteineru iegāde dzīvnieku līķu uzglabāšanai un
sanitārā caurlaides ierīkošanai. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas būv-
niecības izmaksas.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lē-
muma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

Atbalsta intensitāte ir 80% no attiecināmajām izmaksām, ja projektu īsto
viens atbalsta pretendents 100% - ja biodrošības pasākumu plānu īsteno
lauksaimnieku grupa.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā
“Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām:
67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Atbalsts investīcijām mazajiem 
lauksaimniekiem

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pa-
sākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības“. 

Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus izvērtēt
savas iespējas un pieteikties atbalstam šajā pasākuma kārtā: “Pieredze ar
klientiem, kuri jau īsteno mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti pozitīva.
Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti, sasniedzamie rezultāti izvirzīti objek-
tīvi, tad problēmu tos sasniegt nav. Saimniecības turpina izaugsmi, saim-
nieko inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir radīt dažādi jauni produkti,
saimnieki savu produkciju ražo vairs ne tikai savām vajadzībām, bet pie-
dāvā to arī tirgos, ir dažādojuši savas saimniekošanas aktivitātes. Šie ir
tikai daži piemēri.”

Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums
ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots reģionalizācijas princips. At-
balsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro. 

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums
pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekono-
miskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vis-
maz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. 

Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz diviem kalendārajiem gadiem,
bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma
sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts, kā arī
projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
sadaļā “Projekti un investīcijas”. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Atbalsts mežu ieaudzēšanai 
un iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai

No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks projektu pieņemšana pasā-
kuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzla-
bošanā” divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (devītā projektu pieņemšanas kārta) kopē-
jais publiskais finansējums ir 720 400 eiro. Pasākumā var veikt meža ieau-
dzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.

Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu
atjaunošana” (astotā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finan-
sējums ir 50 000 eiro. Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā
atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai
dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras
dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023.gada 1.sep-
tembrim.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi“ – “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Laikā, kad dalība dievkalpojumos iespējama
tikai neklātienē, Romas katoļu Baznīcas Latvijā
bīskapu konference lūdz ticīgos neaizmirst par
savām draudzēm un iespēju robežās turpināt tās
finansiāli atbalstīt. Bīskapi publicējuši šādu
vēstījumu:

Šajā pārbaudījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam,
cik dārga mums katram ir draudze, kas ir kā otrā
ģimene, kurā mēs kopīgi ejam savas dzīves garīgo
svētceļojumu. 

Pašlaik nav skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības
laiks. Mūsu draudzes prāvesti katrs pēc savām
iespējām centīsies nodrošināt mūsu garīgo aprūpi
un, izmantojot modernās tehnoloģijas, dos mums
garīgo barību. Būsim solidāri un vienoti, atbalstot
mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām un
svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc
šī nošķirtības laika mums būtu vieta, kur
atgriezties. 

Ziedojumus aicinām ieskaitīt draudžu kontos
vai, ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes
kontā, kuras prāvests apkalpo šo draudzi.

Latvijas Bīskapu konference 
Avots: www.katolis.lv
Šeit pieejami vairāku draudžu rekvizīti.

Andrupenes Vissvētākās jaunavas Marijas
Skapulāra Karalienes Romas katoļu draudze

Reģ. nr. 90000353156
Konta nr. LV16UNLA0050009189373

Pušas Vissvētākās Trīsvienības Romas
katoļu draudze

Reģ. nr. 90000375971
Konta nr. LV81UNLA0050019696116

Andzeļmuižas svētā Jāņa Kristītāja Romas
katoļu draudze

Reģ. nr. 90000353067
Konta nr. LV78UNLA0050023903254

Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas
katoļu draudze

Reģ. nr. 90000353090
Konta nr. LV44UNLA0050021306012

Pustiņas Vissvētās jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca

Reģ. nr. 90000353141
Konta nr. LV91PARX0017001840001

Asūnes Svētā Krusta paaugstināšanas baznīca
Reģ. nr. 90000353137
Konta nr. LV40PARX0017001890001

Landskoronas Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu draudze

Reģ. nr. 90000360726
Konta Nr. LV68UNLA0050023902949

Beresnes Vissvētās Jaunavas Marijas
dzimšanas Romas katoļu draudze

Reģ. nr. 90000360641
Konta nr. LV05UNLA0050023903113

Bukmuižas Svētā Ludviķa Romas katoļu
draudze

Reģ. nr. 90000353033
Konta nr. LV87UNLA0050023903383

Dagdas vecticībnieku draudze
Konta nr. LV86UNLA0055001509908

Dagdas Svētā Nikolaja pareizticīgo
draudze

Konta nr. LV81UNLA0050020514117

Latvijas Bīskapu konference aicina atbalstīt draudzes
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Ārkārtas situācija ir ieviesusi
savas korekcijas.

Mēs visi mācamies citādi. Būs
meklējumi, atradumi, jaunas idejas,
risinājumi. Varbūt šo pāris nedēļu
laikā viss nebūs izcili, bet gūsim
jaunu pieredzi un būsim daudz gata-
vāki jaunu pieeju īstenošanai. Viss
tas, kas bija plānots klātienē. mēs
pārceļam pagaidām attālināti, bet ar
atbildību ir lietas, ko turpināsim
darīt. 

* Dagdas novada Izglītības, kultūras
un sporta nodaļa aicina izglītības iestā-
dēm laika periodā līdz maija beigām:

1) informēt izglītības vecākus par
plānoto pilnveidoto mācību saturu un
pieeju no 2020.gada 1.septembra; ak-
tuālāko informāciju izsūtīt vecākiem;

2) pirmsskolas 6.gad. bērnu gru-
piņu skolotājām informēt vecākus un
iepazīstināt ar to mācību saturu, kas
sagaida nākošos pirmklasniekus.

Tika plānots iestāžu vadītāju ap-
spriedē martā izglītības iestādēs or-
ganizēt individuālās sarunas ar
bērniem un vecākiem, lai varētu ie-
pazīstināt vecākus ar bērna izaug-
smi un kopīgi rastu risinājumus;
īpaši pirmsskolā un sākumskolā ad-
ministrācijai kopā ar skolotājiem vie-
noties un izstrādāt vienotu formu
katra bērna sniegumu izvērtēšanai

attiecībā pret plānoto sasniedzamo
rezultātu.

* 16.martā bija plānota Viļānu vi-
dusskolā Starptautiskā un starpno-
vadu pedagoģiskās pieredzes
konference “Skolēnu zināšanu un
prasmju lietpratības pilnveides ie-
spējas izglītības procesā”. 

Konferencē ar savu uzstāšanos
plānoja piedalīties Dagdas vidussko-
las 8 pedagogi:

Aina Murāne “Citādā diena Dag-
das vidusskolas sākumskolēniem”, 

Irēna Maļkeviča  “Ārpusstundu
pasākumu daudzveidība”, 

Vija Gekiša, Velta Augustova,
Diāna Stikute “Mūsdienīgs mācību
process Dagdas vidusskolā”, 

Lidija Kartenko “Ūdens piliena ce-
ļojums”, 

Larisa Mačukāne “Vides aizsar-
dzība”, 

Marija Micķeviča  “Mājasdarbi
Dagdas novada 8. – 11.klasēs: situā-
cijas izvērtējums lietpratībā balstīta
mācību procesa kontekstā’’ 

un Ezernieku vidusskolas 2 peda-
gogi: Lidija Kudrjavceva “Skolēnu

radošo,  pētniecisko spēju attīstīšana
ekoloģijā”, 

Diāna Kiseļova ” Skolēnu veselīgā
dzīvesveida veicināšana, ieviešot ve-
selīgā uztura programmas aktivitā-
tes skolā.” 

Pasākums tika atcelts, bet kolēģi
ar savām tēmām iepazīstina savus
kolēģus neklātienē.

*Paldies par ieguldīto darbu Kse-
nijai Barkanovai, Dagdas vidussko-
las 9b.klases skolniecei krievu valodas
(svešvalodas) 23.Valsts olimpiādē
Rīgā, ir iegūta Atzinība. Atzinīgi vēr-
tējam skolotājas Olitas Ločes darbu.

*Valsts 70.matemātikas olimpiādē
Rīgā piedalījās Aigars Volčenoks,
Dagdas vidusskolas 12.klases sko-
lēns (skolotāja Rita Azina).

* Uz Latvijas Skolēnu 44.zinātnis-
kās pētniecības darbu konference
3.posma (valsts ZPD konference) tika
uzaicinātas Dagdas vidusskolas
11.klases skolniece Jana Poļaka
(skolotāja Marija Micķeviča) un
Ezernieku vidusskolas 11.klases
skolniece Jana Vitāne (skolotāja
Staņislava Bondareva). 

Pamatojoties uz izsludināto ārkār-
tas situāciju laikā līdz 2020.gada
14.aprīlim, tiek mainīta valsts ZPD
konferences darbu vērtēšanas kār-
tība un tā notiks attālināti. Komisija
vērtēs digitālo plakātu (posteru);
video ierakstu ar skolēna uzstāšanos
3 minūšu garumā; diskusijas, kas
tiek veidota sazinoties ar skolēnu, iz-
mantojot kādu no attālinātās komu-
nikācijas formām (prioritāri -
Whatsapp, izmantojot sistēmā reģis-
trētos dalībnieku tālruņu numurus).

*Aicinām līdz 2020.gada 9.aprīlim
Dagdas novada bērnus un jauniešus
pieteikt savus vecvecākus konkur-
sam «Mani lieliskie vecvecāki», pa-
stāstot, kādēļ viņi ir īpaši. Konkursa
mērķis ir godināt vecvecāku paaudzi,
veicināt starppaaudžu dialogu, kā arī
novērtēt savu vecvecāku pieredzi un
prasmes. Konkursam var pieteikt
gan vienu, gan abus vecvecākus –
vecmāmiņas, vectētiņus, vecvecmā-

miņas, vecvectētiņus. Lai piedalītos
konkursā, jāiesniedz pieteikuma
forma ar aprakstu par vecvecākiem,
pastāstot, ar ko viņi ir īpaši. Tāpat
pieteikumam vēlams pievienot vizuā-
los materiālus, piemēram, fotogrāfi-
jas, zīmējumus. Pieteikuma veidlapa
un konkursa nolikums pieejams mā-
jaslapā http://www.dagda.lv/izgli-
tiba/konkursi/2020-gads.html

* Mācīsimies attālināti. Stiprinā-
sim sadarbību visos līmeņos – gan
starp pedagogiem, gan skolēniem un
viņu vecākiem, gan ar pašvaldību.

Ļoti svarīgi, kā attālinātās mācī-
bas tiek organizētas katra skolēna
mājās un skolēni mācās sev. Mīļie
vecāki un skolotāji, esiet arī turpmāk
atbalstoši. Mēs un Jūs saprotam, ka
nepieciešams pielāgoties un ieviest
jauno, lai mācības neieilgtu visu va-
saru vai vēl ilgāk. Es uzticos Dagdas
novada iestāžu vadītājiem un peda-
gogiem un vecākiem. Mēs visi gai-
dām ātrāk satikties ar visiem
klātienē.

Dagdas novada IKSN vadītāja
M.Micķeviča

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, kuras dek-
larētas Dagdas novada administratīvajā teritorijā un kurām aprēķinātais
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 7,11
un īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai (netiek izno-
māts trešajām personām).

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma no-
dokļa summas par dzīvojamo māju vai telpu grupu, kuru funkcionālā izman-
tošana ir dzīvošana un tām piekritīgo zemi, kas nav lielāka par 5 ha, piešķir
sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

Nestrādājošām personām ar 1.un 2.grupas invaliditāti – 50%;
Personai, kurai ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, 1.vai

2. grupas invalīdu, kurš ir šīs personas bērns, mazbērns, brālis, māsa, lau-
lātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem – 50%;

1. un 2.grupas invalīdiem, kuriem nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav
personu, ar kurām ir kopīga deklarēta dzīvesvieta – 90%;

Vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā no-
teikto pirmās šķiras likumisko mantinieku un nav noslēgts uztura līgums,
un pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas lielumu
– 50%;

Personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada
1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns mācās, un
ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar
vismaz trim no minētajiem bērniem – 50%;.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem –
50%.

Nodokļa maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas vai maz-
nodrošinātas personas vai ģimenes statusu, — trūcīgām personām 90 pro-
centu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām
personām — līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas statusam (iesniegums par atvieglojumu nav jāraksta).

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pašvaldībā  jāies-
niedz iesniegums, kurā pamato atvieglojuma piemērošanu un norāda īpa-

šumu, par kuru tas tiek pieprasīts, kā arī apliecina, ka tas netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā (negūst ienākumus no šī īpašuma). Gadījumā, ja rē-
ķins par nekustamā īpašuma nodokli ir jau izsūtīts, pēc iesnieguma saņem-
šanas tiks veikts pārrēķins.

Nodokļa maksātajiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi Dag-
das novada pašvaldībai, nodokļa atlaide netiek piešķirta. Šis nosacījums ne-
attiecas uz personām, kam piešķirts trūcīgas personas statuss

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un pamatojoties uz li-
kuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pa-
sākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, Dagdas novada dome
2020.gada 26.marta domes sēdē pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpa-
šuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu”, kas nosaka pagari-
nāt pirmo nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu no
31.marta līdz 15.maijam.

Atgādinām, ka Likumā par “Nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta (3)
punktā noteikta Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība. Nekus-
tamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā,
15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no no-
dokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv
un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecinā-
ties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem,
kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā ne-
veiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no
nesamaksātās summas.

Aicinām sekot līdzi informācijai par nekustamā īpašuma nodokļa jauna-
jiem apmaksas termiņiem pašvaldības mājaslapā.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar nekustamā īpašuma nodokļu ad-
ministratoriem Dagdas novada pašvaldībā – tālr. 65681714.

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja                   

Izglītības ziņas

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Dagdas novadā
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Apstiprinu: 26.03.2020, Rīk. Nr. 10-4/33
Dagdas novada IKSN vadītāja

M.Micķeviča

Dagdas novada akcija

“Nāc nākdama, Lielādiena!”

NOLIKUMS

Tiek aicināti Dagdas novada izglītības ie-
stādes (skolēni un viņu ģimenes), interešu pul-

ciņi, bibliotēkas, Dagdas novada bērnu un jauniešu centri, NVO, biedrības,
tautas nami un visi interesenti radīt oriģinālus un interesantus Lieldienu
rotājumus, suvenīrus, apsveikumus, utt.

1. Akcijas organizētāji:
Dagdas novada Svariņu Tautas nams, Izglītības, kultūras un sporta no-

daļa sadarbībā ar Dagdas novada vizuālās mākslas metodisko apvienību.

2. Dalībnieki:
Akcijā piedalās Dagdas novada izglītības iestādes, interešu pulciņi, bib-

liotēkas, Dagdas novada bērnu un jauniešu centri, NVO, biedrības, tautas
nami un visi interesenti.

3. Akcijas norise:
3.1. Akcijas norises vieta ir Dagdas novads;
3.2. Akcijas izsludināšana Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv un

konkursa nolikuma  izsūtīšana elektroniski izglītības iestādēm un iestā-
dēm; 

3.3. Akcijas norises laiks — no 2020. gada 26.marta līdz 2020.gada
9.aprīlim;

4. Akcijas nosacījumi, darbu noformēšana:
Izmantojot visdažādākos materiālus un tehnikas, atbilstoši savām iece-

rēm, vajadzībām un iespējām, izveidot Lieldienu kompozīcijas, rotājumus,
suvenīrus, apsveikuma kartiņas utt. 

5. Darbu iesniegšana un konkursa norise:
5.1. Savus radošos darbus jānofotografē, un fotogrāfija/as elektroniski ar

pielikumu jānosūta uz norādīto e-pasta adresi: ernaslahota@inbox.lv, val-
dis.orols@gmail.com līdz 8.aprīlim (ieskaitot). 

5.2. Katrs dalībnieks var piedalīties ar vairākiem darbiem dažādās tehni-
kās un tematikā, klāt  pievienojot pielikumu Nr.1 ar īsu idejas aprakstu.

6. Akcijas rezultātu izvērtēšana:
6.1. No 2020. gada 12. līdz 17. aprīlim notiek online balsošana. 
6.2. Akcijas noslēgumā dalībniekiem tiks piešķirtas nominācijas.
6.3. Dalībnieku darbu fotogrāfijas tiks apkopotas elektroniskajā brošūrā

un ievietoti Dagdas  novada pašvaldības mājaslapā: www.dagda.lv .
6.4. Atkarībā no situācijas ir paredzēts noslēguma pasākums ar konkursa

dalībniekiem Svariņu Tautas namā.
Tālrunis papildus uzziņām: Erna: t.26328322, Marija: t.29681560

Pielikums Nr. 1
Nolikumam Dagdas novada akcija

“Nāc nākdama, Lielādiena!”
 

Nr.

p.k. 

Darba autora/u v rds, 

uzv rds 

Adrese Darba idejas apraksts Dal bnieka/ 

iest des t lr., e-

pasts 

     

     

     

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dagdā
2020.gada 26.martā Nr. 2020/ 5
(protokols Nr.5, 21.§)

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 

3.jūlija saistošajos noteikumos

Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk –
Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1.  Svītrot Saistošo noteikumu 6.punkta 6.9.apakšpunktu.
1.2.  Papildināt Saistošos noteikumus ar 36.1, 36.2, 62.1 un 62.2 punktiem

šādā redakcijā:
“36.1 Ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un

veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes
norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē
tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

36.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs
piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību,
ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir
reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu Namejs.

62.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības
stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā,
viņš var lūgt nodrošināt viņa dalību domes sēdē izmantojot videokonferenci
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

62.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs
piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību,
ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir
reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu Namejs. Neatrodoties

sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma “Par
pašvaldībām” 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Dagdas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs  A.Trūlis

Sada as nosaukums Sada as paskaidrojums 
1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Groz jumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai nodrošin tu 
deput tiem iesp ju piedal ties un balsot domes un komiteju 
s d s ar videokonferences pal dz bu. 

2. ss projekta satura izkl sts Dagdas novada pašvald bas 2009. gada 3. j lija saistošie
noteikumi Nr.1 „Dagdas novada pašvald bas nolikums” 
papildin ti ar 36.1,36.2, 62.1 un 62.2 punktiem, kas dod  ties bas 
deput tiem piedal ties un balsot domes un komiteju s d s ar 
videokonferences pal dz bu. 

Citi groz jumi saist ti ar saistošo noteikumu preciz šanu. 

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 
budžetu 

Nav attiecin ms. 

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Nav attiecin ms. 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Nav attiecin ms. 

 
Dagdas novada pašvald bas 

domes priekšs d t js A.Tr lis 

Saistošo noteikumu Nr.2020/5 
“Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 

2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 
„Dagdas novada pašvaldības nolikums””

paskaidrojuma raksts

Aicina ģimenes pieteikties 
atbalstam

Borisa un Ināras Teterevu fonds
turpina atbalsta programmu uzņē-
mīgajiem un rosīgajiem “Pats
savam SAIMES GALDAM”. Aicinām
bezpeļņas organizācijas, kuras
vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem

cilvēkiem veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam sa-
imes galdam.

Šobrīd LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa
plāno iesaistīties   Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsta programmā
“Pats savam saimes galdam”, kuras mērķis ir - dot iespēju grūtībās nonāku-
šiem cilvēkiem pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai

savas saimes galdam.
Aicinām atsaukties grūtībās nonākušus,

taču uzņēmīgus un rosīgus iedzīvotājus iesais-
tīties darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstāk-
ļus.

Ar programmas atbalstu ģimenēm būs ie-
spēja saņemt sēklas, stādus, dārza kopšanas
instrumentus, u.c. lietas, lai veiktu zemkopī-
bas darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes
galdam. Aicinām ģimenes atsaukties, lai kopā
izrunātu ģimenes vajadzības un kopā nonāktu
līdz nepieciešamajām lietām un veicamajiem
darbiem.

Ģimenēm, kurām ir nepieciešams atbalsts, lūgums līdz 20.04.2020
zvanīt uz mob.22429754 LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komi-
tejas Dagdas nodaļas vadītājai Sandrai Drozdovai vai rakstīt uz epastu:
sandra19672@inbox.lv
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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dagdā
2020.gada 27.februārī Nr. 2020/ 3
(protokols Nr.4, 3.§)

“Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās

vietās un izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai

publiskās vietās”

Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 2.un 4.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005.
noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt

pašvaldības nodevu” 16.1.punktu, Ministru kabineta 12.05.2010.
noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecību veidiem, kas saskaņojami

ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka pašvaldības
nodevas likmi par tirdzniecību publiskā vietā, par izklaidējoša rakstura
pasākumu rīkošanu publiskās vietās Dagdas novada administratīvajā
teritorijā (turpmāk tekstā – Nodeva) un nodevas maksāšanas kārtību.

2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir
fiziskas un juridiskas personas, kuras tirgojas publiskās vietās pašvaldības
administratīvajā teritorijā. 

3. Ar nodevu par tirdzniecību publiskā vietā tiek aplikta fiziskas vai
juridiskas personas katra tirdzniecības vieta.

4. Pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu
publiskās vietās maksātāji ir pasākumu organizatori, kuri rīko izklaidējoša
rakstura pasākumus Dagdas novada administratīvajā teritorijā esošās
publiskās vietās saskaņā ar publisku izklaides un svētku pasākumu drošību
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek ar pašvaldības atļauju, kuru
paraksta pašvaldības izpilddirektors.

II. NODEVAS LIKME PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS
6. Nodevas objekts un likme par tirdzniecību publiskās vietās t.sk.

Publisku pasākumu laikā, ko organizē pašvaldība:

8. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar vairākām 6. un
7. punktā minētajām preču grupām, nodevas apmērs tiek noteikts pēc
lielākās nodevas likmes.

III. NODEVAS LIKME PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA
PASĀKUMU RĪKOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS

Pasākuma organizators pirms izklaidējošā rakstura pasākuma rīkošanas
maksā pašvaldības nodevu par atļauju rīkot pasākumu publiskā vietā ārpus
telpām Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:

10. No nodevas samaksas par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu
tiek atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, labdarības un
bezmaksas pasākumu rīkotāji.

IV. NODEVAS MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

11. Nodeva pilnā apmērā samaksājama pirms attiecīgās tirdzniecības
atļaujas saņemšanas vai publiskā pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas.

12. Nodeva tiek ieskaitīta Dagdas novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumos un ir iemaksājama Dagdas novada pašvaldības bankas kontā vai
kasē, vai attiecīgās pagasta pārvaldes kasē.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dagdas novada
pašvaldības 16.06.2010. Saistošie noteikumi Nr.12 „Nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās Dagdas novadā” un Dagdas novada pašvaldības 16.06.2010.
Saistošie noteikumi Nr.15 „Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskā vietā ārpus telpām Dagdas novadā”.

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Dagdas novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Dagdas
Novada Ziņas”.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A.Trūlis

g p
Nodevas likme, EUR 

Nr. 
 

Nodevas objekts dien  m nes  
  6.1.  Pašu ražot  lauksaimniec bas produkcija:  

 izmantošanai p rtik  paredz tos augkop bas,
lopkop bas un svaigus zvejas produktus, biškop bas
produktus; 

 grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus
izstr d jumus, Ziemassv tkiem paredz tus nocirstus
vai podos augošus daž du sugu skuju kokus, pu u
un d rze u st dus, d stus, s polus, gumus,
ziemcietes un s klas; 

 aug u koku un ogul ju st dus, dekorat vo koku un

    
     2,00 

   
20,00 

kr mu st dmateri lu; 
 m jas apst k os ražotus p rtikas produktus no pašu

ražot s lauksaimniec bas produkcijas. 

  6.2. Savva as ogas, aug i, rieksti, s nes un savva as ziedi      1,00     10,00 

  6.3. Lauksaimniec bas un m jas (istabas) dz vnieki      2,00     20,00 

  6.4. Pašu izgatavoti m kslas darin jumi, amatniec bas 
priekšmeti, apgleznošana u.c. pakalpojumi 
 

     2,00     20,00 

  6.5. Lietotas personisk s mantas (iz emot autorties bu un 
blakusties bu objektus, kas reproduc ti personisk m 
vajadz b m) 
 

2,00     20,00 

  6.6. R pnieciski ražot s p rtikas preces un bezalkoholiskie 
dz rieni 
 

5,00     50,00 

  6.7. Uzkodas, karst s uzkodas, sald jums, sald  vate, 
popkorns, bezalkoholiskie dz rieni 
 

5,00     50,00 

  6.8. Sabiedrisk  din šana        7,00     70,00 

  6.9. Pašu ražotie alkoholiskie dz rieni (alus, v ns) 5,00     50,00 

  6.10. Alkoholiskie dz rieni, iz emot 6.9. punkt  min tos  10,00    100,00 

  6.11. Tabakas izstr d jumi 5,00    50,00 

  6.12. R pnieciski ražotas nep rtikas preces 
 

5,00     50,00 

  6.13. Gr matas, preses izdevumi un loterijas 
 

3,00     30,00 

  6.14. Atrakcijas (par katru no atrakcij m) 
 

5,00     50,00 

7. Nodevas objekts un likme par ielu tirdzniec bu no p rvietojam  mazumtirdzniec bas
punkta: 

Nodevas likme, EUR 
Nr. 

 
Nodevas objekts dien  gad  

7.1. Iepirkt s r pnieciski ražot s preces un bezalkoholiskie 
dz rieni 

       
      3,00 

 
50,00 

7.2 Iepirkt s r pnieciski ražot s preces, alkoholiskie dz rieni 
un tabakas izstr d jumi 
 

 
5,00 

 
100,00 

p j j
 

Nr. 
 

Nodevas objekts 
Nodevas likme,  
EUR/dien  

9.1. Izklaid još  rakstura pas kuma r košana 15,00 

Paskaidrojuma raksta 
sada as Nor d m  inform cija 

1. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi nosaka pašvald bas nodevu apm ru par 
izklaid joša rakstura pas kumu r košanu publisk s viet s un par 
tirdzniec bu publisk s viet s pašvald bas organiz t s un 
saska ot s ielu tirdzniec bas viet s, sabiedrisk s din šanas 
pakalpojumu sniegšanas viet s un alkoholisko dz rienu 
mazumtirdzniec bai novietn s, pas kumu laik , k  ar  nodevas 
maks šanas k rt bu. 

2. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Projekts nepieciešams, lai papildin tu l dz šim sp k  esošo 
pašvald bas nodevu apm ru par tirdzniec bu publisk s viet s un 
izklaid joša rakstura pas kumu r košanu, k  ar , lai izpild tu 
likuma "Par nodok iem un nodev m" 12.panta pirm s da as 2. un 
4.punkta, Publisku izklaides un sv tku pas kumu droš bas likuma 
9.panta un MK 12.05.2010. noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par 
tirdzniec bu veidiem, kas saska ojami ar pašvald bu, un 
tirdzniec bas organiz šanas k rt bu” 9.punkta pras bas. 

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
pašvald bas budžetu 

Saistošie noteikumi neparedz b tisku ietekmi uz pašvald bas 
budžetu. 

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Tiks sekm ta uz m jdarb bas att st ba pašvald bas teritorij . 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Par saistošo noteikumu piem rošanu var griezties Dagdas novada 
pašvald b  

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Saistošo noteikumu projekta izstr d  netika veiktas konsult cijas 
ar priv tperson m. Saistošo noteikumu projekts ievietots Dagdas 
novada pašvald bas m jas lap  www.dagda.lv 

Dagdas novada pašvald bas 
domes priekšs d t js  A.Tr lis 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dagdas novada pašvaldības 27.02.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr.2020/3

„Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai 

publiskās vietās un izklaidējoša rakstura

pasākumu rīkošanai publiskās vietās”
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Sanita Karpoviča
sanita.karpovica@dagda.lv
tālr. 26621945, 65681721

Sanita Karpoviča
sanita.karpovica@dagda.lv
tālr. 26621945, 65681721

Pierobežas 
iedzīvotāju 
zināšanai!

Godājamie pierobežas iedzīvotāji!

Jūs dzīvojat pierobežā — mēs sargājam Valsts ro-
bežu. Palīdzēsim viens otram. Nepārkāpiet likumus, neesiet vienaldzīgi pret
situācijām, kas saistītas ar Valsts robežas pārkāpšanu. Ja pie savām mājām
vai pagastā esat pamanījuši nepazīstamas, aizdomīgas personas, Āzijas, Āf-
rikas vai Arābu valsts iedzīvotājus, kā arī transportlīdzekļus, kuras jums lie-
kas aizdomīgas,

lūdzam nekavējoties zinot mums.
Lūdzam zvanīt jebkurā diennakts laikā pa zemāk norādītajiem dienesta

telefona numuriem (anonimitāte garantēta):

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde 
Skaunes robežapsardzības nodaļa:

Skaunes robežapsardzības nodaļas dežurants: (+371) 65403760
(+371) 26380553

e-pasts: skaunesrsn.od@rs.gov.lv

Информация жителям
приграничной 
территории!

Уважаемые жители приграничной территории!
Bы живёте нa приграничной территории — мы охра-

няем государственную границу. Давайте поможем друг
другу! Не нарушайте законы, не будьте равнодушны к нарушителям.
Если возле Вашего дома, на территории волости заметите незнакомых,
подозрительных людей, в том числе представителей стран Азии Аф-
рики или Арабских государств, а также транспортные средства, кото-
рые Вам кажутся подозрительными, 

просим немедленно сообщить нам.
Звоните пожалуйста по ниже указанным служебным номерам телефо-

нов в любое время суток (анонимность гарантируется)

Даугавпилское управление пограничной охраны 
Шкяунское отделение:

Дежурный Шкяунского отделения: (+371) 65403760
(+371) 26380553

электронная почта: skaunesrsn.od@rs.gov.lv

Lai apturētu
Covid-19 izpla-
tību, no šī gada
12. marta līdz
14. aprīlim no-
teikti gan iero-
bežojumi, gan
aizliegumi, kas

iedzīvotājiem obligāti jāpilda. 
Šobrīd visās publiskās vietās – iekštelpās,

ārtelpās un koplietošanas telpās ir JĀIE-
VĒRO savstarpēja divu metru distance. NE-
IEVĒROJOT divu metru distanci, vienlaicīgi
pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās
ārtelpās DRĪKST TIKAI:

⛔ ne vairāk kā divas personas;
⛔ personas no vienas mājsaimniecības/ģi-

menes;
⛔ vecāks un to nepilngadīgie bērni gadīju-

mos, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
⛔ personas, kuras veic darba vai dienesta

pienākumus.
⛔⛔ Tāpat ir aizliegti jebkādi privāti pasā-

kumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu
ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu
metru distance starp personām un citi epide-
mioloģiskās drošības noteikumi.

Tas nozīmē, ka vairs nedrīkst rīkot privā-
tas ballītes, dzimšanas dienas, vārda dienas
vai citu nozīmīgu notikumu svinības. 

Ir aizliegti jebkādi publiski pasākumi, kā
arī sapulces, gājieni un piketi. Aizliegti ir arī
sporta norišu darbība telpās un reliģiskās
darbības, kas veicamas pulcējoties.

Neaizmirsti, ka brīvdienās un svētku die-
nās visos tirdzniecības centros, nodrošinot
sociālās distancēšanās pasākumus, var dar-
boties tikai pārtikas veikali, aptiekas (tai
skaitā veterinārās aptiekas), optikas veikali,
dzīvnieku barības veikali, higiēnas un saim-
niecības preču veikali, būvniecības un dārz-
kopības preču veikali, kā arī preses
tirdzniecības vietas un ķīmiskās tīrītavas.

Lai pasargātu ne tikai sevi, bet arī tuvi-
niekus no inficēšanās riska, aicinām iepir-
kšanos veikt internetā, iepriekš rūpīgi
saplānojot pērkamo preču daudzumu ilgā-
kam laika posmam, tādējādi minimizējot fi-
zisku kontaktu ar citām personām. 

Ja nav iespējams iegādāties nepieciešamo
internetā, dodoties uz veikalu, vēlams iepir-
kšanos veikt vienam no ģimenes, kamēr otrs
vecāks vai pieaugušais bērnus pieskata
mājās vai privātajā automašīnā. 

Jāņem vērā, ka kultūras, izklaides, ārpus-
telpu sporta un citu atpūtas vietu darba
laiks ir no pulksten 8.00 līdz 22.00.

Aicinām iedzīvotājus izturēties nopietni
un ņemt vērā noteiktos ierobežojumus! Esam
atbildīgi un neapdraudam nedz savu, nedz
citu cilvēku veselību un drošību! 

Ja tavā rīcībā ir informācija par personu,
kura neievēro noteiktos ierobežojumus, ziņo
policijai pa tālruņa numuru 110. 

Tāpat atceries - par ierobežojumu neievē-
rošanu ir paredzēts sods

Avots: Valsts policijas Latgales reģiona
pārvalde

Sociālā dienests ziņas
Martā 60 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas statuss

un 8 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas statuss. 
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 209 ģi-

menēm EUR 12187,53 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā EUR
1478,56 apmērā piešķirts 48 ģimenēm un natūrā  - 17 ģime-
nēm EUR 552,45 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību no-
drošināšanai izmaksāti 43 ģimenēm EUR 1394,40 apmērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm
– EUR 4317,40 apmērā, apbedīšanas pabalsts vai papildus
pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR 710,60; pabalsts
jaundzimušo aprūpei – EUR 880,- 4 ģimenēm, pabalsts 10 po-
litiski represētajām personām – EUR 300,-; pabalsts 46 dono-
riem – EUR 230,-;  18 pabalsti malkas iegādei vai apkures
izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR
2160,-; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi
saistīto pakalpojumu apmaksai 50 vecuma pensionāriem
EUR 1497,49 apmērā; citi pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, doku-
mentu noformēšana u.c.) – EUR 725,50.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlie-
toti EUR 26433,93.

Papildus jau esošajām, 4 personām piešķirts asistenta pa-
kalpojums, 1 persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes in-
stitūcijā – VSPC “Dagda”, uzsākts pēc sociālās
rehabilitācijas plāniem kanisterapijas pakalpojums DI pro-
jekta ietvaros 6 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uz-
sākta 1 aizbildņa ģimenes lieta.  

Par karantīnas pārkāpējiem  ziņojiet policijai!

Viņpasaulē aizgājušie*
Dagdas novadā martā:
Pēteris Vasiļonoks
(dzim.1934.g.)
Feodosija Koževņikova
(dzim.1935.g.)
Juris Murāns (1961.g.)
Antoņina Ļaha
(dzim.1931.g.)
Ludgarda Auziņa (1933.g.)
Anatolijs Savko
(dzim.1949.g.)
Jānis Pudniks
(dzim.1941.g.)
Viktors Trubovičs
(dzim.1942.g.)
Leonīds Pavlovs
(dzim.1944.g.)
Leonora Dubovska
(dzim.1959.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību
tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.03. līdz 31.03.


