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Izskanēja Dagdas novada svētki 
„ANNAS DAGDĀ 2020”

Šī brīža situācija ir iene-
susi izmaiņas ne tikai ikdie-
nas dzīves ritmā bet arī
svētku svinēšanā, tādēļ šogad
novada svētkus svinējām ne
tik ierastā veidā - koncerti un
pasākumi notika gan pagas-
tos, gan pašā Dagdā (vienlai-
cīgi vairākās vietās). 

Priecēja, ka ikkatrs varēja
atrast, piedzīvot un izdzīvot
kaut ko tādu, kas lika priecā-
ties un gūt pozitīvas un ne-
aizmirstamas emocijas, jo
viss bija labi pārdomāts un
izdomāts -  dažādām gau-
mēm un vēlmēm.

Pasākumu laikā varēja
baudīt gan amatiermākslas
kolektīvu sniegumus, gan iz-
baudīt ekskursijas, gan
bērnu programmas, gan
podu dedzināšanu un izņem-
šanu, gan Latgales retro
auto moto parādi… 

Neatņemama novada
svētku sastāvdaļa ir Svētā
Mise. Šogad tā notika gan
Dagdas Vissvētās Trīsvienī-
bas Romas katoļu baznīcā,
gan Beresnes katoļu drau-
dzē. Tāpat bija brīnišķīga ie-
spēja baudīt garīgās mūzikas
koncertu Dagdas Vissvētās

Trīsvienības Romas katoļu
baznīcā.

Klausoties mūzikas skaņu
pikniku un tautību pikniku,
ikkatrs varēja izbaudīt sa-
ules un vasaras atpūtu. 

Lai svētkos iegūtās pozitī-
vās emocijas turpina priecēt
visu vasaru un rudeni!

Novada svētku video un
foto galerija ir pieejami un
apskatāmi www.dagda.lv

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību 

un komunikāciju nodaļas
vadītāja

Jūlijā  Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēts 
1  jaundzimušais: 

Aleksandra
APSVEICAM!
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1. Uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības konkurētspē-
jas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai, Dagdas novada
pašvaldība turpina  realizēt  projektus  pasākumā “Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, atklātā projektu ie-
sniegumu konkursā Latvijas lauku attīstības programma 2014.
-2020.gadam. 

Ceļa pārbūve notiek Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītā
projekta Nr. 19-03-A00702-000099 “Dagdas novada autoceļa Kaitra -
Ustje pārbūve” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Pārbūvētā autoceļa “Kaitra- Ustje” garums sastāda 4.88 km.
Ceļa pārbūvē iesaistītie uzņēmēji:
l Būvdarbu veicējs: SIA “Krustpils”
l Būvuzraudzība:     SIA “VTV 14”
l Autoruzraudzība:   SIA “ACM Projekts”
Projekta kopējās izmaksas sastāda: 338651.61 EUR
Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums: 33865.16 (10%) EUR.
Publiskais finansējums: 304786.45  EUR (90%) apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejams EK tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agri-
cultural-policy/rural-development_lv

2. Uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības konkurētspē-
jas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai, Dagdas novada
pašvaldība turpina  realizēt  projektus  pasākumā “Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, atklātā projektu ie-
sniegumu konkursā Latvijas lauku attīstības programma 2014.
-2020.gadam. 

Ceļa pārbūve notiek Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītā
projekta Nr. 19-03-A00702-000098 “Dagdas novada lauku ceļa Grabova
– Malka infrastruktūras  pārbūve” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesnie-
gumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Pārbūvētālauku ceļa “Grabova - Malka” garums sastāda 2.323 km.
Ceļa pārbūvē iesaistītie uzņēmēji:
l Būvdarbu veicējs: SIA “Pamatceļš”
l Būvuzraudzība:     SIA “Semita”
l Autoruzraudzība:   SIA “Ceturtais stils”
Projekta kopējās izmaksas sastāda: 238477.12  EUR
Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums: 23847.72  (10%) EUR.
Publiskais finansējums: 214629.40 EUR (90%) apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejams EK tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agri-
cultural-policy/rural-development_lv

3. Uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības konkurētspē-
jas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai, Dagdas novada
pašvaldība turpina  realizēt  projektus  pasākumā “Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, atklātā projektu ie-
sniegumu konkursā Latvijas lauku attīstības programma 2014.
-2020.gadam. 

Ceļa pārbūve notiek Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītā
projekta Nr. 19-03-A00702-000100 “Dagdas novada ceļu infrastruktū-
ras pārbūve” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Pārbūvējamā ceļa posms  “Vecdome - Purpļi” garums sastāda 1.370 km
Ceļa pārbūvē iesaistītie uzņēmēji:
l Būvdarbu veicējs: SIA “OŠUKALNS”
l Būvuzraudzība:     SIA „VTV14“
l Autoruzraudzība:   IK “Metrs”
Pārbūvējamā ceļa posms  “Parka iela” garums sastāda 0.412 km.
l Būvdarbu veicējs: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
l Būvuzraudzība:     SIA „VTV14“
l Autoruzraudzība:   IK “Metrs”

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejams EK tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agri-
cultural-policy/rural-development_lv

Projekti  pasākumā “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Viens no nosacījumiem, lai par zālāju platībām varētu saņemt atbalsta
maksājumus – zeme ir atbilstoši jāapsaimnieko un jākopj. Lauku atbalsta
dienests atgādina, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānop-
ļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zā-
lājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.

Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto zāli atstāt vālos uz lauka. Nosacī-
juma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību maksājumi netiks pie-
šķirti un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija, t.i., tiks samazināts
maksājums.

Ja veic smalcināšanu un smalcināto zāli atstāj uz lauka, tad augi ar sa-
smalcināto biomasu saņem lielu barības vielu daudzumu, kas var būtiski
manīt veģetāciju un samazināt zālāja bioloģisko daudzveidību. Savukārt ja
zāles smalcināšanu veic vēlu, veģetācijas sezonas beigās, šāda zāle veido
kūlas slāni, kas ne tikai samazina bioloģisko daudzveidību, bet arī rada

risku, ka pavasarī iespējama paaugstināta ugunsbīstamība.  Ja zālāji atro-
das palienēs, nopļautā un atstātā biomasa palu laikā var tikt aiznesta, tomēr
ūdens to var sanest vienkopus, piemēram, upju līkumos, tādējādi veicinot to
aizaugšanu.

Svarīgi ievērot arī termiņus. 15.augusts ir pēdējais datums, kad atbalstam
pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem. Pē-
dējais datums, kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par
bioloģiski vērtīgiem vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm
(ES nozīmes zālāji), zālāji tiek izmantoti biškopībā nektāra vākšanai un ārs-
tniecības augu vākšanai, ir 15. septembris.

Ja zāle tiek novākta no lauka, to satinot ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi līdz
nākošajai saimniekošanas sezonai ir jānovāc no lauka. Ja tie ir atstāti uz
lauka, tad par platību, kur tie atrodas, maksājumu saņemt nevar.

Lai saņemtu maksājumus, zāle jānopļauj un jānovāc. Smalcināt nedrīkst!
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30. jūlijā notika kārtējā Dagdas novada domes
sēde.

Vienai personai piešķīra vienreizēju sociālo pa-
balstu krīzes situācijā.

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto in-
formāciju par sociālā budžeta izpildi 2020.gada
1.pusgadā:

– No 2020.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā
budžeta līdzekļiem EUR 381 500,-   Dagdas
novada Sociālais dienests 2020.gada 1.pusgadā
izlietojis  EUR 144 076,19  jeb 37,77 %,  t.sk.:

– GMI nodrošināšanai  – EUR 71808,40 jeb
43,26 %;

– dzīvokļu pabalstiem – EUR 10208,13 jeb
26,86 %;

– citiem pabalstiem –  EUR 62059,66   jeb 34,96
%.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības pār-
skatu par konsolidētā pamatbudžeta izpildi
2020.gada 1.pusgadā:

1. ieņēmumu daļā –  6 281 000 EUR  jeb 50,98
%, atlikums gada sākumā 384 872 EUR;

2. izdevumu daļā  –  5 032 085  EUR jeb 38,56
%, atlikums perioda beigās 1 023 759 EUR;

3. aizņēmumi –        610 028 EUR (saņemti 118
101 EUR , atmaksāti 728 129 EUR).

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2020/6 „Gro-
zījumi Dagdas novada pašvaldības 2020.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/2 “Par
Dagdas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”. 

Apstiprināja Ezernieku vidusskolas amatu sa-
rakstu ar grozījumiem no 01.09.2020.

Apstiprināja Asūnes sporta zāles telpu nomas
maksu no 2020.gada 1.augusta. 

Apstiprināja jaunā reakcijā ar 2020.gada 1.au-
gustu Aleksandrovas pamatskolas cenrādi aprū-
pes pakalpojuma  “Atelpas brīdis” nodrošināšanai
projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īste-
nošana Latgales reģionā” ietvaros.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības
publisko pārskatu par 2019.gadu.

Nolēma apstiprināt 2020.gada 15.jūlija nekus-
tamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dag-
das novadā, kadastra numurs 6080 003 0092, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
6080 003 0092, 2,98 ha platībā, izsoles protokolu

un atzina izsoli par nenotikušu. Tiks rīkota pa-
švaldības nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepo-
vas pagastā, Dagdas novadā, otrā izsole,
pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  no nosacī-
tās cenas un noteikta izsoles sākumcena 2 000
EUR.

Tāpat apstiprināja 2020.gada 10.jūlija nekus-
tamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 4–
3, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6009 900
0395, kopējā platība 48,2 m2, un pie tā piederošās
486/810 kopīpašuma domājamās daļas no būves
(kadastra apzīmējums 6009 001 0308 001) un ko-
pīpašuma 486/810 domājamās daļas no zemes (ka-
dastra apzīmējums 6009 001 0308), izsoles
protokolu un atzina izsoli par nenotikušu. Tiks rī-
kota pašvaldības nekustamā īpašuma otrā izsole,
pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  no nosacī-
tās cenas un noteikta izsoles sākumcena 480 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma “Vējkalniņi”, Andrupe-
nes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6042 004 0585, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 6042 004 0438, 6800 m2 pla-
tībā, nosacīto cenu 1000 EUR.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0152
(~0,05 ha) kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu
plāna izgatavošanu, reģistrēt minēto zemes vienību
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot No-
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma

speciālists;
Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpa-

šumu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
60090020310, 0.1184 ha platībā, Liepājas ielā 42,
Dagdā, Dagdas novadā, pārdodot par nosacīto cenu.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot No-
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma

speciālists;
Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piede-

rošā nekustamā īpašuma „Dubras”, Bērziņu pa-
gastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 002
0071, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 6050 002 0104, 5,69 ha platībā, nosacīto
cenu 9 700 EUR.

Nolēma piedalīties biedrības “Krāslavas rajona
partnerība” izsludināta atklāta projektu konkursā
rīcībā 2.2.“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādo-
šanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta
pieteikumu “Tautastērpu iegāde Bukmuižas kultū-
ras tradīciju saglabāšanai un sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ar
kopējam izmaksām EUR 9 022.36, t.sk. kopējas at-
tiecināmās izmaksas EUR 9 022.36.

Atļāva vienai personai pagarināt īres līgumu un
vienai personai veikt dzīvokļa apmaiņu. 

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti
jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību
pagarināšanu; par nomas tiesību piešķiršanu uz
neapbūvētu zemi; par apbūvētas zemes pirmreizējo
nomas tiesību piešķiršanu; par apbūvētas zemes
nomas tiesību piešķiršanu; par noslēgtā lauku
apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu; par
zemes apakšnomu; par zemes nomas tiesību
izbeigšanu; par nekustamā īpašuma sadali un
jauna nosaukuma piešķiršanu; par uzmērītās
zemes platības precizēšanu; par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldībai
piekrītošām un rezerves fonda zemes vienībām; par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam;  par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu; par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu; par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības; par neiznomātu zemes
gabalu saraksta apstiprināšanu.

Tika izskatīts viens papildus jautājums: par
adreses dzēšanu.

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

23. jūlija Domes ārkārtas sēdes lēmumi.
Apstiprināja 2020.gada 14.jūlijā notikušās ne-

kustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dag-
das novadā, izsoles rezultātus un nolēma noslēgt
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par nekus-
tamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas
novadā, kadastra numurs 6090 002 0090, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6090 002 0090 – 10,53 ha platībā, pārdošanu.

Apstiprināja 2020.gada 13.jūlijā notikušās ne-
kustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā,
Dagdas novadā, izsoles rezultātus un nolēma no-
slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par ne-
kustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā,
Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 002 0153,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 6056 002 0153 – 17,92 ha platībā, pārdo-
šanu.

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

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja

Ārkārtas domes sēdes lēmumi

Vides aizsardzības un reģionālās ministrija
(VARAM) sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) sa-
gatavojusi priekšlikumus 300 miljonu eiro program-
mai, kuras īstenošanas rezultātā tiks uzlabota novadu
centru sasniedzamība, sakārtojot 105 ceļu posmus teju
900 kilometru (km) kopgarumā.

Investīciju programma tika veidota sadarbībā ar
VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) un plānošanas re-
ģioniem. Saraksta izstrādei VARAM lūdza visiem
plānošanas reģioniem sadarbībā ar pašvaldībām saga-
tavot un iesniegt priekšlikumus ar prioritāri pārbūvē-
jamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo
autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās.

Darba procesā vairākiem būtiskiem ceļu posmiem
tika rasti risinājumi to sakārtošanai jau 2020.gadā.
Līdz ar to valsts budžetam tika pieteikti tie autoceļu
posmi, kam nepieciešams papildu budžets.

Plānots atbalstīt līdz pat 900 kilometriem (km)
valsts reģionālo un vietējo autoceļu, kuru pārbūve un
atjaunošana ir prioritāra administratīvi teritoriālās re-
formas īstenošanai.

Šo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai nepieciešami
300 miljoni eiro.

Rīgas plānošanas reģionā paredzēts remontēt
183,29 km, tam izlietojot 54,6 miljonus eiro, Zemga-
les plānošanas reģionā – 159,50 km par 51,2 miljo-
niem eiro, Kurzemes plānošanas reģionā – 137,18 km

par 53,9 miljoniem eiro, Latgales plānošanas re-
ģionā – 235,04 km par 77,7 miljoniem eiro, bet Vid-
zemes plānošanas reģionā – 162,98 km par 62,8
miljoniem eiro.

2021.gadā papildus nepieciešamais finansējums ir
93,76 miljoni eiro, 2022.gadā – 97,45 miljoni eiro, bet
2023.gadā – 108,79 miljoni eiro.

Plānots, ka 2021.gadā tiks sakārtoti autoceļi aptu-
veni 416 km garumā, 2022.gadā – 335 km, bet
2023.gadā – 127 km garumā.

Latgales reģionā remonti plānoti 26 ceļu posmos
uz ceļiem Vecpils-Biķernieki-Bramanišķi, Skruda-
liena-Kaplava-Krāslava, Višķi-Nīcgale, Jēkabpils –
Dignāja – Ilūkste, Krāslava-Dagda, Krāslava – Iz-
valta – Šķeltova – Aglona, Špoģi-Arendole-Upmalea-
Sīļi, Kārsava – Ludza – Ezernieki, Ludza – Auziņi
– Stoļerova, Viļāni-Preiļi-Špoģi, Svente – Lietuvas ro-
beža (Subate), Dubļeva – Cērpene, Rēzekne –
Dagda, Brigi – Krivanda – Cibla – Seļekova, Brigi –
Krivanda – Cibla – Seļekova, Puša-Krāce-Silajāņi-
Riebiņi, Līksna – Kalupe – Upmale – Rožupe, Viļāni-
Maltas Trūpi-Lomi, Rēzekne-Stoļerova-Kaunata,
Ilūkste-Rubanišķi-Daugavpils, Silmala-Kruki, Sil-
mala-Štikāni-Saveļi, Vērēmi-Rogovka, Bebrene-Še-
dere-Gorbunovka, Lauderi-Vecslabada-Škaune.

Avots: www.lps.lv

VARAM tapuši priekšlikumi “uz
kartes”, kā sakārtot 105 reģionālajai

reformai svarīgus ceļu posmus

Sociālā dienesta ziņas
Jūlijā 78 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas sta-

tuss un 20 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas sta-
tuss. 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 200
ģimenēm EUR 11309,40 apmērā, dzīvokļa pabalsts
naudā EUR 1310,70 apmērā piešķirts 40 ģimenēm un na-
tūrā  - 11 ģimenēm EUR 327,26 apmērā, 1 pabalsts krīzes
situācijā EUR 363,00 apmērā, citi pabalsti pamatvaja-
dzību nodrošināšanai izmaksāti 4 ģimenēm EUR 100,64
apmērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģime-
nēm – EUR 3767,48 apmērā, pabalsts jaundzimušo ap-
rūpei – EUR 660,00 3 ģimenēm, pabalsts 1 donoram –
EUR 5,-;  6 pabalsti malkas iegādei vai apkures izdevumu
daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR 720,00
apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības
aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 21 vecuma pen-
sionāriem EUR 630,00 apmērā, pabalsts apbedīšanai 6
personām - EUR 1682,97 apmērā, citi pabalsti (duša, do-
kumentu noformēšana ) – EUR 392,07.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai iz-
lietoti EUR 21268,52

Papildus jau esošajām, 1 personai veikta ikdienas ak-
tivitāšu un vides novērtēšana, 3 personas ievietotas ilg-
stošas sociālās aprūpes institūcijā – VSPC “Dagda”, 9
personām piešķirts asistenta pakalpojums, 1 personai
pieteikta sociālā rehabilitācija, 1 personai noteikts sociā-
lās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums, uzsākta 1 sociālā
darba lieta ar ģimeni ar bērniem.
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Mana vecmāmiņa
Mūsu vecmāmiņa, Anna Zvidriņa, ir dzimusi 1953. gadā

11.oktobrī Andrupenē un arī tagad tur dzīvo. Anna mācījās
Andrupenes skolā. Tajos laikos bērni uz skolu gāja no
pirmdienas līdz sestdienai.  Bija tikai viena brīvdienu diena
- svētdiena. Skolā bija tikai astoņas klases, bet no devītās
līdz vienpadsmitajai klasei - vidusskola. Tad divpadsmitās
klases nebija. Skolā manai vecmāmiņai patika mājturība,
tur viņa adīja, tamborēja un gatavoja ēdienus. Vēl viņai
patika dziedāt  latviešu tautas dziesmas. Labi  padevās
vācu valoda, piedalījās olimpiādēs. Ļoti skaisti dziedāja
manas vecmammas vecmamma un mamma. Un tagad
vecmāmiņa arī dzied baznīcā un folkloras kopā.

Dagdas novadā ir daudz amatieru kolektīvu. Vienā no
kolektīviem „Sovvaļnīki” dzied mana vecmamma. Tur viņa
ir  vadītāja.  Viņa arī dejo senioru deju kolektīvā “Veldzītes”.
Deju mēģinājumi notiek Tautas namā, dejas māca skolotāja
Gunta Streļča. Folkloras kopa 2011. gadā bija Baltijas tautu
festivālā Zviedrijā. Folkloras kopas vadītāja Anna Zvidriņa
stāsta, ka ar festivāla organizatoriem iepazinušies
pateicoties sadarbībai ar Ludzas Amatnieku centru, jo teju
pirms pusgada ludzānieši uz tikšanos ar zviedru draugiem
uzaicinājuši arī Sovvaļnīkus.

Vecmamma 36 gadus strādāja Andrupenes bērnudārzā
‘’Avotiņš’’ par auklīti. Tagad viņa ir pensijā. Viņai ļoti patika
strādāt ar bērniem. 

Tagad Anna dzīvo netālu no Andrupenes ar savu vīru
Raimondu Zvidriņu. Viņiem ir 4 mazbērni. Pati mazākā,
Santa, apmeklē PII”Avotiņš”. Mūsu vecmāmiņa joprojām
aktīvi piedalās bērnudārza rīkotajos pasākumos.

Santa Zvidriņa

Vectēva Voldemara

Soikas raksturojums
Mans vectētiņš ir labs, dzīvespriecīgs. Tur, kur viņš at-

rodas, visu laiku ir jautri, ar viņu nekad nebūs skumji. Viņš
ļoti garšīgi gatavo ēst, viņam patīk to darīt. Kad viņš bija
jauns, vectētiņš gribēja kļūt par pavāru. Tā kā blakus
mājai nebija tādas skolas, vectētiņš iemācījās par metinā-
tāju. Viņam patīk šī profesija. Viņš ir profesionālis savā
jomā. Vēl viņš ļoti mīl makšķerēt zivis, visvairāk patīk
ziemas makšķerēšana. Mans vectētiņš nevar sēdēt uz vie-
tas, visu laiku kaut ko dara. Viņš pats Ezerniekos uzcēla
māju. Blakus iestādīja bērzu birzi un ābeļdārzu. Kādu
darbu viņš ņemas darīt, viss paveikts ļoti labi. Viņš ir ļoti
viesmīlīgs, es bieži braucu pie vectētiņa ciemos. Mans vec-
tētiņš ir vislabākais! 

Milana Soika, 11 gadi

Manai vecmāmiņai ir rets,
bet ļoti skaists vārds – Bar-
bara. Pie tā viņa tikusi patei-
coties savam krusttēvam.
Vecāki bija iecerējuši dod citu
vārdu, bet krustīt uz baznīcu
līdzi nebraukuši. To darījuši
tikai krustvecāki. Un pār-
braucot mājās no baznīcas
paziņojuši, ka meitenīti sauc
Barbara. Tā bijusi krusttēva
izvēle. Internetā atradu, ka
viņas vārds nozīmē noteik-
tību un stingrību. Es tam pie-
krītu tikai daļēji, jo…

Patiesībā mana vecmā-
miņa ir ļoti mīļa un gādīga.
Mēs ar viņu kopā dzīvojam
un tas ir lieliski. Tikai viņas

istabā mēs varam atļauties
vairāk nekā drīkstam, un
vecmāmiņa par to nerājas.
Mēs zinām, ka viņas skapja
stūrītī vienmēr ir paslēpu-
sies kāda konfekte ar kuru
mūs pacienāt. Kad esam sa-
strādājuši blēņas, vecmā-
miņa mūs nekad nebar, bet
gudri pamāca, ka tā rīkoties
nebija labi. Viņa ir ļoti dzīves
gudra, kaut gan nekādās
augstās skolās nav mācīju-
sies. Vecmāmiņa ir īsts
darba rūķis, viņai ļoti patīk
strādāt dārzā. Savos cienīja-
majos 78 gados reti kurš ar
viņu spētu sacensties dārza
rakšanā vai zāles pļaušanā.

Ar savu piemēru un pa-
domu babiņa māca arī mūs
mīlēt dabu, rūpēties par
dzīvniekiem, saskatīt skaisto
apkārt un strādāt ar visu at-
devi. Vecmamma bieži stāsta
atmiņas no savas bērnības,
kas mums ļoti patīk, zina
daudz dzejoļu un dziesmu,
klausās radio, skatās izzino-
šus raidījumus TV, lasa grā-
matas un pēta kartes – viņu
ļoti interesē ģeogrāfija. Arī
Dieva vārds viņai nav svešs.
Man vislabāk patīk, kad mēs
ar vecmammu cepam picu
vai “žagariņus”.

Dzīve vecmammai nav bi-
jusi viegla. Viņa atceras pēc-
kara perioda šausmas,
pārdzīvojusi savas vecākās
meitiņas nāvi un smagu sli-
mību, agri zaudējusi vīru,
smagi strādājusi cūku fermā.
Taču viņas iepriecinājums ir
triju pieaugušo bērnu panā-
kumi un seši mazbērni. 

Vecmāmiņ, tu mums esi
ļoti svarīga, jo laiks, ko pava-
dām kopā ar tevi ir nenovēr-
tējams! Saudzē sevi! Mēs
tevi ļoti mīlam!

Elga Pauliņa, 8 gadi
sadarbībā ar mammu

Man ir lielisks vectēvs. Viņu sauc Juris Lubgāns. Viņš visu savu mūžu
dzīvo Ezerniekos. Vectēva profesija ir mežsargs, šajā profesijā viņš strādā
40 gadus. Darbā viņš staigā pa mežiem, mēra kokus, skatās koku sugas. Viņš
mācījās Jelgavas Lauksimniecības akadēmijā.

Vectēvam patīk strādāt  mājas darbus. Viņš prot visu! Man vislabāk patīk
ar vectēvu braukāt ar kvadraciklu.

Kopā mēs esam spēks!

Roberts Lubgāns, 3. klase

Mana vecmāmiņa Barbara

Manu vectētiņu sauc Roberts. Viņam ir 64
gadi. Viņa dzimtene ir Dagdas novada Ķepo-
vas pagasts. Manu vecmāmiņu sauc Ināra.
Viņai ir 62 gadi. Viņas dzimtene ir Viļakas no-
vada Vecumu pagasts. Viņi jau gandrīz 40
gadus dzīvo Konstantinovas pagastā. Abi mā-
cījās Jelgavas Akadēmijā, kur ieguva maģistra
grādu zooinženieru fakultātē. Vectētiņam ir
zemnieku saimniecība “Ieviņas”. Viņš nodar-
bojas ar lopkopību un zemkopību jau ap 35 ga-
diem. Viņam ir govis un mazi telēni. Govis ir
ļoti skaistās nokrāsās - brūnas, melnbaltas un
raibas. Šogad gotiņai atnesās telēns, kurš bija
brūns, bet uz pieres viņam bija balta sirsniņa.
Vasarā es bieži braucu uz tīrumu un skatos, kā
tiek slauktas govis un palīdzu barot mazos te-
lēnus. Roberts saņēma atzinību par lopkopības
attīstību Dagdas novadā. 

Vectētiņam patīk dažāda lauksaimniecības

tehnika, it īpaši traktori. Man patīk, kad vec-
tētiņš mani vizina ar traktoru. 

Viņam patīk audzēt dažādas kartupeļu šķir-
nes - VINETA, BELLAROSA, RIVIERA u.c. 

Mana vecmāmiņa strādā Konstantinovas
pagasta pārvaldē par klientu apkalpošanas
speciālisti jau vairāk nekā 30 gadus. Viņa
palīdz vectētiņam lauku darbos. Vecmāmiņai
patīk dažādi ziedi, bet visvairāk viņai puķu-
dobēs ir liliju un tulpju. Lilijas un tulpes ir
dažādās krāsās, un to ziedi ir visneparastā-
kajās formās. Viņai arī patīk audzēt tomā-
tus. Siltumnīca vienmēr ir pilna ar
dzelteniem, sarkaniem, brūniem, lieliem un
maziem tomātiem. No kuriem pēc tam tiek
gatavoti krājumi ziemai. 

Es esmu priecīga, ka man ir tik strādīgi
un gudri vecvecāki!

Milāna Stepiņa, 4 gadi

Vecvecāku raksturojums

Dagdas novada konkursa 
“Mani lieliskie vecvecāki” dalībnieki

Mans vectēvs Juris Lubgāns
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Dagdas novada pašvaldība ar Lauku at-
balsta dienesta un Krāslavas rajona partne-
rības gūto atbalstu sekmīgi īstenoja
LEADER programmas projektu Nr.19-03-
AL33-A019.2202-000008 “Multisensorikas
terapijas istabas izveide Dagdas novadā”.

Sensoru spēju attīstīšanā iet roku rokā ar
bērna intelektuālo spēju izaugsmi un valo-
das prasmju veicināšanu. Domājot par bērnu
personības attīstību, labsajūtu un relaksāci-
jas iespējam tiks izveidota multi-senosorā is-
taba Dagdas vidusskolas telpās. Sensorā
istaba ir īpašā veidā organizēta un ar dažā-
diem stimulatoriem piesātinātā vide, kuras
mērķis ir iedarboties uz cilvēka sajūtu orgā-
niem. Telpa tika aprīkota ar gaismas ierī-
cēm, burbuļkolonnām,  drošiem spoguļiem,
gaismām, bezgalības paneļi,  krāsainiem
sēžam-maisiem un ar  citiem elementiem.

Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās
aktivitātes, izveidojot multisensorikas tera-
pijas istabu Dagdas novadā, kā arī attīstīt
bērnu intelektuālo izaugsmi un personības
attīstību, nodrošinot labsajūtu un relaksāci-
jas iespējas.

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāsla-

vas rajona partnerība” darbības teritorijas
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģijas 2015. - 2020. gadam 2.2.rīcībā “At-
balsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta kopējas izmaksas –  EUR
9810,09.

Projekta publiskais finansējums- EUR
8829,08

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansē-
jums – EUR 981,01

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014-2020
apakšpasākuma „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju“ ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai pieejama
EK tīmekļa vietnē.

Dagdas novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu koordinatore 
Tatjana Munda

30.07.2020

Izveidota multisensorikas terapijas
istaba Dagdas novadā

Paziņojums par izsoli

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu
“Krūmiņi”,  Ķepovas pagastā,  Dagdas
novadā,  kadastra Nr. 6080 003 0092, kas
sastāv no zemes vienības 2,98 ha platībā,
kadastra apzīmējums 6080 003 0092 – izso-
les objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 2 000
EUR.  Izsoles solis – 50 EUR.

Izsoles pretendentiem līdz 2020.gada
4.septembrim plkst.17.00 jāieskaita Dagdas
novada pašvaldības kontā AS „SEB banka“,
kods UNLALV2X, konts LV72 UNLA 0050
0181 82302,  nodrošinājuma nauda 10% ap-
mērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 7.sep-
tembrim plkst.13.30 Dagdas novada pašval-
dībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā.

Izsole notiks 2020.gada 7.septembrī
plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldības
zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas
novadā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā: http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pa-
svaldibas-izsoles.html vai Dagdas novada
pašvaldībā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas no-
vadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no
plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz
plkst.15.00), tālr. 65681434, 26562946.

Paziņojums par izsoli

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa
īpašumu Liepājas ielā 4–3, Dagdā,  Dag-
das novadā,  kadastra Nr. 6009 900 0395,
kopējā platība 48,2 m2, un pie tā piederošās
486/810 kopīpašuma domājamās daļas no
būves (kadastra apzīmējums 6009 001 0308
001) un kopīpašuma 486/810 domājamās
daļas no zemes (kadastra apzīmējums 6009
001 0308) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 480 EUR.
Izsoles solis – 50 EUR.

Izsoles pretendentiem līdz 2020.gada
4.septembrim plkst.17.00 jāieskaita Dagdas
novada pašvaldības kontā AS „SEB banka“,
kods UNLALV2X, konts LV72 UNLA 0050
0181 82302,  nodrošinājuma nauda 10% ap-
mērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 7.sep-
tembrim plkst.14.30 Dagdas novada pašval-
dībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā.

Izsole notiks 2020.gada 7.septembrī
plkst. 15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē
(2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā: http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pa-
svaldibas-izsoles.html vai Dagdas novada
pašvaldībā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas no-
vadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no
plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz
plkst.15.00), tālr. 65681434, 26562946.

Sporta skolas aktivitātes
un sasniegumi 
vasaras sezonā

Šīs vasaras sezona sportistiem iesākās savādāk kā citus
gadus. Visu pavasari audzēkņi trenējās patstāvīgi un tikai
maija beigās kopā ar treneri varēja pārbaudīt savu gatavību
startiem un jūlijā piedalīties sacensībās.

Pirmos startus organizēja Daugavpils individuālo sporta
veidu sporta skola, uzaicinot visus kaimiņu vieglatlētus.
Dagdas komandu pārstāvēja 12 sportisti un izcīnīja 11 me-
daļas. Maksims Giruckis ieguva divas sudraba godalgas -
augstlēkšanā un tāllēkšanā, Raivo Malinovskis augstlēk-
šanā ierindojās 3.vietā, bet trīssoļlēkšanā 2.vietā, Arnis Dim-
pers 1000m distancē un augstlēkšanā nopelnīja bronzas
medaļas. Vēl trešo vietu izcīnīja Viktors Kuzmins tallēkšanā,
Samuels Zariņš trīssoļlēkšanā, 2.vietu - Katrīna Kuzņecova
tāllēkšanā, Ieva Murāne - 800m skriešanā, bet Undīne Goli-
gina 1000m garajā distancē kļuva par čempioni.

4.jūlijā divas Sporta skolas
meiteņu komandas trenera
Vjačeslava Čumika vadībā
piedalījās pludmales volejbola
svētkos “Rāznas līcis” un des-
mit komandu konkurencē izcī-
nīja 4. un dalīto 5.-8.vietu. 

10.jūlijā Ogrē Maxima jau-
natnes kausa izcīņā savu  sa-
gatavotību demonstrēja U16
vecuma grupas vieglatlēti.
Labākos rezultātus uzrādīja
Raivo Malinovskis, kurš ie-
guva 7.vietu trīssolī un
10.vietu augstlēkšanā, Sa-
muels Zariņš lodes grūšanā
palika 9.vietā.

14.jūlijā Ieva Murāne un
Linards Pauliņs startēja Ogres novada Sporta centra atklā-
tajās sacensībās vieglatlētikā U18 un U20 vecuma grupām.
Linards 200m distancē ieguva 7.vietu. Ieva pārliecinoši uz-
varēja 3000m skrējienā un izcīnīja čempiones titulu.

15.jūlijā Preiļos notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā
U14 vecuma grupai. Kontrolprasības šīm atbildīgajām sa-
censībām izpildīja seši Dagdas novada Sporta skolas spor-
tisti. Labus rezultātus uzrādīja mūsu sprinteri - Katrīna
Kuzņecova 64 dalībnieku konkurencē ieguva 15.vietu, Ilvita
Rutka - 18.vietu, Maksims Giruckis - 20.vietu. Mūsu stafetes
kvartets (Katrīna Kuzņecova, Undīne Goligina, Ilvita un Vi-
neta Rutkas) neatlaidīgi cīnījās 4x100m distancē un izcīnīja
augsto 5.vietu 16 komandu vidū. Undīne Goligina ieprieci-
nāja savu treneri Liliju Novicku un komandu ar augstu re-
zultātu un iegūto 2.vietu 1000m sporta soļošanā.

22.-23. jūlijā Ventspilī Latvijas čempionātā U20 vecuma
grupai Linards Pauliņš uzrādīja savu personisko rezultātu
100m distancē un ar 5. labāko rezultātu tika finālā, kur to
atkal uzlaboja. Gala rezultātā sīvas konkurences apstākļos
Linards izcīnīja 6.vietu. Uz šo brīdi Latvijas Vieglatlētikas
savienības sezonas labāko rezultātu statistikā 100m dis-
tancē U20 vecuma grupā sportists ierindojies 7.vietā un Lat-
vijas sezonas 50 labāko sprinteru vidū ir 14.vietā. 200m
distancē U20 vecuma grupā Linards ieņem 10.vietu Latvijā
pēc rezultāta, bet kopvērtējumā ieņem 21.pozīciju.

Vija Nipere
Dagdas novada Sporta skolas direktore
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Lauksaimniecībā izaugsme turpinās;
lauksaimnieku vidū pieaug interese par

ALTUM aizdevumiem

Latvijas kultūru diena Dagdā izskanēja piknika formātā

Vasaras skaistākajā un nesteidzīgākajā
dienā - 26.jūlijā - Dagdā, abās Dagdas ezera
pludmalēs vienlaikus notika “Annas dienas
Tautību pikniks”, kas lieliski iekļāvās Dag-
das novada svētku “Annas Dagdā” reper-
tuārā, ļaujot nesteidzīgi pavadīt
notikumiem piepildītu svētdienu ar ģimeni

un draugiem.
Tas bija viens no Latvi-

jas kultūru dienu Latgalē
“PYNU,PYNU SĪTU” orga-
nizētajiem pasākumiem
biedrības “Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs” un
Latvijas Kultūras ministri-
jas līguma “Par atsevišķu
valsts pārvaldes uzde-
vumu veikšanu pilsoniskās
sabiedrības un starpkul-
tūru sadarbības attīstības
jomā” ietvaros, īstenojot
sadarbību starp Dagdas

baltkrievu biedrību “Verbica”, Dagdas un Viļānu
novadu pašvaldībām. 

Annas dienas Tautību piknika īpašais piedzīvo-
jums bija norišu programmas dažādība - tautību
vainagā kopā savijās poļu, romu, ukraiņu, balt-
krievu, krievu un latviešu kultūras. 11 dažādi ko-
lektīvi piedāvāja skatītājiem un klausītājiem
skanīgas, jautras, melodiskas dziesmas un jestras
dejas. Dalībnieki bija sabraukuši no Visaginas
(Lietuvā), Varšavas (Polijā), Ventspils, Līvāniem,
Viļāniem, Rēzeknes un Rēzeknes novada. Dagdas
novadu pārstāvēja Dagdas baltkrievu vokālais an-
samblis “Akolica”, Ezernieku Saietu nama Tau-

tību studija, Dagdas folkloras kopa “Olūteņi” un
Tautas deju ansamblis “Dagda”.  

Piknika aicinājums bija atklāt un novērtēt
skaisto, dažādo un interesanto sev apkārt, tādēļ
uz pasākumu tika aicināts ikviens, kas labā kom-
pānijā vēlējās gūt muzikālu, vizuālu un citu
prieku baudījumu. 

Paldies dalībniekiem par jaukajiem muzikāla-
jiem priekšnesumiem!

Paldies apmeklētājiem par epidemioloģiskās
drošības normu ievērošanu, līdzdalību un atbalstu!  

Projekta vadītāja Inese Plesņa

Paveiktie darbi pagastos
un pilsētā jūlijā

Bērziņu pagastā:
– izpļauta un novākta zāle Andžānu, Leimanu, Nāzaru, Kris-

kinovas kapsētās;
– nozāģēti bīstamie koki pie Brīvā laika pavadīšanas centra

„Upmala“;
– veģetācijas periodā nopļautas pagasta ceļu ceļmalas;
– nopļauta zāle un sakoptas teritorijas pagasta pārvaldes ob-

jektos (ūdenstorņi, NAI, BLPC „Upmala“,  pagasta pārvalde un
Tautas nams).

Ezernieku pagastā:
– appļauta un  labiekārtota ciemata teritorija;
– Jaundomes muižā turpinās tilta būvniecība;
– sakopta Ezernieku kapu teritorija;
– sakopta Ezernieku ciema pludmales teritorija.
Konstantinovas pagastā:
– uz ceļa Sivergols-Geki tika uzstādīta caurteka un iztīrīts grāvis;
– pašvaldības ceļiem tika appļautas ceļmalas un veikta ceļu

planēšana;
– appļauti Eisaku un Sivergolas kapi, nozāģēti koku zari Sa-

baļu kapos;
– tiek koptas pagasta puķu dobes un pļauta pagasta teritorija;
– skaisti nosvinēti Pilngadības svētki;
– jaunieši veiksmīgi piedalījās jauniešu Sporta dienā Andzeļos.
Svariņu pagastā:
– Svariņu pagastā jūlija mēnesī strādāts pie teritorija sakop-

šanas;
– sakopti Kromanišku kapi un pludmale;
– sakopta Beresņu baznīcas teritorija, Beresņu, Locu, Puščas,

Veteraucu un Muranišku kapi.
Andzeļu pagastā:
– jūlija mēnesī Andzeļu pagastā Grižanku kapos tika nozāģēti

18 bīstami koki. Zāģēšanu  veica SIA  „Spero SK“  no Aglonas.
Pēc tam visu - zarus, malku, zāli, novāca palīgstrādnieki;

– nedaudz palika izvest malkas;
– tika appļautas arī citas kapsētas - Andzeļu, Krivinas, Vam-

žušku, jo  visur notiek kapusvētki;
– iespēju robežās tika saremontēts viens autoceļa Rešetnīki-

Dukuļi posms.
Andrupenes pagastā:
– tika appļautas un sakārtotas Andrupenes un Jaunokras kap-

sētas;
– izvesta malka no Andiņu kapsētas;
– tika appļauti pagasta autoceļi;
– tika pļauta un labiekārtota Andrupenes ciema teritorija;
– Iesākts PII „Avotiņš“ tualešu remonts.
Šķaunes pagastā:
– notika Dagdas novada pļaušanas svētki Šķaunes pagastā;
– pašvaldības ceļa “Zamšoviki – Zeiļeva – Novički” posmā pa-

beigta iesēdumu un bedrīšu aizberšana un līdzināšana;
– veikts darbs – bīstamo koku zāģēšana Šķaunes ciematā;
– tiek kopta pagasta teritorija un kapsētas;
– skolā notiek remontdarbi;
– pie skolas sakārtots piebraucamais ceļš ugunsdzēsības ūdens

ņemšanas vietai;  
– ciemata katlu mājā nomainīts apkures katls.
PI “pilsētsaimniecība”:
– pabeigts parka soliņu remonts;
– parkā celmu raušana;
– PII „Saulīte“ grupu remonts;
– Andrupenē PII grupu remonts;
– veikti ikdienas darbi (pļaušana, kopšana, tīrīšana).

Kamēr Covid-19 piesardzības pasākumu dēļ daudzi uzņēmumi tika daļēji vai
pilnībā slēgti, lauksaimniecības nozarē ierastais darba ritms un apjomi nav būtiski
mainījušies. Turklāt lauksaimnieki Latgales reģionā jau domā par tālāku attīstību,
aktīvi izmantojot Attīstības finanšu institūcijas ALTUM risinājumus zemes
pirkšanai un nomāšanai, kā arī investējot jaunā tehnikā, ražošanas ēkās u.c. 

Aleksandrs Korovackis, Indras pagasta ZS “Saknes” īpašnieks apstiprina, ka
attīstībā apstāties nedrīkst. “Neskatoties uz krīzi, plānojam šogad iepirkt jaunu sējmašīnu,
jo mūsu galvenā darbības joma ir graudkopība un piena lopkopība. Pēdējo gadu laikā arī
mūsu apsaimniekoto īpašumu apjoms pieaudzis par 50 %, esam piepirkuši 120 hektārus
zemes, šobrīd darbojoties 363 hektāru kopplatībā. Lai finansētu zemes iegādi, izmantojām
ALTUM aizdevumus zemes iegādei teju 240 000 eiro apmērā, un varu uzslavēt ALTUM
par ātrumu, kādā tiek izskatīti pieteikumi un pieņemti lēmumi par zemes iegādes
aizdevumu.”  

Lauksaimniecība – nozīmīga nozare ALTUM portfelī 
Lauksaimniecība ir lielākā nozare ALTUM izsniegto aizdevumu un garantiju portfelī,

pēdējo piecu gadu laikā tai piešķirti aptuveni 220 miljoni eiro. Pērn tie bija 44 miljoni eiro,
visbiežāk pārstāvētās nozares – graudkopība (46 %), piena lopkopība (20 %) un jauktā
lauksaimniecība (13 %). Katrs ceturtais finansētais lauksaimnieks ir piemājas saimniecības
īpašnieks jeb pašnodarbinātais, kuram ALTUM atbalsts nereti ir vienīgā iespēja uzsākt vai
attīstīt savu darbību. 

Galvenie ALTUM atbalsta instrumenti lauksaimniekiem ir aizdevumi lauksaimniecības
zemes iegādei, investīcijām, finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem, mazie aizdevumi lauku
teritorijās un Zemes fonda pakalpojumi. 

Vita Pučka, ALTUM Latgales reģiona vadītāja: “Arī šogad vērojama samērā liela
zemnieku aktivitāte pamatlīdzekļu kreditēšanas jomā – interese ir gan par aizdevumiem
zemes iegādei un ēku būvniecībai, gan jaunas tehnikas iegādei. Lauksaimniekiem šobrīd ir
pieejamas dažādas atbalsta iespējas, lai atrisinātu radušās finanšu problēmas, taču svarīgi
zināt, ko darīt un pie kā vērsties. Mēs klientus sākumā aicinām doties uz banku, lai
noskaidrotu, vai tā ir gatava izsniegt aizdevumu ar ALTUM garantiju. Ja tomēr zemniekam
trūkst nodrošinājuma un banka nevar izsniegt finansējumu, ALTUM var izsniegt
aizdevumu arī bez papildu nodrošinājuma un ar garāku atmaksas termiņu – līdz pat 30
gadiem. Ja aizdevums ir rūpīgi izsvērts, tad šobrīd tas ir viens no izdevīgākajiem veidiem,
lai finansētu pamatlīdzekļu iegādi.”

ALTUM ikdienā sadarbojas ar Latvijas lauku konsultācijas centru (LLKC), lai ikvienam
interesantam būtu iespēja saņemt konsultāciju un palīdzību aizdevuma pieteikuma
sagatavošanā.  LLKC speciālisti palīdzēs izvērtēt arī investīcijas atdevi un ekonomisko
labumu, lai tā nestu labumu, nevis kļūtu par papildu finanšu slogu.

Latvijas zemes tirgus ar savām īpatnībām  
Lauksaimniecības zemes tirgū pēdējos gados pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, tā

rezultātā kāpušas arī zemes cenas. ZS “Saknes” īpašnieks A. Korovackis atzīmē, ka
lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus šobrīd ir sarežģīts. “Mūsu apvidū, kas ir Indras
pagastā pie Krāslavas, brīvas zemes praktiski vairs nav, zemnieki praktiski visu ir izpirkši.
Visbiežāk tirgū zeme nonāk gadījumos, ja īpašnieks nolēmis beigt saimniekošanu. 

ALTUM pārvaldītā Zemes fonda, kas jau piecus gadus pērk, sakopj un tālāk apritē laiž
lauksaimniecības zemi, darījumu aktivitāte piecu gadu pastāvēšanas laikā Latgalē ir
iegādāti 70 zemes gabali 1000 hektāru platībā. No tiem 22 īpašumi fondam pārdoti ar nomas
un atpakaļpirkuma tiesībām, kas ir būtisks palīgs lauksaimniekiem iegūt papildu resursus
finanšu plūsmas stabilizēšanai un tālākai attīstībai. Vienlaikus reversās nomas gadījumos
zemnieks patur garantētas tiesības zemi no fonda pēc laika atpirkt. 

Līdzīgi kā ar aizdevumiem, arī Zemes fonda pakalpojumi ir pieprasīti visās nozarēs, taču
krīzes laikā visbiežāk tā ir piena lopkopība, jo samazinājās piena iepirkuma cenas. Vislielāko
interesi par fonda iegādātajiem īpašumiem šogad izrādījušas vidējas un lielas saimniecības,
kurām nepieciešami papildu finanšu resursi tālākai attīstībai vai saimnieciskās darbības
restrukturizācijai. Visbiežāk saimniecības pārstāv graudkopības vai jauktās
lauksaimniecības nozares. Mazāks pieprasījums novērots no mazajām saimniecībām, kuras
vēl meklē savu vietu tirgū, attīstot dažādus nišas produktus. 

Papildu informācijai:
Sandra Eglīte, ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 26577810, sandra.eglite@altum.lv
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Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns 2020. gada augustam

Andze u bibliot k  
 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

04.08. – 17.08. Literat ras izst de par aug u un d rze u     sagatavošanu ziemai 

,,D rzs burci s “ 

18.08. – 25.08. Gr matu apskats,  

radoš s nodarb bas b rniem 

,,Vasaras radoš s idejas” 

19.08. – 31.08. Jaun k s preses apskats 

,,Aktualit tes” 

As nes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.08. “Rakstniekam, režisoram M rim Druvam – 70. ”  (1950) 

15.08. “Lai liel ks aug ikviens, 

Tad liel ku m s tautai savai tautu saim  

                                            g sim vietu.” 

                                                       (Pl dons) 

(izst de velt ta rakstnieka Aleksandra Gr na 125 – jai atceres dienai 
(1895 – 1941)) 

31.08. “Tas maz m l, kurš v l v rdos sp j izsac t, cik oti vi š m l.” 

                                                                             (Dante) 

(izst de velt ta it u pedago es Marijas Montesori 150 – jai atceres 
dienai.) 

B rnu literat ras noda  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

03.08.– 31.08. Literat ras izst de “ Laikos un likte os”, izcilajam latviešu 

rakstniekam Aleksandram Gr nam - 125 (1895-1941) 

03.08.– 31.08. Literat ras izst de  “S u laiks!” 

Izst des m r is iepaz stin t mazos s ot jus ar m su mežos 

atrodam m s n m. 

18.08. plkst. 

13:00 

Bibliotek r  stunda “P tu un lasu” 

Kas ir š s nosl pumain s Zemes iem tnieces - s nes? S u milz g  

daudzveid ba, kad un kur aug s nes, kas j zina s ot jiem? 

Augusts “ sin m laiku” galda sp u p cpusdienas. B rnu literat ras noda  

ne tikai var las t gr matas, žurn lus un str d t ar datoru. Galda sp u 

sp l šana ir lieliska iesp ja tren t atmi u un dom šanu, p rbaud t 

savu atjaut bu un veikl bu. Trešdienu p cpusdien s n c sp l t viens 

jeb kop  ar draugiem. B s jautri un interesanti! 

J nijs - 

decembris 

“Lasi un piedalies B rnu, Jauniešu un Vec ku ž rij ”, las šanas 

veicin šanas programma. Aicin m iesaist ties lab ko 

gr matu noteikšan  gan iepriekš jo gadu ekspertus, gan jaunus 

dal bniekus. Pavad tais laiks lasot ir pat kams aizraujošs un 

iedvesmojošs. 

Augusts Aktivit tes vasar  “N c un darbojies!” M ka rad t ko jaunu, 

darboties un izpausties! Vair k rota u, sp u, kr su! Pal dz sim 

b rniem b t radošiem! 

14.08. Inform cijas diena “Jaunieguvumi B rnu literat ras noda  

august ”, B rnu literat ras noda as lietot ju iepaz stin šana ar 

jaun kaj m gr mat m kr jum  un iesp ju rezerv t sev las šanai 

t kam kos izdevumus, izmantojot autoriz cijas datus 

Dagdas novada bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

 

 

01.08.-29.08. 

„S u laika prieki” 

Tematiska izst de  

01.08.-29.08. „Oho! Cik interesanti!” 

28.08. “Iesak m izlas t.” 

Jauno gr matu diena  

 

 

01.08.-29.08. 

“Vasaras rom ni.” 

Literat ras izst žu cikls 

 

 

01.08.-29.08. 

Izst žu cikls “Iepaz sim Dagdas novadu – Ezernieku pagasts.” 

  Ezernieku pagasts 

Novadp tniec bas izst de 

Rokdarbnieces Tam ras Dorofejevas rokdarbu izst de 

Izst de 

 

01.08.-29.08. 

“Karav rs ar ieroci un spalvu.” 

Literat ras izst de 

 

24.08.-29.08. 

“Pu u d rza kr š ums august .” 

Pu u izst de 

 

Ezernieku bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats, nosaukums 

03.08.-31.08. “Iesak m izlas t!”- jauno gr matu izst de 

03.08.-31.08. “S u laika prieki”- tematisk  literat ras izst de  

03.08.-14.08. “M lulis”-Mopas nam -170(gr matu izst de) 

14.08.-31.08. “Likte a var ”- Aleksandram Gr nam -125(gr matu izst de) 

24.08.-31.08. “Uzskatu sevi par nelabojamu optimisti…”- Marinai 

Kosteneckai-75 (gr matu izst de) 

epovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

03.08-06.08. “Es esmu tava sirds, kas m lest bu nepaz st!” Fran u rakstniekam 
Gijam de Mopas nam 170. Gr matu izst de.

15.08-20.08. “Dv se u putenis.” Rakstniekam   Aleksandram Gr nam 125. 
Literat ras izst de.

19.08-22.08. “Vai m s visu zin m par s n m?” Tematiska izst de un p rrunas par 
s u daudzveid bu, sagatavošanas receptes.

Konstantinovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

07.-28.08. Jaun k s literat ras izst de  august  

14.-28.08. “Pogas otr  dz ve”-darin m darbi us no pog m konkursam. 

14.-30.08. “Jauno dienu draugiem , kas mira T re purv , un tuviem un t liem, 

kam acis sedz br u kapu smilts… “- v sturisko rom nu autoram 

Aleksandram Gr nam 125 

14.-30.08. “Skaista balta vieš a n ca, 

Saul tei laižoties. 

T  nebija skaista vieš a, 

T  atn ca Sv t  M ra.”-M ras dienai velt ta informat va izst de. 

19.-30.08. “Mazs bij t va novadi is, 

Bet diženi tur j s. 

Visi s ki kadi ši 

Zied sidraba ziedi iem.” 

Konstantinovas pagasts foto mirk os - Pasaules fotogr fijas dien  

 

B rzi u, Š aunes, Svari u un Andrupenes bibliot kas vad t jas august  ir 
atva in jum .  

22. august

29. august

Pasākumi augustā

Dagdas novada Kultūras centra struktūrvienībās:
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-

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

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

Viņpasaulē aizgājušie*
Dagdas novadā jūlijā:

Artamonovs Fjodors
(dz.1950.g.)
Auziņš Antons 
(1952.g.)
Čapkevičs Adolfs
(dz.1951.g.)
Isaka Vilgelmina
(dz.1936.g.)
Jaņevičs Francis
(dz.1936.g.)
Karvele Marija
(dz.1938.g.)
Klismete Anna
(dz.1933.g.)
Kozlovska Līvija
(dz.1945.g.)
Latipovs Mihails
(dz.1965.g.)
Laurinovičs Josifs
(dz.1949.g.)
Mjalāns Vitolds
(dz.1943.g.)
Oļševska Inese
(dz.1966.g.)
Ostrovska Ļena
(dz.1970.g.)
Ostrovskis Roberts
(dz.1942.g.)
Platace Bronislava
(dz.1929.g.)
Prikņa Ivars 
(dz.1963.g.)
Pumpišs Antons
(dz.1939.g.)
Stovba Gaļina 
(dz.1961.g.)
Šukele Regīna 
(dz.1944.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību
tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.07. līdz 31.07.

DONORU DIENA 
          
 
 
 

 
   

 
             no plkst. 9.00  13.00 
                              

             


