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Latvijas Republikas proklamēšanas 102.
gadadienā tika apbalvoti septiņi novada labā-
kie darba veicēji. Šogad sveikšana notika sa-
vādākā formātā nekā iepriekšējos gadus, bet
tik un tā svinīgi. Balvas laureātiem pasniedza
Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars
Trūlis un priekšsēdētāja vietniece Sandra
Viškure.

Par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, sa-
gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas
102. gadadienu balvu Dagdas novada “Gada
cilvēks 2020” saņēma Vladislavs Orols.

Dagdas novadā, jau daudzu gadu garumā, ir ie-
cienīta atpūtas vieta pie Narūtas ezera ar jauku,
sakoptu pludmali. Pilsētas iedzīvotāji šo vietu
bieži dēvē “Pludmale pie akmeņiem” vai “Plud-
male pie Latgales tilta”. Tā ir ļoti sakopta, tīra un
gaumīgi iekārtota atpūtas vieta pilsētas iedzīvo-
tājiem, kuras īpašnieks ir Dagdas pilsētas iedzī-
votājs Vladislavs Orols.

Patīkami ir pavadīt brīvo laiku šajā vietā. Vladis-
lavs Orols rūpējas par tīrību un kārtību. Teritorija
vienmēr ir nopļauta un uzkopta, ir ierīkotas atpūtas
vietas. Skaisti ir izvietoti akmeņi, kas pilda gan
galda, gan sēdvietu funkciju. Ir izveidota vieta
ugunskuram. Šā gada vasarā Vladislavs uzstādīja
ģērbtuvi. Ir padomāts arī par iekāpšanu ūdenī – ir
uzstādītas kāpnes ar margām. Tāpat padomāts par
vietu makšķerniekiem un laivu piestāšanai krastā.
Krasts ir nostiprināts ar akmeņiem. teritorijā ir ie-
stādīti koki un dekoratīvie krūmi.

Vladislavs Orols ir ļoti sirsnīgs un atsaucīgs cil-
vēks, nevienam neliedz atpūsties viņa privātīpa-
šumā un neprasa par to samaksu. Mūsdienās ir maz
cilvēku, kuri nesavtīgi veido atpūtas vietas citiem.

Par pozitīva novada tēla veidošanu, sagai-
dot Latvijas Republikas proklamēšanas 102.
gadadienu balvu Dagdas novada “Gada cilvēks
2020” saņēma Skaidrīte Pauliņa.

Skaidrīte Pauliņa enerģiski, prasmīgi vada Mu-
zeju Andrupenes lauku sēta. Ar smaidu un kolorītu
latgaliešu valodu šeit Skaidrīte sagaida daudzus cie-
miņus no tuvākas un tālākas apkārtnes, arī no dau-
dzām ārvalstīm. Skaidrītes izzinošais, aizrautīgais
stāstījums iepazīstina ciemiņus ar Andrupenes ap-
kārtnes cilvēku dzīvi senākos laikos. Īpaša aura ir se-
najām ēkām. Laika gaitā lauku sētā ir izveidota, tiek
papildināta un rūpīgi glabāta plaša zemnieku, amat-
nieku darba rīku kolekcija.

Lauku sētā Skaidrīte organizē pasākumus, kur
godā tiek celtas senās latgaliešu tradīcijas, iedzīvinā-
tas senās amatnieku un kulinārijas prasmes.

Plaši izslavēts un iecienīts ir Andrupenes
Lauku sētas saimnieču gatavotais Kulinārais
mantojums.

Skaidrītes vadībā Muzejs Andrupenes lauku
sēta ir kļuvis par nozīmīgu kultūrtelpu dažādiem
tematiskiem pasākumiem, gadskārtu svētkiem,
koncertiem, semināriem, ģimenes godiem.

Skaidrīti pazīstam arī kā talantīgu raksturlomu
atveidotāju Andrupenes amatieru teātrī.

Pateicoties Skaidrītes aktīvajai darbībai, An-
drupenes vārds izskan un ir pazīstams novadā,
Latvijā un pasaulē!

Par ilggadēju un panākumiem bagātu pro-
fesionālo darbību, sagaidot Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 102. gadadienu balvu
Dagdas novada “Gada cilvēks 2020” saņēma
Marija Badūne.

Mūsdienu sievietēm viss ir pa spēkam, bet ap-
kārtējo atbalsts un uzmundrinājums ir tas spēks,
kas ļauj paveikt vairāk, kvalitatīvāk un no visas
sirds. Tāda ir arī Marija.

Marija ikdienā vada domes kancelejas darbu.
Šajā darbā pavadīti jau 28 gadi.

Viņa nežēlojas, ir atklāta, saskarsmē vienkārša,
ļoti kārtīga, asprātīga, praktiska, nesavtīga, cēl-
sirdīga, sirsnīga…un tā var turpināt bezgalīgi.

Kolēģi Mariju raksturoja kā īstu darba rūķi,
kurš ar smaidu veic un paveic visus darbus.
Strādā ar lielu atbildības sajūtu. Marija ir tas cil-
vēks, kurš visu izdara, sagatavo… vienmēr spēj
atrast kopīgu valodu, ir atvērta un draudzīga ko-
munikācijā.

Uzklausīs visus apmeklētājus, lai arī viņi būs
atnākuši tikai parunāties par savu dzīvi, izrādīs
iecietību, līdzjūtību, cieņu, ja būs nepieciešams arī
palīdzēs.

Arī ģimenē Marija ir mīloša sieva, māte un vec-
māmiņa. Ar prieku un mīlestību pavada laiku ar
mazbērniem.

Par ieguldījumu izglītības, kultūras un lab-
darības  jomā, sagaidot Lat vijas Republikas
proklamēšanas 102. gadadienu balvu Dagdas
novada “Gada cilvēks 2020” saņēma Solvita
Plivča.

Šogad visā pasaulē Covid-19 izraisītā pandēmija
ikvienu pārsteidza nesaga tavotu, īsā laika periodā
mainot ne tikai lielāko daļu ikdienas, bet arī darba
organizāciju. Ārkārtējās situācijas ierobežojumi
ieviesa korekcijas arī kultūras darbā, aizliedzot

Apbalvoti 
Dagdas novada 

“Gada cilvēks 2020”
laureāti

Novembrī  Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēti
3  jaundzimušie: 

Artjoms, Emīlija, 
Damīrs

APSVEICAM!



Dagdas Novada Ziņas2

kopmēģinājumus un mācot strādāt attālināti.
Daudziem tas bija ļoti liels izaicinājums. Taču Sol-
vita Plivča bija tas cilvēks, kurš arī šajā dīvainajā
situācijā saskatīja iespējas. 

Dagdas novada Kultūras centra radošā dvēsele
Solvita Plivča  strādā jau vairāk nekā 20 gadus
kultūrā un atdod lielāko sava brīvā laika daļu mī-
ļākajam lolojumam - vokālajai grupai “Solversija”,
kuru vada 18 gadus. 

Sākoties šai neierastajai situācijai, Solvita at-
rada veiksmīgu risinājumu, meklējot jaunas darba
metodes un izmantojot modernās tehnoloģijas, lai
uzturētu kolektīva motivāciju un grupas kopības
sajūtu.   Kā saka pati Solvita : ”Un mēs riskējām.
Pēc padarītā secinājums nāca pats - visas grūtības
var pārvarēt, ja vien zini, kāpēc to dari. Cilvēks
var izdarīt jebko, ja vien netraucē slinkums, bailes
un zems pašnovērtējums”. 

Prasot milzīgas pūles un jaunu iemaņu apgū-
šanu, “Solversijai” radās  interesanti projekti: veltī-
jums Latvijas neatkarības atjaunošanas
30.gadadienai  - “10 pārdomu stāsti labākai  Latvi-
jai”,  kurā katrs grupas dalībnieks   velta skaistu
novēlējumu dzimtenei un videoklips “Cytaids pa-
vasars” - pārdomas par šo dīvaino laiku un cerība,
ka “Es zinu, drīz atnāks tā perfektā diena!”. Un
viss būs labi! Jaunradītie kultūras produkti pie-
vērsa sabiedrības uzmanību un pozitīvi ietekmēja
Dagdas novada tēlu. 

Solvita ir tas cilvēks kultūrā, kura ieraksta spil-
gtas lappuses Dagdas pilsētas un novada vēsturē
– vērienīgi un raženi strādājot. Viņa vienmēr ir
enerģiska un radoša, neatkarīgi no situācijas. Šī
gada griezumā Solvita Plivča noteikti ir Gada cil-
vēks kultūrā, un ir pelnījusi atzinību.

Par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības,
tūrisma un infrastruktūras attīstībā, sagai-
dot Latvijas Republikas proklamēšanas 102.
gadadienu balvu Dagdas novada “Gada cil-
vēks 2020” saņēma Aleksandra Juhņeviča.

Ievērības cienīgs fakts 2020.gadā ir Aleksan-
dras Juhnevičas privātā biznesa uzsākšana. Tas
ir spilgts jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanās
piemērs. 

Tieši šogad enerģiska, jauna un talantīga fotog-
rāfe ir reģistrējusi saimniecisko darbību, un īsi
pirms Ziemassvētkiem savas durvis vaļā vērs arī
Fotostudija. Jau šobrīd tiek organizēta pieteikša-
nās Ziemassvētku fotosesijām studijā un Dagdas
novada iedzīvotājiem tiek piedāvāti fotopakalpo-
jumi, iemūžinot dzīves svarīgākos un skaistākos
mirkļus.  

Jaunā uzņēmēja ir gudra, radoša, talantīga un
mērķtiecīga, ar ambicioziem nākotnes plāniem.
Jau pavisam drīz būs pieejami fotopakalpojumi
studijā un tiks piedāvāta iespēja fotostudijas tel-
pas iznomāt vietējiem iedzīvotājiem dažādu ra-
došo izpausmju organizēšanai. 

Veidojot fotostudiju Aleksandra gan sakārto in-
frastruktūru, gan paplašina pakalpojumu klāstu
Dagdas novada iedzīvotājiem. Paust atzinību un
godināt katru jaunu uzņēmēju ir svarīgi, lai veici-
nātu mazās uzņēmējdarbības attīstību lauku ap-
vidos. 

Aleksandras Juhnevičas radītā Fotostudija no-
teikti vairos teritorijas pievilcību un sabiedrisko
aktivitāti novadā, tāpēc Aleksandra 2020.gadā no-
teikti ir labākā jaunā uzņēmēja un ir pelnījusi
Gada cilvēka titulu par ieguldījumu novada in-
frastruktūras un uzņēmējdarbības attīstībā.

Par radošu, aktīvu un patriotisku bērnu
un jauniešu iesaistīšanu novada attīstībai
nozīmīgos pasākumos, sagaidot Latvijas Re-

publikas proklamēšanas 102. gadadienu
balvu Dagdas novada “Gada cilvēks 2020” sa-
ņēma Evija Maļkeviča-Grundele.

Evija Maļkeviča-Grundele darbojas Andrupe-
nes pagastā, un biedrības ietvaros pēta un izzina
Latgales kultūras mantojumu, īstenojot dažādas
aktivitātes kultūras, dabas un nemateriālā kultū-
ras mantojuma jomā, kā arī uztur keramikas cepli
un rada fantastiskus keramikas izstrādājumus,
tādā veidā popularizējot Dagdas novada tēlu.  

Neskatoties uz Covid-19 radītajiem ierobežoju-
miem kultūras jomai, Evijai 2020.gads bija akti-
vitātēm bagāts. Sagaidot Jauno gadu, viņa pēc
pašvaldības pasūtījuma radīja unikālus suvenīrus
Jaungada salūta sponsoriem, popularizējot Latga-
les kultūras mantojumā balstītu jaunradi un Dag-
das vārdu. Marta mēnesī Evija sadarbībā ar
Dagdas vidusskolu un IKSN organizēja latgaliešu
pasakām veltītu radošo darbu konkursu „Gostūs
ar sovu puorsoku”, pievēršot mūsu novada bērnu
un jauniešu uzmanību Latgales vērtībām. Vasaras
mēnešos viņa piedalījās podnieku cepļa kurinā-
šanā muzejā „Andrupenes lauku sēta”, organizēja
savu keramikas darbu izstādi „Cauri laikiem” An-
drupenes pagasta bibliotēkā. Jau vairākus gadus
pēc kārtas Evija ar sava „Runčuku keramikas
cepļa” kurināšanu veiksmīgi papildina Dagdas no-
vada svētku „Annas Dagdā” prog rammu,
2020.gads nebija izņēmums. Šis pasākums pie-
vērsa arī raidījumā “Cytaidi latviskais” žurnālistu
uzmanību, nodrošinot publicitāti Dagdas nova-
dam. 

„Runčuku keramikas ceplis” un Evijas kerami-
kas meistarklases ir populārs Dagdas novada tū-
risma piedāvājums. 

Neskatoties uz to, ka Evija ir iesācēja kerami-
kas laukā, viņas talants jau ir pamanīts un viņa
ar savu aktīvo darbību ir devusi lielu ieguldījumu
pozitīva Dagdas novada tēla veidošanā.

Par garīgo vērtību atdzimšanu un stipri-
nāšanu, sagaidot Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 102. gadadienu balvu Dagdas
novada “Gada cilvēks 2020” – sirdscilvēks sa-
ņēma Antoņina Virza.

Antoņina Virza ir Andrupenes katoļu draudzes
vecākā jau ilgus gadus. Andrupenieši viņu dēvē
vienkārši “mūsu Ņinočka”. Ņina nesavtīgi, netau-
pot ne savu laiku, ne veselību darbojas visas drau-
dzes, Andrupenes pagasta cilvēku labā. Gan pati
Ņina, gan viņas ģimene iesaistās baznīcas, tās ap-
kārtnes sakopšanā, remontdarbos. Ņina savā
dārzā izaudzē skaistus ziedus, ar ko pušķo baz-
nīcu ikdienai un svētkiem.

Ņina ir reliģisko norišu, tradīciju pārzinātāja
un glabātāja. Tās tiek nodotas jaunākām paau-

dzēm. Īpaši nozīmīga ir viņas reliģisko dziedā-
jumu prasme. Ņinas balss skan dievkalpojumos,
kapu svētkos, tradicionālajos Maija dziedājumos,
cilvēka mūža pēdējos godos – bērēs.

Ņina ir Sirdscilvēks, viņa ir iemantojusi patiesu
cilvēku mīlestību un cieņu, pie viņas jebkurā laikā
var griezties pēc padoma dažādos dzīves jautāju-
mos.

Viņa ir izaudzinājusi 3 lieliskas meitas.
Šoruden Antoņinai Virzai ir nozīmīga dzīves ju-

bileja!
Sirsnīgs sveiciens un neizsakāms, paldies, Tev

Ņinočka no Andrupenes katoļu draudzes locek-
ļiem.

Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uz-
ņēmējdarbības centrs ar LPR Attīstības padomes
atbalstu organizēja konkursu ’’Latgales reģiona
uzņēmēju gada balva 2020’’. Nominācijā „Gada jau-
nais komersants” – balvu saņēma SIA “Fravia”
valdes loceklis Dorian Monquignon, kuru šajā
pasākumā sveica arī LPR administrācijas vadītāja
Iveta Maļina – Tabūne un Latgales plānošanas
reģiona uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris
Kucins.

Pašvaldības pateicības raksti par dāsno ziedo-
jumu Dagdas vidusskolai tika pasniegti: 

- Guntim Pontagam

- Renātei un Rubenam Lopesiem

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļas vadītāja

Apraksti par laureātiem ņemti no konkursa
"Dagdas novada Gada cilvēks" pieteikuma anke-
tām (oriģinālteksts).
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26. novembrī notika kārtējā Dagdas no-
vada domes sēde.

1. Nolēma sadarbībā ar Krāslavas un Aglonas
novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā
Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas 2021.-2037. gadam izstrādi, kurā tiek noteikts
jaunā novada ilgtermiņa attīstības redzējums,
stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpis-
kās attīstības perspektīva.

Sadarbībā ar Krāslavas un Aglonas novadu pa-
švaldībām uzsākt jaunizveidojamā Krāslavas no-
vada attīstības programmas 2021.-2027. gadam
izstrādi, kurā tiek noteiktas vidēja termiņa prio-
ritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratē-
ģisko uzstādījumu īstenošanai jaunizveidojamā
Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.

Izveidoja Stratēģijas un Programmas izstrādes
Vadības grupu no Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novada pašvaldību pārstāvjiem.

Nolēma deleģēt darbam Stratēģijas un Pro-
grammas izstrādes Vadības grupā sekojošus pār-
stāvjus no Dagdas novada pašvaldības:

Aivars Trūlis- Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs;

Sandra Viškure- Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece;

Raitis Azins- Dagdas novada pašvaldības domes
deputāts.

Izveidoja sekojošas Stratēģijas un Programmas
izstrādes nozaru darba grupas no Krāslavas, Dag-
das un Aglonas novada pašvaldību pārstāvjiem:

Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības at-
balsta darba grupa; 

Izglītības, sporta un kultūras darba grupa; 
Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba

grupa; 
Teritorijas un infrastruktūras plānošanas

darba grupa;
Vides jautājumu darba grupa. 
2. Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības ie-

stādes “Veselības un sociālo pakalpojumu centrs
“Dagda”” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta
pakalpojuma  izmaksas no 2021.gada 1.janvāra
vienai personai.

3. Nolēma atbalstīt dalību Latgales reģiona tū-
risma asociācijas “Ezerzeme” organizētajās tū-
rismu veicinošajās aktivitātēs 2021.gadā un
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 1004 EUR
apmērā.

4. Piešķīra nodibinājumam “Zinātnes un inovā-
ciju parks” līdzfinansējumu 500 EUR Dagdas no-
vada skolēnu dalībai projektā “Mana zeme
skaistā”.

5. Apstiprināja maksu par Dagdas novada ka-
lendāru 2021.gadam.

6.  Nolēma izslēgt Dagdas novada pašvaldības
informatīvo izdevumu “Dagdas Novada Ziņas” kā
masu informācijas līdzekli no masu informācijas
līdzekļu reģistra un izbeigt masu informācijas lī-
dzekļa darbību. Turpināt izdot informatīvo izde-
vumu “Dagdas Novada Ziņas” atbilstoši likuma
“Par pašvaldībām” 14.1 pantam.

7. Pagarināja ar SIA “Dagdas komunālā saim-
niecība” noslēgto katlumājas Brīvības ielā 29,
Dagdā nomas līgumu līdz 2025.gada 31.decem-
brim.

8. Noslēdza ar Nodarbinātības valsts aģentūru
telpu nomas līgumu par telpu Daugavpils ielā 8,
Dagdā, Dagdas novadā 48,10 m2 platībā nomu uz
5 gadiem, sākot no 2021.gada 1.janvāra līdz
2025.gada 31.decembrim.

9. Pagarināja ar SIA “Dilanis T” nedzīvojamo
telpu Rēzeknes ielā 1A, Dagdā nomas līgumu līdz
2023.gada 31.decembrim.

10. Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – Sniegi, Konstan-
tinovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra nu-
murs 6076 002 0209, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6076 002 0209, 2,51 ha
platībā, nosacīto cenu 3 100 EUR. 

11. Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu Saules, Andru-
penes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra
numuru 6042 001 0160, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 6042 001 0076,
10.67 ha platībā, pārdodot to atklātā mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli. Noteica nekustamā īpa-
šuma pārdošanas nosacīto cenu (izsoles
sākumcenu) 15 700 EUR un apstiprināja nekus-
tamā īpašuma izsoles noteikumus. 

Nolēma veikt zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 

6050 006 0065 (platība 3,5 ha) Bērziņu pagastā,
Dagdas novadā 

6044 006 0147 (platība 1,8 ha) Andzeļu pagastā,
Dagdas novadā;

6042 004 0364 (platība 2,04 ha) Andrupenes pa-
gastā, Dagdas novadā;

6042 006 0071 (5,7 ha platībā), 6042 006 0291
(2,9 ha platībā), 6042 009 0059 (6,5 ha platībā),
6042 009 0144 (2,3 ha platībā) Andrupenes pa-
gastā, Dagdas novadā  kadastrālo uzmērīšanu un
zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt nekus-
tamos īpašumus zemesgrāmatā. Nekustamā īpa-
šuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas
komisiju šādā sastāvā: Ilona JAKUŠONOKA –
ekonomiste; Valērijs MASJUKS – nekustamā īpa-
šuma speciālists; Ainārs STREĻČS – zemes lietu
speciālists.

13. Nolēma reģistrēt nekustamo īpašumu ar ka-
dastra Nr.6042 006 0075 zemesgrāmatā uz pa-
švaldības vārda. Nekustamā īpašuma
novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas komisiju
šādā sastāvā: Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciā-
lists; Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.

14. Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo
īpašumu Viktornieki, Svariņu pag., Dagdas nov.,
kadastra numurs 6090 006 0067, kas sastāv no
divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
6090 006 0105, platība 11,99 ha, un 6090 006
0126, platība 6,77 ha, pārdodot izsolē ar augšupe-
jošu soli. 

15. Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo
īpašumu Mežāres, Šķaunes pag., Dagdas nov., ka-
dastra numurs 6092 004 0098, kas sastāv no
divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
6092 004 0098, platība 4,1 ha, un 6092 005 0188,
platība 4,2 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.

16. Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 2
personām.

17. 9 personām pagarināja dzīvojamās telpas
īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli; vienai perso-
nai izīrēja pašvaldības dzīvokli.

18. Tika izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti
jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību
pagarināšanu; par  nomas tiesību piešķiršanu uz
neapbūvētu zemi; par  neapbūvētas zemes nomas

tiesību piešķiršanu personisko palīgsaimniecību
vajadzībām; par apbūvētas zemes nomas tiesību
piešķiršanu; par apbūvētas zemes nomas tiesību
pagarināšanu; par neapbūvētās zemes nomas
tiesību pagarināšanu; par atteikumu zemes
nomas līguma slēgšanai; par atļauju zemes
nodošanai apakšnomā; par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības; par nekustamā īpašuma
sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par
rezerves fonda zemes vienību piekritību; par
nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par
neiznomāto zemes gabalu saraksta
apstiprināšanu.

Papildus tika izskatīti divi jautājumi.
19. Nolēma sadarbībā ar Krāslavas un Aglonas

novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā
Krāslavas novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta izstrādi. Izveidot Struktūras
izstrādes Vadības grupu no Krāslavas, Dagdas un
Aglonas novada pašvaldību pārstāvjiem. Deleģēja
darbam Struktūras izstrādes Vadības grupā seko-
jošus pārstāvjus no Dagdas novada pašvaldības :

Aivars Trūlis – Domes priekšsēdētājs;
Edgars Tjarve – Izpilddirektors;
Ināra Tukiša – Finanšu nodaļas vadītāja;
Ligita Nagļa – Attīstības un plānošanas noda-

ļas vadītāja;
Kristīne Azina – Juridiskās nodaļas vadītāja.
20. Lai nodrošinātu jaunizveidojamās Krāsla-

vas novada pašvaldības administratīvās struktū-
ras projekta izstrādi  atbilstoši Ministru kabineta
2020. gada 15. septembra noteikumu Nr.577 “Kār-
tība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ie-
tvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju
kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības admi-
nistratīvās struktūras projekta izstrādei” prasī-
bām, kā arī ņemot vērā VARAM Metodiku 2021.
gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai,
Dagdas novada dome nolēma izveidot Struktūras
izstrādes Dagdas novada pašvaldības darba grupu
šādā sastāvā:

Aivars Trūlis – Domes priekšsēdētājs;
Edgars Tjarve – Izpilddirektors;
Ināra Tukiša – Finanšu nodaļas vadītāja;
Ligita Nagļa – Attīstības un plānošanas noda-

ļas vadītāja;
Kristīne Azina – Juridiskās nodaļas vadītāja;
Astrīda Koļča – Galvenā grāmatvede;
Artjoms Gekišs – Būvinspektora palīgs;
Žanna Aišpure – Asūnes pagasta pārvaldes un

Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja;
Ilona Jakušonoka –Ekonomiste;
Marija Badūne – Kancelejas vadītāja.

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

Sociālā dienesta ziņas
Novembrī  piešķirts no jauna 53 ģimenēm (personām) trūcīgas statuss un 2 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas statuss, bet sakarā ar ārkār-

tējās situācijas noteikšanu visā valstī, tām personām, kurām trūcīgas vai maznodrošinātas statuss beidzās 31.10.2020. un mēneša sākumā vēl nebija
iesniegti dokumenti klātienē, periods tika automātiski pagarināts līdz 31.01.2021 (kopumā 21 ģimenei (personai)). 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 183 ģimenēm EUR 10185,64 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā EUR 4111,01 apmērā piešķirts
78 ģimenēm un natūrā  - 26 ģimenēm EUR 927,51 apmērā, 1 pabalsts krīzes situācijā EUR 148,96 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai
izmaksāti 16 ģimenēm EUR 339,59 apmērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 3555,06 apmērā, pabalsts jaundzimušo aprūpei – EUR 660,- 3 ģimenēm, pabalsts
38 donoriem – EUR 190,-;  10 pabalsti malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR 1200,- apmērā; pabalsts
medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 17 vecuma pensionāriem EUR 537,81 apmērā, 2 pabalsti Nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem un Nacionālo bruņoto spēku veterāniem EUR 60,- apmērā, 2 apbedīšanas pabalsti E|UR 407,58 apmērā, citi pabalsti
(duša, ceļa izdevumi, ceļu tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) – EUR 476,55 apmērā.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR 22799,71.
Papildus jau esošajām, asistenta pakalpojums piešķirts 2 personām un 1 ģimenei piešķirts ģimenes asistenta pakalpojums, 1 personai piešķirts so-

ciālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā “aprūpe mājās”, uzsāktas 2 sociālā darba lietas ar ģimenēm ar bērniem.
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Sieviešu korim „Vēju roze” 5 gadi!
Priecāties vai skumt,

darīt vai nedarīt, dziedāt
vai nedziedāt – tā ir katra
personīgā izvēle. Dagdas
novada sieviešu kora
,,Vēju roze’’ dalībnieces
izvēlējās dziedāt. Šī gada
10.novembrī kolektīvam
apritēja pieci gadi. 

Kora dalībnieces nesūkstas,
turpretī ikkatrs mēģinājums
ir priecīga satikšanās. Pieda-
līšanās skatēs un koncertos ir
iespēja izkrāsot savu ikdienu
košās krāsās. Īpašas sajūtas ir
katrai kora dalībniecei, jo sa-
prot, ka esam daļiņa no lat-
viešu kultūras. Kā jau visos
kolektīvos tā arī mūsu kolek-
tīva sastāvs šo piecu gadu
laikā ir mainījies. Mēs priecā-
jamies par katru jaunatnācēju
un ļoti skumstam, ka dažādu
dzīves apstākļu dēļ kādam ir
jāatstāj mūsu koris. Pašlaik
esam 21, bet iesākām ar 16
dalībniecēm, kormeistari un
koncertmeistari. 

Esam  piedalījušies 14.
Koru saietā ,,Meņģeļos’’ Ērgļu
novadā, XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju
svētku ieskaņu koncertā Jē-

kabpilī, Latgales mākslas
svētkos ,,Krāsas karogā’’, kas
notika Daugavpils novada
Višķu estrādē , XXVI vispārē-
jos Dziesmu un XVI Deju
svētkos Rīgā, Kurzemes
Dziesmu svētkos Liepājā, kā
arī sava novada pasākumos.
Pašlaik gatavojamies savam
jubilejas koncertam, koru
skatei Daugavpilī, vīru un sie-
viešu koru salidojumam Tu-
kumā 2021.gadā. Ar Dagdas
novada Kultūras centra vadī-
bas, Dagdas novada pašvaldī-
bas un projekta atbalstu esam

tikuši pie trim tērpu komplek-
tiem. Esam vienmēr sadzir-
dēti un atbalstīti, iesaistoties
pasākumos un braucienos.
Par to esam bezgala pateicīgi.

Lepojamies, ka dzīvojam
Dagdas novadā!

Paldies visām sieviešu kora
,,Vēju roze’’ bijušām un esošām
dalībniecēm par izturību, uzti-
cību dziesmai, kā arī novēlu vēl
daudzus gadus skanīgas bal-
sis, lai skan pār Latvijas nova-
diem un robežām!

Jūsu kormeistare 
Anželika Pokule

Visā pasaulē un Latvijā notiek cīņa ar Covid –
19 vīrusu. Vīrusa dēļ, tiek ieviestas izmaiņas arī
mācību darba procesā. 7. – 12. klašu skolēniem jo-
projām mācības notiek attālināti. Nodrošinot mā-
cību procesu klātienē, 1. – 6. klašu skolēniem, arī
jāievēro stingri drošības pasākumi -  skolās kat-
ram bērnam jānodrošina vismaz trīs kvadrāt-
metru platība no mācību telpas, pedagogiem
mutes un deguna aizsegs jālieto gan mācību pro-
cesa laikā, gan starpbrīžos. Dagdas novada visās
skolās šie drošības pasākumi tiek nodrošināti un
ievēroti.

Būtiskas izmaiņas ir organizējot valsts un no-
vada mācību priekšmetu olimpiādes. Ārkārtējās
situācijas laikā, tiešsaistes olimpiādes notiek olim-
piādes dalībniekiem atrodoties mājās. Tāda veida
prakse olimpiāžu rīkošanā ir pirmo reizi. Novem-
brī ir notikušas Dagdas un Krāslavas novadu ap-
vienības 10. – 12. klašu skolēnu Angļu valodas un
9. – 12. klašu skolēnu Bioloģijas olimpiādes. Dag-
das novada Vizuālās mākslas olimpiāde-konkurss
šogad 1. – 6. klašu skolēniem tika rīkota Dagdas
novada skolās, bet 7. – 12. klašu grupā mājās.
Olimpiāžu rezultāti vēl nav zināmi, jo pašlaik no-
tiek darbu izvērtēšana. 

Dagdas novadā no š.g. 9.11. līdz 30. 11. norisi-
nājās konkurss “ES#LATVIJA#MEDIJPRA-
TĪGS”, kurā piedalījās 32 dalībnieki, konkursa
uzdevumu apkopojums apskatāms Konkursi
(dagda.lv)

Mūsdienās, apzinoties sociālo mediju daudzvei-
dību, konkursa mērķis bija veicināt bērnos pa-
triotismu un starpdisciplināro kompetenci,
veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts
svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadīt
brīvo laiku, caurvijot kritiskās domāšanas pras-
mes, diskutēšanas un argumentēšanas prasmes.
Pateicamies konkursa dalībniekiem un  Dagdas
vidusskolas, Šķaunes pamatskolas un Aleksan-
drovas pamatskolas klases audzinātājām par
kreatīvu pieeju konkursa uzdevumu izpildē!

Sadarbībā ar Dagdas pilsētas bibliotēku,
Dagdas novada IKSN organizē Ziemassvētku
eņģeļu dekoru izstādi “EŅĢEĻI PĀR DAGDAS
NOVADU”. Ziemassvētku eņģeļu dekoru iz-
stāde ir lieliska iespēja veicināt visu Dagdas no-
vada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu,
organizāciju, izglītības iestāžu, NVO, ģimeņu,
interešu pulciņu, fizisku personu aktivitāti, lai
popularizētu svētku tēlu un jaunas tradīcijas.
Ziemassvētku eņģeļu dekoru izveide ir lielisks
veids jēgpilni pavadīt laiku kopā ar ģimeni, ko-
lēģiem, draugiem un iespēja sajust svētku no-
skaņu, noticēt Ziemassvētku brīnumam,
eņģeļiem, sev, radīt svētku noskaņu mūsu no-
vada iedzīvotājiem, kā arī nodot savus vislabā-
kos vēlējumus un apsveikumus visiem Latvijas
iedzīvotajiem.

Ziemassvētku eņģeļi ir vēstneši, kas vienkārši
un lietišķi sniedz mums zināšanas par Visumu.
Viņi iemieso sevī septiņus Dieva pamatprinci-
pus — spēku, gudrību, mīlestību, šķīstību,
dziedniecības spējas, māku kalpot un prasmi
piedot!

Izstādes darbus aicinām iesniegt no š.g. 23.
novembra līdz 14. decembrim Dagdas no-
vada IKS nodaļā. Ziemassvētku eņģeļu dekoru
izstāde “EŅĢEĻI PĀR DAGDAS NOVADU”
būs apskatāma no š.g. 18. decembra līdz 10.
janvārim Dagdas novada bibliotēkā. Aicinām
Dagdas novada iedzīvotājiem rast iespēja arī no-

balsot par sev tīkamu eņģeli. 
Novembrī Latvijas Biškopības biedrība (LLB)

ir patīkami pārsteigusi Dagdas novada pirm-
klasniekus. Tā ir lielākā nevalstiskā lauksaim-
niecības organizācija Latvijā, kas šogad katram
pirmklasniekam sarūpēja mazu dāvaniņu. Tā
sastāvēja no rapša, dažādu ziedu un meža
medus paraudziņiem un informatīvi izglītojošā
magnētiņa. LLB aicināja katru pirmklasnieku
nogaršot medu, ieiet viņu mājas lapā un noska-
tīties filmiņu par bitēm un medu, kā arī izteikt
savu viedokli par to, kurš medus garšoja visla-
bāk. Tās skolas skolotāju kolektīvs, kuru bērni
procentuāli būs visvairāk izteikuši savu viedokli
par sev tīkamāko medu, piedalīsies veselīgas dā-
vaniņas izlozē no Latvijas biškopjiem. Cerams,
ka arī Dagdas novada skolas tiks iekļautas šajā
izlozē. 

Dagdas novada visas skolas un pirmsskolas
izglītības iestādes, projekta “Kompetenču pieeja
mācību satrurā” ietvaros, saņēma divas latviešu
valodas bilžu vārdnīcas un galda spēļu kom-
plektu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bēr-
niem. 

Novembrī mēs svinam Latvijas valsts neatka-
rības pasludināšanas svētkus. Parasti šajā laikā
tiek godināti cilvēki, kas ar savu darbu, attiek-
smi, iniciatīvu ir daudz darījuši valsts, novada,
pagasta labā. Šogad, izglītības jomā, par nozī-
mīgu ieguldījumu izglītības darba vadīšanā, pa-
šaizliedzību un cilvēcību darbā un attieksmē
pret skolēniem, darbiniekiem un vecākiem, Dag-
das novada pašvaldība pasniedza Atzinības rak-
stu Ezernieku vidusskolas direktoram
Aleksandram Gžibovskim.

Lai katram no mums, šajā Adventes laikā, iz-
dodas rast mieru, saskaņu ar sevi un apkārtējo
pasauli! Lai svētīgs, kluss un labām domām pie-
pildīts šis Kristus dzimšanas un brīnumu gaidī-
šanas laiks!

Dagdas novada IKSN

Izglītības ziņas novembrī

PAZIŅOJUMS

par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Saules”,

Andrupenes pagastā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Saules”, Andrupenes pagastā,  Dagdas
novadā,  kadastra Nr. 6042 001 0160, kas sastāv no zemes vienības 10,67 ha platībā,  kadastra apzīmējums 6042 001 0076.

Izsolāmās mantas sākumcena – 15 700 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai līdz 2021.gada
6.janvāra plkst. 17.00. 

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 7.janvāra plkst. 14:30.
Izsole notiks 2021.gada 7.janvārī plkst. 15:00 Dagdas novada pašvaldības sēžu zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html 
Tālrunis uzziņām: 65681712, 65681434, 26562946.
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Jauniešu biedrība (JB) „Dagne” jau vairā-
kus gadus pēc kārtas organizē labdarības ak-
cijas, aicinot tajās iesaistīties Dagdas novada
uzņēmējus un citus labo darbu atbalstītājus.
Šī gada „Dagnes” organizētā akcija „ROKU
ROKĀ – ESAM KOPĀ” tiek veltīta cilvē-
kiem, kuriem katra nodzīvotā diena arvien
intensīvāk atgādina mūža nogales tuvoša-
nos; kuri vēlētos pateikt „piedod”, bet jau ir
par vēlu; kuri vēlētos atgriezties pagātnē, lai
kaut nedaudz pamainītu savu dzīvi; kuriem
sapņi diez vai kādreiz piepildīsies, jo vairs
nav laika, veselības un citu iespēju tos īste-
not... Viņi ir vientuļie, Dagdas novadā dzīvo-
jošie, seniori, kuri alkst pēc mīlestības un
rūpēm; kuri varētu no sirds, ar asarām acīs
un patieso smaidu pateikt Jums „paldies”
par to, ka neaizmirsāt; par ikvienu Jūsu dā-
vāto uzmanības mirkli, kas ilgtu dažu sir-
snīgo vārdu garumā. 

Mūsdienu steidzīgajā, aizņemtajā dzīves
ritmā ir grūti ziedot laiku citu cilvēku labā,
īpaši tad, ja pretī nesaņemam līdzvērtīgo at-
līdzību. Šo Ziemassvētku gaidīšanas periodu
JB „Dagne” vēlas piepildīt ar labestību, sa-
gādājot nelielas dāvaniņas mūsu pašu re-
dzeslokā esošajiem vientuļajiem senioriem,
vecākiem par 70 gadiem, kurus ikdienā ne-
viens vairs neapciemo. Mēs aicinām arī Jūs,
mīļie draugi, finansiāli vai materiāli – sal-
dumu veidā - atbalstīt mūsu iniciatīvu, lai ar
katru sarūpēto pārsteigumu varētu kopīgi
radīt sirsnīgo svētku noskaņu cilvēkiem,
kurus ir žēl, jo šī mazā Ziemassvētku dāva-
niņa varētu būt pat pēdējais lielākais prieka
mirklis viņu mūžā.

Jauniešu biedrībai „Dagne” nav finansiālo

līdzekļu šīs labdarības akcijas īstenošanai, jo
tā ir nevalstiskā organizācija, kas nenodar-
bojas ar uzņēmējdarbību. Šī iemesla dēļ JB
„Dagne” katru gadu lūdz Jūsu, dārgie uzņē-
mēji un pārējie labdarības atbalstītāji, palī-
dzību – iespēju robežās, pārskaitīt kādu
naudas summu uz bankas kontu vai ziedojot
saldumus. 

Informāciju par ziedošanas iespējām un
konta numuru var uzzināt Dagdas novada
Jauniešu iniciatīvu centrā (Alejas iela 11A)
vai pa tālr. +371 29693869.

No savas puses jauniešu biedrība „Dagne”
garantē: pateicības izteikšanu Jums un Jūsu
uzņēmumam Dagdas novada mājas lapā -
www.dagda.lv - un soc. tīklos: „Instagram”,
„Facebook” u.c.. Jau iepriekš sakām Jums
lielu PALDIES par atsaucību, sapratni un
atbalstu!

Cieņā, Aivars Bačkurs
Jauniešu biedrības “DAGNE” 

valdes priekšsēdētājs
Kultūras pasākumu organizators 

Dagdas novada Kultūras centrā

LABDARĪBAS AKCIJA 
„ROKU ROKĀ – ESAM KOPĀ”

Jaunās izmaiņas 
“Latvijas Vēstneša”

darbībā dos nozīmīgu
ieguvumu sabiedrībai
No 2021. gada 1.janvāra komersantiem un iedzīvotajiem

nebūs jāmaksā par oficiālo paziņojumu publicēšanu oficiā-
lajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Vēl nozīmīgas izmaiņas
– vienuviet būs pieejami visi pašvaldību saistošie noteikumi,
turklāt sistematizētā veidā. To nosaka 24. novembrī Saeimā
pieņemtie Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas li-
kuma grozījumi, ko rosināja Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Latvijas Republikas
Satversmē ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības zināt savas
tiesības. Tāpēc mums ir svarīgi stiprināt un atbalstīt oficiālo
izdevēju “Latvijas Vēstnesis”, kas veic valsts deleģētu uzde-
vumu un sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu tiesisko
informāciju. Tam ir liela nozīme nacionālās drošības un tie-
siskuma stiprināšanā.”

Saeima pieņēma vēsturisku lēmumu piešķirt stabilu fi-
nansējumu šīs valstiski svarīgās funkcijas īstenošanai, tur-
klāt nepalielinot kopējos valsts budžeta izdevumus.
Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālo ministriju
esam nodrošinājuši stabilu finansēšanas modeli oficiālajam
izdevējam “Latvijas Vēstnesis” valsts funkcijas nodrošināša-
nai, neprasot papildu līdzekļus no valsts budžeta, bet gan
pārdalot līdzekļus no ministrijām jau piešķirtā finansējuma.
Tas ļaus atcelt oficiālo publikāciju maksu un nodrošinās sa-
biedrībai tiesisko informāciju ērti pieejamā, saprotamā un
mūsdienīgā veidā, uzsver J. Bordāns.

Tieslietu ministrija saka paldies saviem sadarbības par-
tneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai, Finanšu ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai
par atbalstu un sadarbību šo grozījumu virzībā.

Galvenie ieguvumi, ko paredz Saeimā pieņemtie grozījumi
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā: no
2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai
skaitā komersantiem un iedzīvotājiem, nebūs jāmaksā par pub-
likācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, savukārt no
2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
izsludinās visu pašvaldību saistošos noteikumus, kas būs brīvi
un bez maksas pieejami interneta vietnē vestnesis.lv.

PAPILDU INFORMĀCIJA:
Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” nodrošina valsts,

pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu, kurā sabied-
rībai bez maksas un ērtā veidā tiek nodrošināta pieeja ofi-
ciālajām publikācijām (vestnesis.lv), tiesību aktiem
sistematizētā veidā (likumi.lv), to skaidrojumiem (LVpor-
tals.lv) un diskusijām tiesiskai domai un praksei (žurnāls
“Jurista Vārds”, juristavards.lv). Tā darbību nosaka Oficiālo
publikāciju un tiesiskās informācijas likums un nodrošina
no valsts budžeta.

Paveiktie darbi pagastos un pilsētā
novembrī

Asūnes pagastā:
- teritorijas uzkopšana un labiekārtošana;
- malkas sagatavošana iestāžu apkures

vajadzībām.

Bērziņu pagastā:
- tika sakoptas pagasta kapsētas  rudens

sezonā - sagrābtas un iznestas lapas;
- sakopta Brīvā laika pavadīšanas centra

‘Upmala” teritorija;
- malkas piegāde katlu mājai  ( malkas sa-

griešana, skaldīšana, iekraušana);
- sniega tīrīšana pagasta pārvaldes teritorijā.

Ķepovas pagastā:
- veikts ūdensvada remonts c. Neikšāni;
- sagatavoti un atvesti 55 m3 malkas;
- turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi.

Ezernieku pagastā:
- ciemata teritorijas uzkopšana un labie-

kārtošana;
- sakopta kapu teritorija;
- pašvaldības piederošajiem dzīvokļiem,

“Bērzāji”-6, “Palejas”-4 un “Kantori”-1, tika
nomainīti logi;

- tiek mainīta elektroinstalācija pašvaldī-
bas piederošajam dzīvoklim “Zāles”-2;

- tika likvidēti bebru aizsprosti un izzāģēti
krūmi, kā arī tika nomainīta caurteka uz pa-
švaldības ceļa 6-9 “Paholki-Garaudži”.

Jaundomes muižas vides izglītības
centrā:

- tika iegādāta mū-
zikas aparatūra;

- patreiz  notiek
jaunā tilta nobeiguma
darbi, kurš rotās mui-
žas dīķi, tilts ļaus ap-
meklēt uz dīķa esošo
salu;

- Jaundomes muižas
darbinieki piedalījās
valsts svētku noskaņas
rādīšanā- izveidoja svētku dekoru Ezernieku
ciematam;

- tiek estētiski un funkcionāli uzlabota
konferenču zāle;

- notiek aktīva gatavošanās nākamajai tū-
risma sezonai.

Svariņu pagastā:
- novembra mēnesī turpina strādāt arī pie

teritorija sakopšanas;
- sakopti visi pagasta  kapi.

PI “pilsētsaimniecība”:
- telpas Daugavpils ielā 8 kapitālais re-

monts (griesti, siena, grīda);
- pašvaldības dzīvokļa remonts;
- žoga uzstādīšana Alejas ielā 5A;
- dekorāciju uzstādīšana (valsts svētkiem,

Ziemassvētkiem);
- koku zaru griešana pilsētas ielās;
- bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana jau-

niešu iniciatīvu centrā;
- veikti ikdienas labiekārtošanas darbi,

tajā skaitā sniega tīrīšana.

Lauku bloku
precizēšanu var veikt

jau tagad
Lauku atbalsta dienests šogad jau kopš oktobra mēneša

piedāvā iespēju veikt lauku bloku precizēšanu, kā arī aizpil-
dīt Provizorisko platību maksājumu iesniegumu. Lauku
bloku precizēšanas pieprasījumu var izdarīt Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) sadaļās “Provizoriskā iesnie-
gums” vai “Lauku bloku precizēšana”.

Lai arī precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz
2021.gada 1.aprīlim, dienests aicina iesniegt precizēšanas
pieprasījumus pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk tos arī pārbau-
dītu un apstiprinātu.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku
bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā
nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks apsekota
arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku
blokā. Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var no-
raidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no
lauku bloka platības.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients
vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku
bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus
ainavas elementus. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā
ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto
platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.

Klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām
platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir
apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izman-
tojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos:
http://karte.lad.gov.lv vai EPS.
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Ceļu pārbūve

Dagdas novada pašvaldība
sekmīgi realizēja projektus pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos”, atklātā projektu iesnie-
gumu konkursā Latvijas lauku
attīstības programmā 2014. -
2020.gadam,  uzņēmējdarbības
veicināšanai, uzņēmējdarbības
konkurētspējas paaugstināšanai
un apdzīvotības saglabāšanai.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) at-
balstītā projekta Nr. 19-03-A00702-
000100 “Dagdas novada ceļu
infrastruktūras pārbūve” ietva-
ros, kas tika iesniegts Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklāta projektu iesnie-
gumu konkursa Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014.–2020.
gadam pasākumā “Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”, tika pārbūvēts ceļa posms
“Vecdome - Purpļi” garums sastā-
dīja 1.370 km un “Parka iela” ga-
rums sastādīja 0.412 km.

Tāpat ceļa pārbūve notika 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) at-
klāta projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības program-

mas 2014.-2020.gadam pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos”.

Pārbūvētā autoceļa “Kaitra-
Ustje” garums sastādīja 4.88 km.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) at-
balstītā projekta Nr. 19-03-A00702-
000098 “Dagdas novada lauku
ceļa Grabova – Malka infrastruk-
tūras  pārbūve” ietvaros, kas tika
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) at-
klāta projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020.gadam pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos”, pārbūvēja
lauku ceļu “Grabova - Malka” (ga-
rums sastādīja 2.323 km).

Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai pieejams EK tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/info/food-far-
ming-fisheries/key-policies/com-
mon-agricultural-policy/rural-devel
opment_lv

ALTUM programmas Covid-19 ietekmes pārvarēšanai

uzņēmējiem pieejamas arī nākamgad

Lai turpinātu palīdzēt uzņēmumiem iespējami ātrāk pārvarēt Covid-19
krīzes izraisītās grūtības, komersanti arī 2021. gadā varēs pieteikties Attīs-
tības finanšu institūcijas ALTUM krīzes atbalsta instrumentiem. Līdz šim
ALTUM krīzes atbalsta instrumentus izmantojuši un veiksmīgi pielietojuši
daudzi uzņēmēji, un visu ALTUM programmu kopējā pozitīvā ietekme uz
ekonomiku kopš krīzes sākuma ir pārsniegusi jau 650 miljonus eiro. Vien-
laikus ALTUM turpinās piedāvāt arī visas ikdienas atbalsta programmas
dažādām uzņēmēju vajadzībām.

ALTUM programmas Covid-19 radīto seku pārvarēšanai plānots turpināt
līdz 2021. gada vidum. Atkarībā no individuālām vajadzībām uzņēmumi ne-
atkarīgi no nozares var izmantot sešas ALTUM piedāvātās krīzes program-
mas  – garantijas banku kredītu brīvdienām, garantijas banku aizdevumiem
lielajiem komersantiem, Altum aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem, Altum
sindicētos (kopā ar banku) aizdevumus vidējiem un lielajiem komersantiem,
eksporta kredītu garantijas arī uz Eiropas Savienības (ES) valstīm visiem ko-
mersantiem neatkarīgi no lieluma, kā arī kapitāla fonda finansējumu.

ALTUM programmas krīzes skartiem uzņēmējiem

neatkarīgi no nozares

Programmas paredzētas uzņēmumiem, kuri var pierādīt Covid-19 ietekmi
un kuri nav finanšu grūtībās.

Aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem. Uzņēmumiem, kuriem ir bū-
tiski samazinājies darbības apjoms un nepieciešami papildu resursi darbības
uzturēšanai, ALTUM nodrošina apgrozāmo līdzekļu aizdevumus ar atvieg-

lotiem nosacījumiem, tai skaitā samazinātu procentu likmi un kredīta brīv-
dienas līdz 12 mēnešiem, turklāt plānots šo periodu pagarināt līdz 18 mēne-
šiem. Jāpiebilst, ka apgrozāmo līdzekļu aizdevumi pieejami uzņēmumiem
neatkarīgi no nozares.

Garantijas banku kredītu brīvdienām. Ja uzņēmējam Covid-19 dēļ
radušās objektīvas grūtības izpildīt saistības bankā, ALTUM piedāvā kredīta
garantiju, kas ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz
diviem gadiem, kā arī piesaistīt garantiju jauniem finanšu pakalpojumiem.
Garantijas banku kredītu brīvdienām pieejamas uzņēmumiem neatkarīgi no
nozares un lieluma.

Eksporta darījumu apdrošināšana. Lai palīdzētu pēc iespējas lielākam
lokam eksportētāju nodrošināties pret ārvalstu pircēju maksātnespēju vai
ilgstošu nemaksāšanu atlikto maksājumu gadījumos, ALTUM piedāvā ek-
sporta garantijas. Arī nākamajā gadā programma darbosies ar paplašinā-
tiem nosacījumiem – garantiju varēs saņemt darījumiem arī ar ES un
atsevišķām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) da-
lībvalstīm neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un eksporta valsts.

Garantijas lielajiem komersantiem. Lielo uzņēmumu atbalstam, kuru
darbību skārusi Covid-19 izplatība, izveidota atsevišķa garantiju pro-
gramma. Tās mērķis ir palīdzēt dzīvotspējīgiem lielajiem komersantiem no-
drošināt nepārtrauktu saimniecisko darbību, veicināt konkurētspēju, kā arī
palielināt eksporta apjomus.

Kapitāla fonds. Lai atbalstītu labi pārvaldītus un perspektīvus uzņēmu-
mus, kas krīzes ietekmē nonākuši pagaidu grūtībās, ir izveidots Kapitāla
fonds. Tas paredzēts arī tiem lielajiem uzņēmumiem, kuri Covid-19 ietekmes
rezultātā vēlas pielāgot vai mainīt savu līdzšinējo biznesa modeli. Kapitāla
fonda atbalstam uzņēmēji var pieteikties līdz pat 2021. gada 30. septembrim.

Aizdevumi vidējiem un lielajiem komersantiem. Aizdevumi eksporta
un konkurētspējas saglabāšanai un palielināšanai, kā arī dzīvotspējīgu pro-
jektu īstenošanai.
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Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns 2020. gada decembrim
Andrupenes bibliot k  

 

Andze u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats, nosaukums 

01.12. – 17.12. Jaun k s gr matas bibliot kas plauktos 

08.12. – 30.12 B rnu piedz vojumu gr matu izst de 

,,Kad atver v ku gr matai” 

14.12. – 21.12. Literat ras izst de 

Reg nai  Ezerai – 90 

,,Un vien gi skumjas 

  Man p ri skrien 

  T d m k  peles k j m…” 

15.12.- 23.12. Gr matu un kompoz ciju izst de 

,,Simtiem cepu kukul šu 

  Ziemassv tkus gaid dama” 

Datums, laiks Pas kuma nosaukums, temats un veids 

06.12. - 30.12. ,,Ir katram gadam laimes br dis savs” Va asprieks – 

kolekcion šana. Ilgas Orlovskas atkl tn šu kolekcijas izst de 

0612. - 27.12. ,,Ziemassv tki – br numu laiks” Literat ras izst de sv tku 

noska ai.  

18.12. - 23.12. ,,Pati ar savu v ju” Plaukta izst de rakstnieces Reg nas Ezeras 

90. jubilejas gad  

21.12. - 30.12. ,,Latgola ir sau is goldauts, se  izausts v n napakluots…” 

Literat ras izst de. Godinot Latgales dzejnieku, m kslinieku un 

režisoru Antonu K koju 80. jubilejas gad   

21.12. - 30.12. ,,Ar labest bu un humora izj tu” Plaukta izst de. Rakstniecei 

Zentai rglei -100. 

01.12. -30.12. ,,Las m un v rt jam” Konsult cijas ,,B rnu un jauniešu 

ž rija” dal bniekiem elektronisko anketu aizpild šan  

14.12.– 31.12. “Sirdslietas savam priekam” II da a, Ivetas A žanovas radošo 

darbu izst de 

Decembris Virtu l  izst de “  Ak, egl te, ak, egl te” 

Decembris Inform cijas diena “Jaunieguvumi B rnu literat ras noda  

decembr ”, 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 

J nijs - decembris “Lasi un piedalies B rnu, Jauniešu un Vec ku ž rij ”, 

las šanas veicin šanas programma 

 

B rzi u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

1.12. – 30.12. “Gaišo cer bu laiks…” 

Literat ras izst de Ziemassv tkiem 

 

3.12. – 27.12. “Lai ziem  silti…” 

Svari u pagasta rokdarbnie u ad to darbu izst de 

7.12. – 30.12. Jaun k s gr matas bibliot kas plauktos 

10.12. – 22.12. “Titul t , orde ot  un vientu ” 

Literat ras izst de velt ta rakstnieces Reg nas Ezeras jubilejai 

 

Dagdas novada bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.12.- 30.12. „Nekas nav t  pelts k  laiks – allaž tas ir vai nu par garu, vai 

par su un nekad nav paš  reiz .” /R.Ezera / 

Literat ras izst de velt ta latviešu rakstniecei Reg nai Ezerai. 

01.12.- 30.12. „N k klusumlaiks, 

N k Ziemassv tku miers 

Un sirdij gaisma cita.” 

/Z.Lazda / 

Tematiska izst de.  Ziemassv tki – br numa gaid šanas laiks, kad 

kr toša sniegp rsla ienes mieru dv sel  un daba izdz vo 

vistumš ko nakti, lai atkal dotu ce u gaismai. Lai rastu idejas, k  

sagaid t un pavad t sv tkus, aicin m apskat t izst di. 

18.12. “Iesak m izlas t!” 

Jauno gr matu diena. M r is - inform t  bibliot kas apmekl t jus 

ar jaunieguvumiem. 

 

01.12.- 30.12. “Decembra jubil ri “ Žanis G va, Antons K kojs, Zenta rgle 

Literat ras izst de 

01.12.- 30.12. Izst žu cikls “Iepaz sim Dagdas novadu –Andze u pagasts” 

Andze u pagasts 

Novadp tniec bas izst de. Izst des m r is iepaz stin t bibliot kas 

apmekl t jus ar Dagdas novada pagastiem,  pagastu radošajiem 

cilv kiem un novadp tniec bas materi liem par pagastiem. 

Decembr  iepaz simies  ar Andze u  pagastu. 

18.12.- 10.01. “E e i p r Dagdas novadu” 

Izst de  

Ezernieku bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

1.12. – 30.12. 

“Ziemassv tki ien k katr s m j s!” 

Literat ras izst de Gr matu izst de, velt ta gada nogales sv tkiem 

– Ziemassv tkiem. 

Pasakas, dzejo i, st sti sv tku tematik . 

07.12. 
Jauno gr matu diena Jaunievedumu iepaz šana – iesp ja izlas t 

pirmajam, ieteikumi. 

11.12.-30.12. 

“Ziemassv tku siltums sird !” 

B rnu z m jumi Aicin m 1.-6.klases skol nus b t radošiem un, 

gaidot lielos gada nogales sv tkus, uzz m t sv tku siltumu sav  

izpratn , ko izj tam sav s sirsni s.  

Z m jumus atnest uz bibliot ku l dz 10.decembrim.  

Tie rot s bibliot kas logus, ikviens var s apskat ties. 

17.12.-30.12. 

“Nekas nav t  pelts k  laiks…” 

Reg nai Ezerai - 90 Tematiska izst de par godu rakstniecei 

Reg nai Ezerai.  

Ieskats vi as darbos. 

18.12.- 10.01.21. 

“E e i p r Dagdas novadu” 

Ziemassv tku e e u dekoru izst de Dal ba izst d , ko r ko 

Dagdas IKSN sadarb b  ar Dagdas novada bibliot ku. 

Iesniegt e e u dekorus var ikviens Ezernieku bibliot k  l dz 

11.decembrim! 

 

epovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.12. - 15.12. “N c un izv lies!” Jauno gr matu izst de. 

15.12. - 20.12. “Dz vot uz savas zemes...” Rakstniecei Reg nai Ezerai-90. 

Gr matu izst de. 

20.12. - 25.12. “Es aparu zemi ar gl stiem...” Literat ras izst de velt ta 

dzejnieka Antona K koja 80,gadadienai. Plaukta izst de. 

20.12. - 25.12. “Starp mums, meiten m...”  Rakstniecei Zentai rglei-100. 

Plaukta izst de. 

20.12. - 31.12. “Ak egl te, ak egl te...” Gr matu un Ziemassv tku  rot jumu 

izst de. 

 

Konstantinovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.12. - 31.12. Jaun k s literat ras izst de decembr  

14.12. - 23.12. “…p r izdegušiem laukiem skrien mans sapnis”  (Reg na 

Ezera) 

Literat ras izst de velt ta Reg nas Ezeras  90 jubilejai. 

01.12. - 30.12. Iepaz stam, las m b rnu un jauniešu ž rijas gr matas 

14.12. - 30.12. “Sv t  nakts” jeb Ziemassv tki - Literat ras izst de. 

27.12. - 31.12. “Ziemassv tku d vanu z baci š”- kolekcijas izst de. 

Š aunes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

4.12. – 30.12. „Ziemassv tki – br numu laiks” 

literat ras izst de. 

8.12. – 11.12. „Jaunumi gr matplaukt ” 

jauno gr matu izst de 

   14.12. – 30.12. „Ziemas prieks ” 

 b rnu gr matu izst de. 

 

Svari u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.12. - 23.12. Tematik  izst de un p rrunas:“ Siltas d vanas v sajam laikam.” 

16.12. - 30.12. Literat ras izst de:“Nekas nav t  pelts k  laiks- allaž tas ir vai 

nu par garu, vai par su un nekad nav paš  reiz . .”, velt ta 

latviešu rakstnieces Reg nas Ezeras 90. atceres dienai. (1930–

2002) 

17.12. - 30.12. Literat ras izst de:“P ri gadiem cauri dz vei.” velt ta rakstnieces 

Zentas rgles 100. atceres dienai. (1920–1998) 

17.12. - 30.12. Tematiska izst de un p rrunas:“Priec gi Ziemassv tki n k!” 

velt ta Ziemassv tku trad cij m, idejas d van m… 

 

As nes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats, nosaukums 

05.12. - 15.12. “Kas augstu pac lies, tas t lu skat s, 

Kas atrais jies br vs, tas lido liegs...” 

                                         (Z.Lazda) 

(izst de velt ta režisora, operatora Jura Podnieka 70 – jai atceres 

dienai. (1950 – 1992)) 

16.12. - 26.12. Tu neatk rtojies. Tu zem  n ci 

Par m žiem reizi vien, - 

Tad turies m žam nebeigt to, ko s ci! 

                                                         (J.Rainis) 

(izst de velt ta dzied t jas Margaritas Vilc nes 80 – jai dzimšanas 

dienai.(1940)) 

20.12. - 30.12. “Viss sasaucas un saskan liegi 

Un tad k  melodija gaist, 

Tik gaisma pute o k  sniegi...” 

                                     (Z.Lazda) 

(izst de velt ta rakstnieces Reg nas Ezeras 90 – jai atceres dienai 

(1930 – 2002)) 

16.12. - 30.12. “K ds miers virs zemes un debes s - 

K  s p  sald  sirds kr t s tr s!...” 

(izst de velt ta Ziemassv tkiem.) 

 

B rnu literat ras noda  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.12.– 31.12. Literat ras izst de   

“Decembra jubil ri: Reg na Ezera, Zenta rgle, Žanis Gr va” 

01.12.– 31.12. Tematiska izst de “Ziemassv tku br nums” 



Dagdas Novada Ziņas8

-

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

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

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ADGAD   

 

ADAVONSA   

 

A  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Darbus 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Darbus 
2020. 
Dagdas 

  

 

arbus 
.decem 14gada

Dagdas ovadan S IK

  

 
brim.decem

Viņpasaulē aizgājušie*
Dagdas novadā novembrī:

Pēteris Pudņiks 
(dzim.1954.g.)
Janīna Olehno 
(dzim.1935.g.)
Malgožata Romaška
(dzim.1941.g.)
Lidija Smirnova
(dzim.1939.g.)
Anfiza Petrova
(dzim.1933.g.)
Juris Andžāns
(dzim.1969.g.)
Ņina Lapčevska-Lukovska
(dzim.1955.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību
tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.11. līdz 30.11.

Ir izdots Dagdas novada
kalendārs 2021.gadam

Kalendāru var iegādāties Dagdas novada Tūrisma in-
formācijas centrā Dagdā, Skolas ielā 6. Tā cena ir 2,50
eiro. Kalendāru skaits ir ierobežots! 


