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4. decembra rītā Dag-
das novada Kultūras
cent rā pulcējās uzņēmēji,
dažādu iestāžu vadītāji
un pārstāvji, pašvaldības
darbinieki, Saeimas un
pašvaldības deputāti,
baznīcu priesteri un visi
interesenti, kuri vēlējās
atbalstīt ar savu klāt-
būtni un ziedojumu šo pa-
sākumu.

Adventes Lūgšanu brokas-
tis ir labdarības pasākums,
kura laikā tiek vākti līdzekļi
kādam noteiktam mērķim.
Šī gada pasākuma laikā sa-
vāktie ziedojumi tiks novir-
zīti Dagdas vecticībnieku
draudzes atbalstam.

Adventes Lūgšanu brokas-
tis atklāja pasākuma vadītāja
Solvita Plivča, pēc kā sekoja
kopīga lūgšanās kopā ar Dag-
das dekanāta dekānu Pāvilu

Odiņu, priesteri Aleksandru
un Dagdas vecticībnieku
draudzes priekšsē dētāju Var-
varu Dorofejevu. 

Šogad Adventes Lūgšanu
brokastu tēma bija “Piederī-
bas sajūta dzimtai un vietai”.
Savās pārdomās par šo tēmu
dalījās Dagdas novada
domes priekšsēdētāja viet-
niece Sandra Viškure, Tū-
risma informācijas centra

vadītājs un latgaliešu kultū-
ras biedrības vadītājs Juris
Viļums, LR 13.Saeimas de-
putāts Ivans Ribakovs, de-
kāns Pāvils Odiņš, ciemiņi
no Verhņedvinskas.

Par iepriekšējā gadā vākto
ziedojumu izlietošanu stās-
tīja Krāslavas, Dagdas, Aglo-
nas novadu Dagdas nodaļas
vadītāja Sandra Drozdova. 

Šī gada Adventes Lūgšanu

brokastu laikā tika saziedoti
765 eiro skaidrā naudā. Daļa
pasākuma apmeklētāju savu
ziedojumu pārskaitīja uz
draudzes bankas kontu,
tāpēc visa ziedojumu summa
vēl nav zināma. 

Liels paldies visiem, kas
atbalstīja Adventes Lūgšanu
brokastu organizatoru ideju.
Paldies visiem atbalstītājiem,

kas palīdzēja pasākuma orga-
nizācijā! Par muzikālo nofor-
mējumu pasā kuma laikā
parūpējās Valmieras mūzi-
kas skolas koklētāju ansam-
blis ACCORDA.

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību 

un komunikāciju nodaļas
vadītāja 

Piektās Adventes Lūgšanu brokastis

Asūnes pagastā:
- turpinās ciemata labiekārtošanas darbi;
- sagatavoti un atvesti 24,8 kub.m malkas pārval-
des iestāžu apkurei;
- sazāģēti 147 kub.m malkas daudzdzīvokļu māju
apkurei.

Bērziņu pagastā:

- radīta svētku noskaņa pie pagasta pārvaldes
ēkas un Tautas nama, kā arī telpās;
- uzstādīta un rotāta Jaungada eglīte Tautas namā;
- malkas sagatavošana pievešanai katlu mājai;
- sniega tīrīšana pagasta pārvaldes teritorijās un
sabiedriskajās vietās (autobusa pieturās).

Ķepovas pagastā: 

- sagatavoti un atvesti 62 m3 malkas;
- veikta teritorijas labiekārtošana.

Andrupenes pagastā:

- tika pabeigts darbs cirsmā un izvesta sagatavotā
malka;
- iespēju robežās tika sakārtotas kapsētas - grāb-
tas lapas, novākti sausie zari, sakārtotas atkri-
tumu izmešanas vietas;
- gatavošanās Ziemassvētkiem, egles rotāšana;
- tika remontēti pagastu ceļi.

Andzeļu pagastā:

- tika veikta teritoriju uzkopšanu, gan kapsētu,
gan ciemata; 
- notika gatavošanās Ziemassvētkiem, tika pīts
Adventes vainags, rotātas egles;
- tika remontēti pagastu ceļi.

Konstantinovas pagastā:

- Tiek tīrīti un kaisīti pagasta ceļi un ielas no sniega.
- Uzstādīti ūdens skaitītāji pašvaldības dzīvokļos. 
- Atvestas un izpušķotas Ziemassvētku eglītes. 
- Sagatavotas svētkiem pagasta iestādes un pa-
gasta centrs.

Šķaunes pagastā:
- notiek malkas sagatavošana apkures sezonai
paš valdības iestādēm un daudzdzīvokļu mājām;
- pabeigts darbs ūdens skaitītāju uzstādīšanai vi-
siem ūdens patērētājiem;
- veikti ikdienas uzturēšanas darbi.

PI “pilsētsaimniecība”:

- tika uzstādītas Ziemassvētku un Jaungada de-
korācijas, adventes vainags, eglīte;
- 2 pašvaldības dzīvokļos veikts kosmētiskais re-
monts – ielikti logi;
- Bērnu bibliotēkā vienā telpā ieklāts lamināts un
veikts kosmētiskais remonts;
- Bērnu un Dagdas novada bibliotēkās uzstādīti 2
televizori;
- Mūzikas un mākslas skolā uzstādītas ugunsdro-
šās durvis;
- veikti ikdienas darbi – ceļu tīrīšana un kaisīšana.

Paveiktie darbi pagastos un pilsētā decembrī

Decembrī  
Dagdas novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēts 
1 jaundzimušais: 

Maksims
APSVEICAM!
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Vēl līdz 2020. gada 7.janvārim
Dagdas novada Tautas bibliotēkā no-
tiek izstāde. Pasteidzieties nobalsot
par sev simpātiskāko eglīti!

Bet šeit žūrijas nominācijas eglī-
tēm: 

Rēzija Beinaroviča no Dagdas PII
‘’Saulīte’’ - “Izsmalcinātākā’’, Dag-
das vidusskolas 4.a klase ar klases
audzinātāju Ināru Kraulišu - “Sil-
tākā’’, vides izglītības un kultūras
centrs ’’Ķepa’’ - “Daudzveidīgāko
materiālu pielietošanu”, Andru-
penes pamatskolas lietišķās mākslas

pulciņš (skolotāji Viktors Ivanovs un
Mairita Konošonoka) – “Dekoratīvo
egļu grupa”, Sofija Lubgane no
Dagdas vidusskolas 3.b - “Baltākā
egle’’, Bērziņu pagasta bibliotēkas
rokdarbnieču pulciņš – “Greznākā
origami eglīte”, Rita Ruža no Sva-
riņu pagasta – “Kuplākā tambo-
rētā mežģīnu eglīte”, Jana Zlobina
no Ezernieku vidusskolas 11.klases
– “Latviskākā”, Ezernieku vidus-
skolas lietišķās mākslas pulciņš (sko-
lotāja Diāna Kiseļova) – “Kuplākā
un zaļākā auduma eglīte”, Dagdas

novada bibliotēkas bērnu literatūras
nodaļas (Ilona Bronka un Ilona Au-
gustova) – “Mājīgākās”, Andzeļu
TN (vad.Ļena Beitāne) – “Oriģinā-
lāko apaļkoka pielietojumu”, Ei-
nārs Vandišs no Dagdas vidusskolas
4. b klases – “Zarainākā”, Konstan-
tinovas pagasta bibliotēka (vad. Nel-
lija Osipova) - “ Dabīgākā”, Roberts
Niedra no Aleksandrovas pamatsko-
las – “Oriģinālākās koka egles”,
Oļesja Trofimova no Aleksandrovas
pamatskolas – “Smaržīgākā apelsīnu

egle, Dagdas baltkrievu biedrība
“Verbica” (meistare Ārija Klints) –
“Naudīgākā”. 

Janvārī publiskosim skatīju sim-
pātijas! Paldies visiem dalībniekiem!
Jūs esat izcili meistari!

Skatīt vairāk
http://www.dagda.lv/uploads/media/
Konkurss_Pastais i to_Ziemas-
svetku_eglisu_parade_2019.pdf

Dagdas novada IKSN vadītāja
M.Micķeviča 

Paštaisīto eglīšu izstāde

Sākot ar 2020.gada 1. janvāri
spēkā stāsies grozījumi*, kas pa-
redz izmaiņas pacientu līdzmak-
sājumu apjomā, saņemot valsts
apmaksātos veselības aprūpes
pakalpojumus. Visiem iedzīvotā-
jiem līdzmaksājumu summas būs
samazinātas, izņemot līdzmaksā-
jumu par ģimenes ārsta apmek-
lējumu personām līdz 65 gadu
vecumam.

Pacientu līdzmaksājums pie
ģimenes ārsta personām no 65
gadu vecuma līdzšinējo 1,42 eiro
vietā būs 1 eiro. Savukārt perso-
nām līdz 65 gadu vecumam, ap-
meklējot ģimenes ārstu būs
jāmaksā 2 eiro par vizīti. Pa-
cienta līdzmaksājums par ģime-
nes ārsta mājas vizīti paliks
nemainīgs – 2,85 eiro.

Visiem iedzīvotājiem būs sa-
mazināti līdzmaksājumi, veicot
izmeklējumus un apmeklējot
ārstu speciālistu. Ja iepriekš pa-
cienta līdzmaksājums bija 4,27
eiro, tad no nākamā gada – 4
eiro. Līdzīgi samazināsies arī
līdzmaksājums par gultas vietu
dienas stacionārā – no 7,11 uz 7
eiro. Par ārstēšanos diennakts
stacionārā, sākot ar otro dienu
ārstniecības iestādēs līdzmaksā-
jums paliek nemainīgs – 10 eiro,
savukārt par ārstēšanos aprūpes
nodaļās vai gultās un no onkolo-
ģiskām vai onkohematoloģiskām
saslimšanām, alkohola, narko-
tisko, psihotropo un toksisko
vielu atkarības līdzšinējo 7,11
eiro vietā pacienta līdzmaksā-
jums būs 7 eiro.

Pacienta līdzmaksājums dator-
tomogrāfijas izmeklējumiem bez
kontrastvielas, sākot ar 1. jan-
vāri būs 14 eiro, nevis 14, 23 eiro.
Savukārt par izmeklējumu ar
kontrastvielu 21, 23 eiro vietā
būs jāmaksā 21 eiro. Par kodol-

magnētiskās rezonanses izmeklē-
jumu bez kontrastvielas līdzši-
nējo 28,46 eiro vietā būs jāmaksā
28 eiro, bet par izmeklējumu ar
kontrastvielu līdzšinējo 35, 57
eiro vietā, jāmaksā 35 eiro.

NVD atgādina, ka vairākas ie-
dzīvotāju grupas no pacientu
līdzmaksājumiem ir atbrīvotas,
piemēram, bērni līdz 18 gadu ve-
cumam, politiski represētās per-
sonas, 1. grupas invalīdi, trūcīgas
personas un citas. Plašāka infor-
mācija par pacientu līdzmaksāju-
miem, tostarp no pacientu
līdzmaksājumiem atbrīvotajām
iedzīvotāju grupām pieejama
NVD mājas lapā
www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselī-
bas aprūpes pakalpojumi – “Pa-
cienta līdzmaksājumi”.

Līdz ar Latvijas pievienošanos
Eirozonai 2014. gadā, pacientu
līdzmaksājumu summas no la-
tiem tika konvertētas uz eiro. Tā
rezultātā pacienta līdzmaksā-
jums 1 lata apmērā tika konver-
tēta uz 1, 42 eiro, bet 3 lati uz 4,
27 eiro un līdzīgi ar citām līdz-
maksājumu likmēm. Tā kā norē-
ķini ar cipariem aiz komata nav
ērti ne pacientiem, ne ārstiem,
turklāt neveicina sabiedrības iz-
pratni par veselības aprūpes pa-
kalpojumu apmaksas kārtību, kā
arī ir sarežģītas un grūti uztvera-
mas, tika pieņemts lēmums at-
griezties pie apaļām summām,
kā tas bija pirms eiro ieviešanas.

*Grozījumi Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta noteiku-
mos Nr. 555 „Veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un
samaksas kārtība”.

Tanita Tamme-Zvejniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītājas vietniece

Paziņojums par avārijas stāvokļa 

noteikšanu uz pašvaldības ceļiem

Sakarā ar to, ka vairākiem pašvaldības ceļu posmiem to konstrukcijas nolieto-
šanās dēļ nav iespējams nodrošināt uzturēšanas klasei atbilstošu prasību izpildi,
kā arī nepietiekoša finansējuma dēļ veikt avārijas stāvoklī esošo ceļu remontu,
ņemot vērā pašvaldības autoceļu un ielu saraksta aktualizāciju no 01.01.2020.,
Dagdas novada domes 19.12.2019. sēdē tika apstiprināts avārijas stāvoklī esošo
Dagdas novada pašvaldības ceļu saraksts no 01.01.2020. Ar ceļu sarakstu var ie-
pazīties pašvaldības mājas lapā internetā: http://www.dagda.lv/pasvaldiba/dag-
das-novada-celi.html

Latvijas volejbola federācijas kausa 
izcīņas spēles U-19 grupā meitenēm

21.-22.decembrī Kuldīgā notika Latvijas volejbola federā-
cijas kausa izcīņas spēles U-19 grupā meitenēm par 9.-
12.vietu. Dagdas novada sporta skolas audzēknes pirmajā
dienā ar 3:2 uzvarēja Rīgas volejbola skolas komandu. Otrajā
dienā ar 3:0 tika uzvarēta Talsu novada sporta skola. Pēdējā
spēle bija ar Kuldīgas NSS/Skrunda

komandu, kur izšķīrās, kura komanda iegūs 9.vietu spraigā
5 setu cīņā tomēr ar 2:3 zaudējām, tādējādi izcīnījām 10.vietu
no 18 komandām, kas ir ļoti labs sasniegums. Neskatoties uz

traumām, kas tikai gūtas spēļu laikā meitenes cīnījās par katru punktu.
Komandā spēlēja - Jana Poļaka, Ilze Beitāne, Simona Zemlicka, Nadežda Gri-

bute, Lāsma Vasiļevska, Kristīne Vasiļevska, Kristīne Sudraba, Aleksandra Mo-
rozova.

Apsveicam meiteņu panākumu!
Vecāki lepojaties ar saviem bērniem!

H.Kavinskis, volejbola treneris

Izmaiņas pacientu 
līdzmaksājumu apmēros,

sākot no 2020. gada

Viņpasaulē aizgājušie* 
Dagdas novadā decembrī:

Marians Garbreders (dzim.1925.g.)
Jānis Deiko (dzim.1943.g.)
Ināra Arcimoviča (dzim.1968.g.)
Leonora Timofejeva (dzim.1954.g.)
Anna Trepša (dzim.1932.g.)
Olimpija Lastovska (dzim.1925.g.)
Viktors Spila (dzim.1947.g.)
Arkādijs Savickis (dzim.1958.g.)
Juzefa Ciganoviča (dzim.1929.g.)
Anna Mozule (dzim.1933.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību 
tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā no 01.12. līdz 30.12.
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Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, 

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots
pašvaldības nekustamais īpašums Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā,  Dagdas
novadā, kadastra numurs 6046 004 0279, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 6046 004 0279 (0,1685 ha platībā) un uz tā atrodošās vienas
nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001 (350 m2  platībā).  

Izsolāmās mantas sākumcena – 7 000 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no
nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. 

Izsole notiks 2020.gada 6.februārī plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldības
zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-
12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājas-
lapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html 

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, 

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pār-
dots pašvaldības nekustamais īpašums Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0280, kas sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 (0,1347 ha platībā) un uz tā at-
rodošās vienas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280
001 (382,1 m2  platībā).  

Izsolāmās mantas sākumcena – 3 040 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no
nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. 

Izsole notiks 20209.gada 6.februārī plkst. 15:00 Dagdas novada pašvaldī-
bas zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-
12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājas-
lapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html 

Paziņojums 

par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, 

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots
pašvaldības nekustamais īpašums “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā,
Dagdas novadā, kadastra Nr.6076 002 0113, kas sastāv no zemes gabala ar ko-
pējo platību 2,53 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums nr.6076 002 0035),
uz kura atrodas smilts - grants karjers ar 63 565,5 tūkst. m3 smilts - grants un
142,5 tūkst. m3 smilts krāju (smilts - grants un smilts atradne „Oskari”).

Izsolāmās mantas sākumcena – 118 440 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā
no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai līdz reģistrācijai. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. 

Izsole notiks 2020.gada 7.februārī plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldības
zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku reģistrācija tiek
veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz 2020.gada 7.februāra
plkst. 13:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā
4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-
17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00), kā arī Dagdas novada pašvaldības mājas-
lapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html 

No sēdes darba kārtības tika iz-
slēgti divi jautājumi: par pašvaldības
dalību LEADER projektu konkursā
un par pašvaldības nedzīvojamās ēkas
Latgales ielā 16, Svarincos nomas tie-
sību izsoli.

Lēmums par Dagdas novada pa-
švaldības domes 28.11.2019. sēdes lē-
muma “Par pirmsskolas izglītības
programmu īstenošanas vietas izvei-
došanu Asūnē” (prot. Nr.12, 4.§) atcel-
šanu netika pieņemts.

Nolēma apstiprināt avārijas stā-
voklī esošo Dagdas novada pašvaldī-
bas ceļu sarakstu no 2020.gada
1.janvāra. 

Atļāva izslēgt no Dagdas novada
pašvaldības bilances bezcerīgo debi-
toru parādus saskaņā ar sarakstu.

Nolēma anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu vienai personai

Ar 2020.gada 1.janvāri Ezernieku vi-
dusskolas amatu sarakstā nolēma veikt
grozījumus: samazināt amata vienību
“kurinātājs” par 1 slodzi un ieviest
amata vienību “palīgstrādnieks” 1 slo-
dzi ar atalgojumu 430 EUR mēnesī.

Apstiprināja Ezernieku vidusskolas
amatu sarakstu ar grozījumiem no
2020.gada 1.janvāra. 

Apstiprināja Dagdas novada
Kultūras centra maksas pakalpojumu
cenrādi ar grozījumiem no 20.12.2019.
Ar 20.12.2019. spēku zaudē Dagdas
novada domes 27.12.2018. sēdē
apstiprinātais Dagdas novada
pašvaldības Kultūras centra maksas
pakalpojumu cenrādis (prot. Nr.15, 7.§).

Pagarināja sešām personām dzīvo-
jamās telpas īres līgumu uz pašvaldī-
bas dzīvokli,  trīs personām izīrēja
pašvaldības dzīvokli, bet vienai perso-
nai atcēla Dagdas novada domes
31.10.2019. lēmumu par dzīvojamās
platības izīrēšanu.

Apstiprināja 2019.gada 10.decem-
brī notikušās izsoles rezultātus par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Vi-
jolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas no-
vadā 1.kvartāla 13 nogabalu cirsmas
pārdošanu par izsolē nosolīto aug-
stāko cenu EUR 62 300.

Apstiprināja 2019.gada 6.decembra
nekustamā īpašuma Dārza ielā 1,
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas no-
vadā, kadastra numurs 6046 004
0279, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0279,
0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās
vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu
6046 004 0279 001, izsoles protokolu
un atzina izsoli par nenotikušu. 

Nolēma rīkot pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar
kadastra numuru 6046 004 0279, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha
platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas
ar kadastra apzīmējumu 6046 004
0279 001, trešo izsoli, pazeminot izso-
les sākumcenu par 60% no nosacītās
cenas, un noteikt izsoles sākumcenu
7000 EUR un apstiprināja pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma – Dārza ielā
1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas no-
vadā, izsoles noteikumus. 

Apstiprināja 2019.gada 6.decembra
nekustamā īpašuma Ezera ielā 2,
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas no-
vadā, kadastra numurs 6046 004
0280, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0280,
0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās
vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu
6046 004 0280 001,  izsoles protokolu
un atzina izsoli par nenotikušu. 

Nolēma rīkot pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ar
kadastra numuru 6046 004 0280, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha
platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas
ar kadastra apzīmējumu 6046 004
0280 001, trešo izsoli, pazeminot izso-
les sākumcenu par 60% no nosacītās
cenas, un noteikt izsoles sākumcenu
3040 EUR un apstiprināja pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma – Ezera ielā
2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas no-
vadā, izsoles noteikumus. 

Apstiprināja 2019.gada 11.decem-
bra pašvaldības nekustamā īpašuma
“Noviku karjers”, Konstantinovas pa-
gastā, Dagdas novadā, kadastra Nr.
6076 002 0113, izsoles protokolu un
atzina izsoli par nenotikušu. 

Nolēma rīkot pašvaldības nekus-
tamā īpašuma “Noviku karjers”, Kon-
stantinovas pagastā, Dagdas novadā,
kadastra Nr. 6076 002 0113, kas sa-
stāv no zemes gabala ar kopējo platību
2,53 ha (zemes vienības kadastra ap-
zīmējums nr.6076 002 0035), uz kura
atrodas smilts - grants karjers ar 63
565,5 tūkst. m3 smilts - grants un
142,5 tūkst. m3 smilts krāju (smilts -
grants un smilts atradne „Oskari”),
otro izsoli, pazeminot izsoles sākum-
cenu par 10% no nosacītās cenas un
noteikt izsoles sākumcenu 118 440
EUR un apstiprināja nekustamā īpa-
šuma “Noviku karjers”, Konstantino-

vas pagastā, Dagdas novadā, izsoles
noteikumus. 

Apstiprināja Dagdas novada pa-
švaldībai piederošā nekustamā īpa-
šuma ar kadastra Nr.6046 005 0141,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 60460050245 ar kopējo
platību 2.98 ha, nosacīto cenu 3 100
EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr.6044 001 0075, Andzeļu
pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 60440010075 ar kopējo platību
2.88 ha, nosacīto cenu 2 300 EUR.

Lēmums par pašvaldības nekus-
tamā īpašuma ar kadastra Nr.6090 002
0053, Svariņu pagastā, Dagdas novadā,
kas sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 60900020053 ar kopējo
platību 8.2 ha, atsavināšanu pirmpir-
kuma tiesīgajai personai tika atlikts.

Atļāva atsavināt pirmpirkuma tiesī-
gajai personai pašvaldības nekustamo
īpašumu “Saulezeri”, Andrupenes pa-
gastā, kadastra numurs 6042 004 0332,
kas sastāv no zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumiem 6042 004 0332 -
0,6025 ha platībā un 6042 004 0333 -
0,71 ha platībā.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai
izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā
sastāvā:

Valērijs MASJUKS – nekustamā
īpašuma speciālists; 

Ilona JAKUŠONOKA – ekono-
miste;

Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes
pagasta pārvaldes vadītāja. 

Atļāva atsavināt pašvaldības ne-
kustamo īpašumu “Pirts”, Ezernieku
pagastā, kadastra numurs 6056 004
0456, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu  6056 004 0456
0,1711 ha platībā (uz zemes gala at-
rodas divas būves (kadastra apzīmē-
jumi 6056 004 0456 001, 6056 0040
0456 002), pārdodot mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma novērtēšanai
izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā
sastāvā: 

Raitis AZINS – Domes deputāts;  
Valērijs MASJUKS – nekustamā

īpašuma speciālists; 
Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste.
Izsoles organizēšanai izveidoja Iz-

soles komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms

GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors; 
Komisijas locekļi: Jānis ANDŽĀNS

– Ezernieku pagasta pārvaldes vadī-
tājs;

Jānis STIKUTS – pašvaldības ju-
riskonsults. 

Atļāva atsavināt pašvaldības ne-
kustamo īpašumu “Lukši”, Svariņu
pagastā, kadastra numurs 6090 001
0385, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu  6090 001 0262
0,94 ha platībā, pārdodot mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma novērtēšanai
izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā
sastāvā: 

Raitis AZINS – Domes deputāts;  
Valērijs MASJUKS – nekustamā

īpašuma speciālists; 
Ilona JAKUŠONOKA – ekono-

miste.
Izsoles organizēšanai izveidot Izso-

les komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms

GEKIŠS – pašvaldības izpilddirek-
tors; 

Komisijas locekļi: Jānis ANDŽĀNS
– Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs;

Jānis STIKUTS – pašvaldības ju-
riskonsults. 

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekri-
tīgā dzīvokļa Liepājas ielā 4-3, Dagdā
inventarizāciju un reģistrēt zemesgrā-
matā uz pašvaldības vārda dzīvokļa
īpašumu Liepājas ielā 4-3, Dagdā.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu sa-
istīti jautājumi:  par zemes nomas
pirmtiesību pagarināšanu; par zemes
nomas tiesību izbeigšanu; par no-
slēgtā lauku apvidus zemes nomas lī-
guma pārslēgšanu; par zemes
apakšnomu; par neapbūvētās zemes
nomas tiesību pagarināšanu; par  ad-
reses piešķiršanu; par zemes nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprinā-
šanu; par rezerves fonda zemes vie-
nību piekritību pašvaldībai; par
nekustamā īpašuma nosaukuma pie-
šķiršanu; par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu; par zemes īpašuma tie-
sību atjaunošanu Daugavpils ielā 6A,
Dagdā; par nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķa maiņu.

Deputāti pieņēma zināšanai izpil-
ddirektora A. Gekiša ziņojumu par pa-
švaldības veikto darbu un domes
pieņemto lēmumu izpildi.

Deputāti neatbalstīja LR Saeimas
1.lasījumā pieņemtā likumprojekta
“Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums” redakciju.

Papildus tika izskatīts viens jautā-
jums.

Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedzīšanu.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pie-
likumiem un audio ierakstu varēs ie-
pazīties www.dagda.lv / Pašvaldība /
Dokumenti / Novada domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļa

Domes sēdes lēmumi
19. decembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.
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l Zemāki gāzes tarifi. Zemākā
dabasgāzes cena pēdējo desmit gadu
laikā – šādu situāciju 2020. gada pir-
majā pusē sola 2019. gada decembra
sākumā publicētie “Latvijas
gāzes” dabasgāzes tarifi 2020. gada
pirmajiem sešiem mēnešiem. Gaidā-
mais gāzes tarifa samazinājums at-
karībā no patēriņa svārstās no
nepilniem 7%  līdz vairāk nekā
10%. Tarifu samazinājumu sekmējis
gan dabasgāzes cenas kritums globā-
lajā tirgū, gan Latvijas, Igaunijas un
Somijas tikko noslēgtā vienošanās
par vienota gāzes tirgus izveidi.

l Zemāks elektrības sadales ta-
rifs. AS “Sadales tīkls” no 2020. gada
1. janvāra samazinās sadales sistē-
mas tarifus nākamajiem pieciem ga-
diem – līdz 2024.  gadam ieskaitot.
Sadales pakalpojumu tarifi vidēji sa-
mazināsies par 5,5%. Klienti tarifu iz-
maiņas redzēs janvāra
elektroener ģijas rēķinā, ko saņems
februārī.

l Mainīsies “Latvijas pasta” ta-
rifu sistēma –  daži sūtījumi būs
dārgāki, citiem cena mazināsies. Vi-
dējais iekšzemes sūtījumu tarifu pie-
augums būs 18%. Vidējais pārrobežu
sūtījumu tarifu pieaugums būs 39%
vēstuļu korespondencei un 6%
– paku sūtījumiem.

l No 2020. gada 15. janvāra re-
ģionālo maršrutu autobusos biļe-
tes cena pieaugs par 10 centiem, bet
vilcienos – par 10 vai 20
centiem. Vienlaikus braucieniem vil-
cienos tiks palielināts atlaižu klāsts,
tajā skaitā kļūs lētākas internetā ie-
gādātās biļetes. Pasažieriem jopro-
jām būs iespēja iegādāties
abonementa biļeti, tādējādi mazāk
maksājot par braucienu.

l No 2020. gada pacientu līdz-
maksājums personām no 65 gadu
vecuma pie ģimenes ārsta līdzši-
nējo 1,42 eiro vietā būs 1 eiro, bet
pilngadīgām personām līdz 65 gadu
vecumam – 2 eiro. Visiem iedzīvotā-
jiem būs samazināti līdzmaksājumi,
veicot izmeklējumus un apmeklējot
ārstu speciālistu. Plānotas arī citas
izmaiņas, kas padarīs veselības ap-
rūpi pieejamāku.

l No 2020. gada 1. janvāra pie-
augs sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas pakalpojuma tarifi – to
apmērs un pieaugums katram atkri-
tumu apsaimniekotājam gan ir atšķi-
rīgs  un ir aplūkojams Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisi-
jas (SPRK) mājaslapā. Tarifu pieau-
gums saistīts ar dabas resursu
nodokļa likmes pieaugumu par  sa-
dzīves atkritumu apglabāšanu.
Tiesa, atkritumu apglabāšanas pa-
kalpojuma tarifs ir tikai viena daļa
no sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas, ko par atkritumiem
maksā iedzīvotāji, skaidroja SPRK.

l Samazinās bezdarbnieku pa-
balsta izmaksas termiņu un ap-
mēru. No 2020. gada bezdarbnieka
statusu piešķirs un pabalstu maksās
astoņus mēnešus līdzšinējo deviņu
mēnešu vietā. Bezdarbniekam pabal-
stu pirmos divus mēnešus izmaksās
pilnā apmērā, par trešo un ceturto
mēnesi pabalsts būs 75% no pilnā ap-
mēra, par piekto un sesto mēnesi iz-
maksās 50%, bet par septīto un
astoto mēnesi tas būs 45% apmērā
no piešķirtā pabalsta.

l Slimības pabalstu par smagi
slima bērna kopšanu izmaksās
ilgāk. Turpmāk smagu diagnožu ga-
dījumos, kad bērnam ir nepiecie-
šama ilgstoša ārstēšana un
nepārtraukta vecāku klātbūtne,
darba nespējas lapu vecākiem pēc
Bērnu klīniskās universitātes slim-
nīcas (BKUS)  ārstu konsīlija lē-
muma varēs izsniegt uz ilgāku laiku.
Šādos gadījumos slimības pabalsta
izmaksas ilgums būs līdzīgi kā piln-
gadīgas personas darbnespējas gadī-
jumā – 26 nedēļas, ja darbnespēja ir

nepārtraukta, bet ne ilgāk par trim
gadiem piecu gadu periodā, ja darb-
nespēja atkārtojas ar pārtrauku-
miem. Noteikts arī, ka slimības
pabalstu šādos smagas saslimšanas
gadījumos izmaksās līdz bērna 18
gadu vecuma sasniegšanai, nevis 14
gadu vecumam, kā tas ir vispārējā
gadījumā.

l Sievietei, kurai ir tiesības uz ve-
cāku pabalstu un kurai nākamais
bērns dzimis, līdz iepriekšējais bērns
sasniedzis trīs gadu vecumu, ve-
cāku pabalsta apmērs nedrīkstēs
būt mazāks par vecāku pabalstu,
kāds piešķirts par iepriekšējo bērnu.

l Lai sniegtu lielāku sociālo aiz-
sardzību topošajām māmiņām,
kurām darba tiesiskās attiecības pār-
trauktas vēl grūtniecības laikā pirms
dzemdību atvaļinājuma sākuma (pie-
mēram, ja darba attiecības bijušas uz
noteiktu laiku), pagarināts kvalifi-
kācijas periods vecāku pabalsta
saņemšanai. Proti, likumā tiesības
uz vecāku pabalstu tagad paredzētas
arī topošajām māmiņām, kuras
darba attiecības izbeigušas (zaudēju-
šas darba ņēmēja statusu) ne ātrāk
kā 60 dienas pirms pirmsdzemdību
atvaļinājuma iestāšanās.

l Pieaugs nodrošināto uzturlī-
dzekļu apmērs. Valsts maksāto uz-
turlīdzekļu apjoms līdz 7 gadu vecam
bērnam būs 107,5 eiro (iepriekš 103,2
eiro) mēnesī, bet 7-21 gada veciem
bērniem no 2020. gada tiks maksāti
129 eiro (iepriekš 122,5 eiro).

Pieaugs garantētais minimā-
lais ienākums (GMI), ko valsts ap-
sola trūcīgām personām. GMI no
2020.  gada 1.  janvāra pieaugs no
līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mē-
nesī uz vienu personu mājsaimnie-
cībā.  2018.  gadā GMI pabalstu
saņēma 20 878 personas.

l Pieaugs minimālā vecuma
pensija.  Noteikti jauni minimālie
vecuma pensijas apmēri, kas būs at-
karīgi no minimālās vecuma pensijas
aprēķina bāzes 80 eiro (personām ar
invaliditāti no bērnības –122,69
eiro), kam atkarībā no personas ap-
drošināšanas stāža piemēros no-
teiktu koeficientu, informē
Labklājības ministrijā (LM).  Līdz
šim vecuma pensijas minimālo ap-
mēru noteica, par pamatu ņemot
valsts sociālā nodrošinājuma pabal-
sta apmēru, proti, 64,03 eiro, bet per-
sonām ar invaliditāti kopš bērnības
– 106,72 eiro.

Līdz ar izmaiņām:
l Personām ar apdrošināšanas

stāžu no 15 līdz 20 gadiem minimā-
lais vecuma pensijas apmērs būs 88
eiro, bet personām ar invaliditāti
kopš bērnības – 134,96 eiro.

l Personām ar apdrošināšanas
stāžu no 21 līdz 30 gadiem minimā-
lās vecuma pensijas apmērs būs 104
eiro,  bet personām ar invaliditāti
kopš bērnības – 159,5 eiro.

l Ja apdrošināšanas stāžs ir no 31
līdz 40 gadiem, tad minimālās ve-
cuma pensijas apmērs būs 120 eiro,
bet personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 184,04 eiro.

l Savukārt, ja apdrošināšanas
stāžs ir 41 gads un vairāk gadu, tad
minimālās vecuma pensijas apmērs
būs 136 eiro, bet personām ar invali-
ditāti kopš bērnības – 208,57 eiro.

l Minimālās vecuma pensijas pa-
lielinājums attieksies uz 20 500 per-
sonām, un plānots, ka piešķirtā
pensija šiem pensionāriem palielinā-
sies vidēji par apmēram septiņiem
eiro.

l Pieaugs minimālā invaliditā-
tes pensija. Valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta paaugstināšanas
rezultātā personām ar invaliditāti –
no  64 eiro līdz 80 eiro
(personām ar invaliditāti no  bērnī-
bas – no 106,72 eiro līdz 122,69 eiro)
palielināsies minimālās invaliditātes
pensijas. I invaliditātes grupas gadī-

jumā minimālā invaliditātes pensija
būs 128 eiro (personai ar invaliditāti
no bērnības 196,30 eiro), II invalidi-
tātes grupas gadījumā – 112 eiro
(personai ar invaliditāti no bērnības
171,77 eiro), III invaliditātes grupas
gadījumā – 80 eiro (personai ar inva-
liditāti no bērnības 122,69 eiro), in-
formēja LM.

l Tiesības uz valsts vecuma
pensiju 2020. gadā būs personām,
kuras sasniegušas 63 gadu un 9
mēnešu vecumu,  ja apdrošināša-
nas stāžs nav mazāks par 15 gadiem.
Personām, kuru apdrošināšanas
stāžs nav mazāks par 30 gadiem, būs
tiesības pensionēties priekšlaicīgi,
proti,  divus gadus pirms vispārējā
pensionēšanās vecuma sasniegšanas.
2020. gadā pensionēties priekšlaicīgi
varēs personas, kuras sasniegušas
61 gadu un 9 mēnešu vecumu. LM
atgādināja, ka no 2014. gada pensio-
nēšanās vecums pakāpeniski, palie-
linās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem,
līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65
gadu vecums.

l Varēs   mantot pensiju 2. lī-
meņa uzkrājumus. Personai būs
tiesības izvēlēties, kam novirzīt pen-
siju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, gadī-
jumā, ja viņa nomirst līdz vecuma
pensijas piešķiršanai. Proti, ieskaitīt
valsts pensiju speciālajā budžetā (tad
kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot
apgādnieka zaudējuma pensiju); pie-
vienot citas personas pensiju 2.  lī-
menī uzkrātajam kapitālam; atstāt
mantošanai Civillikumā noteiktajā
kārtībā, informēja LM.

Lai izdarītu savu izvēli, jāiesniedz
iesniegums Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūrā. Pensiju 2. līmeņa
dalībnieks savu izvēli var mainīt. Ja
pensiju 2.  līmeņa dalībnieks nebūs
izdarījis izvēli, pensijas kapitālu ie-
skaitīs valsts pensiju speciālajā bu-
džetā. Mantot varēs 80% no pensiju
2. līmenī uzkrātā pensijas kapitāla,
kas uzkrāts līdz 2019. gada 31. de-
cembrim, bet 20% pensiju 2. līmenī
uzkrātā pensijas kapitāla tiks ieskai-
tīti valsts pensiju speciālajā budžetā.
Mantot nevarēs pensijas kapitālu,
kas ir mazāks par 35% no valsts so-
ciālā nodrošinājuma pabalsta.  Pla-
šāk par izvēles iespējām var
uzzināt  mājaslapā “Kampensiju.lv”.

l No 2020. gada 1.  janvāra pie-
augs gada diferencētais neaplie-
kamais minimums līdz 300 eiro
mēnesī, un lemts paaugstināt līdz
500 eiro mēnesī augstāko robežu,
līdz kurai piemēro maksimālo gada
diferencēto neapliekamo minimumu.

l Pieaugs azartspēļu nodokļa
likmes.   No 2020. gada 1. janvāra
pieaugs likme par katru
ruleti, kāršu un kauliņu spēli no līdz-
šinējiem 23 400 eiro līdz 28 080 eiro
gadā. Par katru videospēles un me-
hāniskā automāta spēles vietu likmi
cels no 4164 eiro līdz 5172 eiro.

l Pieaugs dabas resursu no-
dokļa likmes. 2020. gadā pieaugs
dabas resursu nodokļa likmes smil-
tīm, oglekļa dioksīda emisijai, akme-
ņoglēm; likuma izmaiņas nosaka šo
nodokli arī par atkritumu sadedzinā-
šanu. Palielināta arī likme par atkri-
tumu glabāšanu – no pašreizējiem 43
eiro līdz 50 eiro par tonnu.

l Saskaņā ar likumā “Par akcīzes
nodokli” noteikto 2020. gada 1. jan-
vārī paaugstinās akcīzes nodokļa
likmi tabakas izstrādājumiem
(neskaitot cigaretes). Valsts ieņē-
mumu dienesta aplēses liecina, ka ie-
spējamā ietekme uz tabakas
izstrādājumu cenām mazumtirdznie-
cībā (akcīze un PVN) būs: 

•Cigāri un cigarillas (10 gab. pa-
ciņā) + 0,09 eiro (ieskaitot PVN);

•Smēķējamā tabaka (40 grami pa-
ciņā)+ 0,24 eiro (ieskaitot PVN).

l Pieaugs akcīzes nodokļa lik-
mes degvielai.  No 2020. gada   1.
janvāra stāsies spēkā pirms pāris ga-

diem atbalstītais akcīzes pieaugums
– likme svinu nesaturošajam benzī-
nam pieaugs no līdzšinējiem 476 eiro
līdz 509 eiro par 1000 litru, dīzeļdeg-
vielai –  no 372 eiro līdz 414 eiro par
1000 litru, naftas gāzei – no 244 eiro
līdz 285 eiro par 1000 kilogramiem.
Valsts ieņēmumu dienesta aplēses
liecina, ka iespējamā nodokļa pieau-
guma ietekme uz naftas produktu
cenām mazumtirdzniecībā (akcīze un
PVN) būs:

Benzīnam + 0,04 eiro (ieskaitot
PVN);

Dīzeļdegvielai + 0,05 eiro (ieskai-
tot PVN);

Naftas gāzei + 0,03 eiro (ieskaitot
PVN)

l No 2020. gada Latvijā minimā-
lais biodegvielas piejaukums dī-
zeļdegvielai tiks  palielināts no
5% uz 7% (marķējums B7), bet
95. markas benzīnam no 5% uz 10%
(marķējums E10). Ekonomikas mi-
nistrija aicināja  transportlīdzekļu
īpašniekus pārbaudīt, vai to automa-
šīnas ir paredzētas E10 degvielas iz-
mantošanai.

l Pedagogu zemākā mēneša darba
algas likme no 1.
janvāra pieaugs līdz 750 eiro līdz-
šinējo 710 eiro vietā. Saskaņā ar
grafiku no 1. septembra likme būtu
jāceļ atkal – līdz 790 eiro. Tam vaja-
dzētu vēl 9,2 miljonus eiro, kas 2020.
gada valsts budžetā nav paredzēti.

l Mediķu darba samaksa pie-
augs par 10%, rezidentiem – par
20%. Veselības nozares darbinieku
zemākā darba samaksa pieaugs par
10%, savukārt rezidentiem darba sa-
maksas pieaugums būs 20% apmērā.
Kopumā ārstniecības personu darba
samaksas pieaugumam 2020. gadā ir
atvēlēti 60,1 miljons eiro. Mediķiem
paredzēts algu kāpums jau ceturto
gadu pēc kārtas, tiesa, nākamgad tas
visiem nozarē strādājošajiem nebūs
tik liels, kā solīts iepriekš.

l Arī kultūras nozarē strādājoša-
jiem 2020. gadā gaidāms atalgojuma
pieaugums. Vidējais atalgojums
jomā paaugstināsies no līdzšinējiem
780 eiro līdz 910 eiro jeb par aptu-
veni 16%.

l Tāpat atalgojums pieaugs iekš-
lietu sistēmas amatpersonām,  arī
tieslietu sistēmas darbiniekiem.

l Sāks starptautiskā parauga
vadītāja apliecību izsniegšanu.
Ceļu satiksmes drošības direkcija
(CSDD) no 2020. gada 2. janvāra sāks
starptautisko vadītāju apliecību iz-
sniegšanu. Tā būs derīga tikai kopā
ar nacionālo vadītāja apliecību. Aplie-
cība būs derīga visās valstīs, kuras ir
pievienojušās 1968. gada Vīnes kon-
vencijai. Konvencijai ir pievienojušās
praktiski visas Eiropas valstis, kā arī
daudzas citas pasaules valstis. Praksē
apliecība tiek atzītas arī daļā citu val-
stu, kas nav pievienojušās šai kon-
vencijai (piemēram, ASV un Kanādā).
Informācija par šīs konvencijas dalīb-
valstīm pieejama ANO mājaslapā.

l Dūmu detektori –  obligāti.
Spēkā stāsies noteikumi, ka  visos
mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu de-
tektoriem. Detektori plaši pieejami
gan specializētajos ugunsdrošības
veikalos, gan arī saimniecības preču
veikalos, to cena ir   no aptuveni 5
līdz 60 eiro. Dārgākie modeļi, piemē-
ram, var nodot brīdinošu signālu uz
dzīvokļa iemītnieka mobilo telefonu.
Detektoriem ir dažādas baterijas, da-
žiem tās jāmaina regulāri, dažiem
retāk, ir tādi, kuri darbojas desmit
gadus, bet pēc tam jāmaina kopā ar
visu detektoru. Skaņas signāls dūmu
detektoriem vienāds, un skaļums ir
85 decibeli. Dūmu detektors regulāri
ir jātīra, jāpārbauda, vai nav beigu-
sies baterija, uz brīdi ieslēdzot testa
režīmu.

Autori: LSM.lv Ziņu redakcija

Ko nesīs 2020. gads? Lielākas algas un pabalsti, 
zemāki gāzes un elektrības tarifi
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Bieži vien par tūrismu saucam
tikai tālāku viesu atbraukšanu un
tikai tad, ja tie ir saņēmuši kādu
maksas pakalpojumu (naktsmītnes,
ēdināšanu, pirti vai tam līdzīgi),
tomēr šis svešvārds  noteikti mums
visiem kopā ir jāpieradina un, var-
būt, tam jāatrod arī kāds pašu valo-
das sinonīms. Mēs visi esam tūristi
jeb ceļotāji kādā savā dzīves posmā
un, iespējams, pat katru dienu vei-
cam kādu darbību, ko pēc definīcijas
varētu ieskaitīt pie tūrisma.

Pēc definīcijas “Tūrisms” ir ma-
zāks vai lielāks ceļojums ar atpūtas,
izklaides, darījuma mērķi - ekskursi-
jas ar autobusu, izbrauciens ar auto-
mašīnu, kultūras pasākuma
apmek lējums, aktīvais tūrisms (vien-
kārša pastaiga kājām, slēpošana, lai-
vošana, braukšana ar velosipēdu un
tamlīdzīgi). Tātad pat ikdienas doša-
nās uz darbu un atpakaļ savā ziņā
var tikt traktēta kā ceļošana, pusdie-
nas ārpus mājām jau ir tūrisma pa-
kalpojuma saņemšana... Īstenībā mēs
bieži nemaz neapzināmies, ka vienā
vai otrā veidā esam daļa no grūti de-
finējamā un striktās robežās grūti ie-
liekamā procesa – tūrisms. 

Pirmkārt, jau uz to jāskatās, kā uz
vietējo cilvēku (tātad mūsu pašu) dzī-
ves kvalitātes uzlabošanu. Lai savā
pašvaldībā varam pēc iespējas sa-
ņemt visus vēlamos pakalpojumus,
pēc kuriem dodamies uz kādu citu
pilsētu. 

Otrkārt, lai mēs varam dalīties ar
savu viesmīlību, lai atbraukušos cie-
miņus no Rīgas varam pacienāt ar
kādu vietējo gardumu, lai paši
varam atpūsties netālu esošajā
parkā vai iziet dabas taku un lai
varam radiem, draugiem, paziņām
ieteikt vienu vai otru Dagdas novada
tūrisma objektu.

Treškārt, ja ir atpūtas, izklaides
iespējas, tad arī vietējie uzņēmēji var
gūt ienākumus un tādējādi veicināt
vietējās ekonomikas attīstību. No-
drošināt sev (un vēl kādam) darbu
vai vismaz papildus ienākumus ģi-
menes budžetam. 

Visbeidzot tas kopā rada, veido un
attīsta vietas (pašvaldības) tēlu un
pievilcību, lai aizvien jauni cilvēki iz-
vēlētos Dagdas novadu par savu ceļo-
jumu galamērķi vai par dzīves vietu.

Aktualitātes Dagdas TICa

darbībā
Kopš 2019.gada novembra Dagdas

novada Tūrisma informācijas centra
(TIC) vadītāja amatā apstiprināts
Juris Viļums, tūrisma dzīves jautā-
jumu risināšanā viņam turpinās pa-

līdzēt Aija Šēfere. Novembrī Krās-
lavā notika ikgadējais Latgales tū-
risma forums, kurā tika veikts
atskats uz reģiona gada norisēm un
atzinības saņēma arī jaunie un inte-
resantākie uzņēmēji. No Dagdas
puses vienai no balvām tika nomi-
nēts Jurģis Dudko - “glempinga” ide-
jas īstenotājs uz Dagdas ezera salas.

Cauri Dagdas novadam (virzienā
Rēzekne-Ezernieki-Dagda-Aglona)
pavisam drīz tiks apstiprināts starp-
tautiska velomaršruta posms. Sais-
tībā ar šo projektu tiek gatavotas
jaunas kartes un meklētas idejas tū-
risma pakalpojumu paplašināšanai.
Tāpat ir arī viens no vietējiem re-
ģiona līmeņa velomaršrutiem pama-
tīgi izlokās cauri mūsu novadam
(...Ludza-Ezernieki-Andzeļi-Andru-
pene-Dagda-Ezernieki-Šķaune...).

Decembrī notika vairākas tūrisma
jomas ekspertu tikšanās. Rāznas Na-
cionālā parka teritorijas TICu pār-
stāvji un uzņēmēji kopā sanāca uz
sanāksmi Dabas pārvaldes birojā Rē-
zeknē. Jau tagad ir kalendārā atzī-
mēts 2020.gada 11.jūlijs, kad jau
piekto gadu notiks Nacionālā parka
ceļotāju diena ar dažādām aktivitā-
tēm, kurās tiek aicināti iesaistīties
uzņēmēji, pašvaldību iestādes un,
protams, tuvi un tāli ceļotāji. Jau sa-
gatavotas informējošas kartes ar
Rāznas Nacionālā parka objektu in-
formāciju latviešu valodā, papildus
tiek gatavoti krievu un angļu valodā.
Visi Latgales reģiona TICi šobrīd ak-
tīvi gatavojas ikgadējai tūrisma iz-
stādei “Balttour”, kas pašās janvāra
beigās un februāra sākumā notiks
Rīgā Ķīpsalas izstāžu centrā – ko-
pīga tikšanās, jaunu ideju un reģiona
labāko objektu apkopošana notika
Rēzeknes TICa telpās.

Dagdas novada dome ir pieņēmusi
lēmumu piedalīties Latgales tūrisma
asociācijas “Ezerzeme” sagatavotājā
un jau apstiprinātajā projektā, kura
ietvaros nākamo divu gadu laikā tiks
pilnveidotas reģiona kopējās reklā-
mas aktivitātes un labumu no tā, no-
teikti, iegūs arī Dagdas novada
tūrisma uzņēmēji.

Sadarbībā ar Andrupenes jaunie-
šiem Dagdas TICa telpās tika piedā-
vāta iespēja par nelielu ziedojumu
iegūt Adventa vainagus. Gada noslē-
gumā kopā ar Latgales pilskalnu ap-
ceļošanas entuziastiem izpētījām
četrus tikai  2019.gadā jaunatklātus
pilskalnus Dagdas novadā un sadar-
bībā ar “Kroma kolna bruolisti” uzsā-
kām saules rita svinēšanas
pasākumu ciklu – Ziemassvētku
laikā notika masku parāde un bluķa

velšana Kroma kolna teritorijā – pa-
sākums piesaistīja arī valsts līmeņa
mediju uzmanību.

Nākotnes ieceres

Sākot gatavošanos nākamajai ak-
tīvajai tūrisma sezonai, ir iekrātas
ļoti daudzas idejas. Protams, tās visas
uzreiz īstenot nav iespējams, taču
prioritārā secībā soli pa solim virzīsi-
mies uz priekšu. No visām pusēm
dzirdam vēlmi, lai Dagdas pilsētā
būtu kafejnīca – šis šobrīd ir svarīgā-
kais jautājums, kam jau ir vairāki ie-
spējamie risinājumi. Tas ir svarīgs
bastions visai tālākai Dagdas novada
tūrisma dzīves attīstībai – ir vaja-
dzīga vieta, kur mēs paši varam no-
baudīt gardas kafijas vai tējas krūzi,
kādu kūciņu klāt, vēl labāk, ja varē-
sim piedāvāt arī pastāvīgu iespēju ie-
turēt maltīti – noderēs vietējiem
iedzīvotājiem, bet tālāku tūristu pie-
saiste bez tā nemaz nav iedomājama.

Kopā domāsim par vietējo jau
esošo uzņēmēju atbalstu un atbalstī-
sim aizvien jaunus uzņēmīgus ļau-
dis. Centīsimies sarīkot arī kādus
izglītojošus pasākumus, lai katrs var
izvērtē sava īpašuma vismaz daļēju
iesaisti kāda tūrisma pakalpojuma
sniegšanā. Bez sadarbības tūrisma
jomā ir grūti ko sasniegt. Jau pava-
sarī plānojam vairāku pasākumu
ciklu, kad katru no jums un arī tālā-
kus viesus aicināsim iepazīt vietējos
tūrisma uzņēmējus, iesaistīties ma-
zākās un lielākās aktivitātēs, lai
labāk izpētītu mūsu dabas un kul-
tūrvēsturiskās vērtības. Vasaras sā-
kumā tiks rīkots tradicionālais
velobrauciens (maršruts vēl tiks pre-
cizēts), 11.-12.jūlija nedēļas nogalē
notiks Rāznas Nacionālā parka ceļo-
tāju diena, kā arī kopīgiem spēkiem
gatavosim projektus, lai arī ziemas

sezonā varam piedāvāt aizvien jau-
nus tūrisma pakalpojumus.

Dagdas novada tūrisma stāsts vei-
dojams balstoties uz trīs “vaļiem” –
Andrupene (muzejs “Andrupenes
lauku sēta”, Kroma kolna bruoliste,
u.c.), Ezernieki (Ežezers, Jaundomes
vides izglītības centrs un ekspozīcijas
zāle, u.c.) un Dagdas pilsēta, kurā
piedāvājums ir jāuzspodrina un jāpa-
pildina. Pārējie objekti, papildinot šo
pamatstāstu, var dot neatsveramu
ieguldījumu, kā arī paši gūt papildus
uzmanību sev.

Dagdas TICa darbinieki ir atvērti
sarunai – esam gatavi uzklausīt kri-
tiku, ierosinājumus, Jūsu idejas.
Kopā varam uzlabot mūsu novada ie-
dzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī pie-
saistīt aizvien jaunus ceļotājus.
Rakstiet: tic@dagda.lv, zvaniet:
25727379 vai nāciet ciemos uz Skolas
ielas 6. namu.

Informāciju sagatavoja:
Juris Viļums, Dagdas Tūrisma

Informācijas centra vadītājs

Tūrisms = viesmīlība

Līdz 17. janvārim ik-
viens jaunais lauku uzņē-
mējs, kurš piedalījies LLKC
rīkotajās mācībās, aicināts
pieteikties dalībai konkursā
“Laukiem būt!”, ko jau as-
toto gadu organizē Latvijas
Lauku konsultāciju un izglī-
tības centrs (LLKC) un

Valsts Lauku tīkls.
Konkurss ir turpinājums mācību ciklam, kas

nupat noslēdzās 26 LLKC birojos visā Latvijā. Mā-
cību laikā vairāk nekā 200 jaunie uzņēmēji ap-
guva uzņēmējdarbības un mārketinga pamatus,
attīstīja savu biznesa ideju, veica tirgus un kon-
kurentu izpēti, kā arī finanšu aprēķinus.

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības noda-
ļas vadītāja: “Konkursā piedalīties var visi mā-
cības beigušie jaunieši, kuri mācību laikā
izstrādājuši biznesa plānu un saņēmuši sertifi-
kātu. Šogad darbu vērtēšanā, konkursa pusfināla

un fināla norisē ir nelielas izmaiņas. Lai kvalita-
tīvāk sagatavotu savas idejas prezentāciju, jau de-
cembrī interesenti varēja piedalīties papildu
mācībās par pārdošanu. Savukārt nākamās mācī-
bas – “Sagatavošanas skola” – visiem konkursan-
tiem kopā plānotas janvāra beigās.”

Pats konkurss ierasti notiks divās kārtās marta
sākumā. 1. un 2. kārta notiks uzreiz viena pēc
otras. Pirmajā kārtā jeb pusfinālā dalībnieki pre-
zentēs un žūrija vērtēs visus konkursā iesniegtos
biznesa plānus un prezentācijas. Virzīšanai uz
konkursa otro kārtu jeb finālu izraudzīsies 16 fi-
nālistus, pa četriem katrā kategorijā. Fināla idejas
žūrija vērtēs vairs tikai pēc dalībnieka prezentā-
cijas. Kopējais konkursa balvu fonds ir 20 000 eiro.

Atgādinām, ka konkursā apbalvo 4 labākās biz-
nesa idejas katrā no 4 konkursa kategorijām:

Uzņēmējdarbības ideja LAUKSAIMNIECĪBAS
NOZARĒ;

Uzņēmējdarbības ideja NELAUKSAIMNIECĪ-
BAS NOZARĒ (t.sk. zivsaimniecība): Ražošana;

Pakalpojumu sniegšana;
Lauksaimniecības produkcijas PIEVIENOTĀS

VĒRTĪBAS RADĪŠANA (t. sk. mājražošana).
Interesenti savus biznesa plānus līdz 2020.

gada 17. janvārim aicināti iesūtīt elektro-
niski uz e-pastu: laukiembut@llkc.lv. Ar deta-
lizētākiem konkursa nosacījumiem var iepazīties
nolikumā, kas pieejams http://new.llkc.lv/lv/noza-
res/lauku-attistiba/konkurss-laukiem-ir-klat-0
vai sazinoties ar savu reģionālo LLKC konsul-
tantu.

Konkursa “Laukiem būt!” atbalstītāji un liel-
draugi ir valsts attīstības finanšu institūcija
ALTUM, kas kopīgi ar LLKC piedalās apmācību
procesā un konkursa žūrijā.

Plašāka informācija: Elīna Ozola, LLKC
Lauku attīstības nodaļas vadītāja, e-pasts:
elina.ozola@llkc.lv.

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Konkurss “Laukiem būt!”
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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEKUMI

Dagdā
2019.gada 28.novembrī Nr. 2019/ 12
(protokols Nr.12, 10.§)

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos

Nr. 2017/4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 

kārtība Dagdas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 

43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta

ceturto daļu 

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos
Nr. 2017/4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Dagdas
novadā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 66. punktu šādā redakcijā:
“66. Par noteikumu 29.1. – 29.7, 30.1. – 30.4

punktos minēto prasību pārkāpumiem fiziskajām
personām var tikt piemērots naudas sods līdz 70
naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām
– līdz 280 naudas soda vienībām.”

1.2. Izteikt noteikumu 67.punktu šādā redak-
cijā:

“67. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

67.1. Dagdas novada pašvaldības pagastu pār-
valžu vadītāji;

67.2. Dagdas novada pašvaldības vides inženie-
ris; 

67.3. Dagdas novada Būvvalde.”
1.3. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:
“68. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata

Dagdas novada pašvaldības Administratīvā komi-
sija”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus
ar Administratīvās atbildības likumu.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

Dagdas novada pašvald bas saistošo noteikumu  

“Groz jumi Dagdas novada pašvald bas 2017. gada 23. febru ra saistošajos noteikumos 

Nr. 2017/4 “Sabiedrisko denssaimniec bas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 

k rt ba Dagdas novad ””  

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošo noteikumu m r is ir nodrošin t to atbilst bu 
Administrat v s atbild bas likuma 16. pantam, kas 
nosaka, ka naudas soda apm ru pašvald bu saistošajos 
noteikumos izsaka naudas soda vien b s. 

2. ss projekta satura izkl sts Saistošajos noteikumos naudas sodi tiek izteikti naudas 
soda vien b s, saistošo noteikumu terminolo ija tiek 
saska ota atbilstoši Administrat v s atbild bas 
likumam. 

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

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvald bas 
budžetu. 

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

Saistošie noteikumi p c b t bas neparedz ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi pašvald bas teritorij . 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Saistošie noteikumi neparedz jaunas no esoš  
regul juma atš ir gas administrat v s proced ras. 

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

Saistošie noteikumi p c b t bas neparedz izmai as 
administrat vaj  atbild b  par saistošo noteikumu 
p rk pumiem, t d  sabiedr bas l dzdal ba nav 
organiz ta. 

7. Cita inform cija Nav. 

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

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEKUMI

Dagdā
2019.gada 28.novembrī Nr. 2019/ 11

(protokols Nr.12, 9.§)

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos

Nr. 2019/4 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanu un uzskaites 
kārtību Dagdas novadā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un 
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija

noteikumu Nr.384 
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas

sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu 

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības
2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas pa-

kalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Dag-
das novadā” šādus grozījumus:

1.1.  Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
“14. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic:

14.1.  Dagdas novada pašvaldības pagastu
pārvalžu vadītāji;

14.2. Dagdas novada pašvaldības vides inže-
nieris; 

14.3. Dagdas novada Būvvalde.”
1.2. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Par šo saistošo noteikumu prasību neie-

vērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:
fiziskām personām – līdz 70 naudas soda vienī-
bām, juridiskām personām – līdz 280 naudas
soda vienībām.”

1.3. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Administratīvā pārkāpuma lietas iz-

skata Dagdas novada pašvaldības Administra-
tīvā komisija”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlai-
kus ar Administratīvās atbildības likumu.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

 
Dagdas novada pašvald bas saistošo noteikumu  

“Groz jumi Dagdas novada pašvald bas 2019. gada 25. apr a saistošajos noteikumos 

Nr. 2019/4 “Par decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites 

k rt bu Dagdas novad ””  

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošo noteikumu m r is ir nodrošin t to atbilst bu 
Administrat v s atbild bas likuma 16. pantam, kas 
nosaka, ka naudas soda apm ru pašvald bu saistošajos 
noteikumos izsaka naudas soda vien b s. 

2. ss projekta satura izkl sts Saistošajos noteikumos naudas sodi tiek izteikti naudas 
soda vien b s, saistošo noteikumu terminolo ija tiek 
saska ota atbilstoši Administrat v s atbild bas 
likumam. 

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

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvald bas 
budžetu. 

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

Saistošie noteikumi p c b t bas neparedz ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi pašvald bas teritorij . 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Saistošie noteikumi neparedz jaunas no esoš  
regul juma atš ir gas administrat v s proced ras. 

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

Saistošie noteikumi p c b t bas neparedz izmai as 
administrat vaj  atbild b  par saistošo noteikumu 
p rk pumiem, t d  sabiedr bas l dzdal ba nav 
organiz ta. 

7. Cita inform cija Nav. 

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

Ražīgi strādājot ir pagājis 2019. gads un pie-
nācis laiks atskatīties uz šī gada laikā paveik-
tajiem darbiem Dagdas novadā. Lai gan gluži
cilvēcīgi mēs visi, pirmkārt, ieraugām darba re-
zultātu, kad tapis kas jauns, nebijis, tomēr gri-
bam atskatīties uz dažādiem projektu darbiem,
kas tika realizēti un turpināsies realizēties
2020.gadā.

2019.gadā Dagdas novadā realizēti infras-
truktūras attīstības projekti:

l Vairāku ceļu rekonstrukcijas projekti:
l Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras

pārbūve, tika pārbūvēti grants ceļi Aleksan-
drova – Skudriķi un  Porečje – Malcāni – Kras-
nopole;

l Dagdas novada lauku ceļa Grabova – Malka
infrastruktūras pārbūve;

l Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pār-
būve.

l Saņemts apstiprinājums LEADER projekta
īstenošanai:

l Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana
Dagdas novada skolēniem, iegādājoties tautas
tērpus;

l Multisensorikas terapijas istabas izveide
Dagdas novadā;

l Atklāts fiziskās aktivitātes laukums dažāda
vecuma bērniem- „Vesels kustībā“;

l Aprīkojuma iegāde Dagdas novada kultūras
telpas mākslinieciskai izgaismošanai;

l Dagdas novada kultūrvēsturiskā manto-
juma vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot
muzeju.

Uzsākti vairāki pārrobežu projekti:
l Projekta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sa-

darbības programmas projekta „ VESELĪGA
DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀ-
KOTNI ( HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN
CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE,
LLI-329”  ietvaros- apjomīgs darbs noritēja
šogad pie pilsētas stadiona atjaunošanas dar-
biem.

l Projekts no Latvijas – Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmas “AMATNIECĪBA BEZ
ROBEŽĀM (CRAFTSMANSHIP WITHOUT
BORDERS (Crafts), LV-RU -018” 

Eiropas sociālā fonda programmu projektu
realizācija:

l 2019.gadā veiksmīgi turpinās projekta ESF
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”,
Nr. 9.2.4.2/16/I/020” realizācija. Projektā tiek or-
ganizēti dažāda veida veselības veicināšanas pa-
sākumi, kuri pieejami viesiem novada
iedzīvotājiem, gan pilsētā, gan pagastos. Plāno-
tie pasākumi pieejami visām iedzīvotāju gru-
pām.

l Turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, īsteno-
šanā. Projekta ietvaros tiek piešķirti vairāki so-
ciālie pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem
traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rak-
stura traucējumiem.

l 2019.gadā turpinās arī ESF projekts “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai” PuMPuRS un tika realizēti 6 jaunatnes inicia-
tīvu projekti atklāta projektu konkursa
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jau-

niešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietva-
ros.

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF)
finansējumu un Dagdas novada pašvaldības
līdzfinansējumu tika realizēts projekts “Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzī-
bas plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā”.
Projekta ietvaros tapa jauns dabas apskates ob-
jekts -  Jaundomes dabas taka.

Uzsākts vērienīgs ERAF projekts “Krāslavas
un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uz-
ņēmējdarbības veicināšanai degradētajās terito-
rijās”, kura ietvaros Dagdas pilsētā tiek veikta
Alejas ielas ( 1345 m) pārbūve. Projektā iekļau-
tais ielas posms ir pilsētas nozīmes publiskā
iela, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, pie-
kļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas
zonām. Šī projekta realizācija arī turpināsies
2020.gadā.

Kārtējo gadu Dagdas novadā norisinājās pa-
švaldības projektu konkurss “Sabiedrība ar dvē-
seli 2019”, kas deva iespēju novada
iedzīvotājiem īstenot savas idejas apkārtējās
vides labiekārtošanā un ikdienas dzīves uzlabo-
šanā. Dagdas novada pašvaldībai ir liels prieks
un gandarījums, ka iedzīvotāji pašu spēkiem
realizēja 9 projektus ar pašvaldības kopējo līdz-
finansējumu 44381,44 EUR apmērā. 

2019. gads ir bijis darbīgs un, lai, gan varbūt
visu neesam pieminējuši un uzskatījuši, tomēr
katrs projekts nesīs novada attīstībai lielu iegul-
dījumu. 

Lai mums visiem ražīgs 2020. gads!

Attīstības un plānošanas nodaļas komanda!

Par paveikto 2019. gadā Dagdas novada attīstībā
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B rnu literat ras noda a 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

06.01.–31.01. Di nas Po akas pašdarin to le u izst de “Skaisti un 

iedvesmojoši” 

02.01.-31.01.  Tematiska literat ras izst de “Literat ra dzimst j gas klusaj  
pazem b ”, rakstniecei, m kslas zin tniecei Gundegai Repšei -60 

02.01.-31.01. Tematiska literat ras izst de “Viss par žurk m”, 2020. gads 
met la žurkas gads 

02.01.-31.01. Tematiska literat ras izst de “Ziedu feja -  Anna Sakse”, velt ta 
rakstnieces Annas Sakses 115. jubilejai /16.01.1905. – 
02.03.1981./ 

02.01.-31.01. Literat ras izst de  2018. gada “B rnu un Jauniešu ž rijas” 

lab k s gr matas” 

02.01.-31.01. Tematiska literat ras izst de “ Br u Grimmu pasaku pasaule” 

07.01. Bibliotek r  stunda “Periodiskie izdevumi Dagdas NB B rnu 

literat ras noda  2020. gad ” 

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

janv r ” 
janv ris R ta stunda mazajiem “Pel na Pekša valst b ” 
janv ris Radoš  darbn ca “ Stil gais pel ns” 

 

Dagdas novada bibliot ka 

Datums Pas kuma veids, temats un nosaukums 

 

02.01.-30.01. “Ziema b rnu gr mat s.” Tematiska izst de 

02.01.-30.01. Rakstniecei Annai Saksei-115 . 

Literat ras izst de velt ta rakstnieces Annas Sakses 115. jubilejai 
02.01.-30.01. “No latviešu literat ras p ra.” 

Velt ta janv r  dzimušajiem: Annai Dagdai- 105, Fricim B rdam- 
140, Gundegai Repšei - 60 

30.01. “Iesak m izlas t.” Jauno gr matu diena
02.01.-30.01. “M ja bez gr matas ir k  miesa bez dv seles”.  A. ehovs 

Literat ras izst de 
09.01.-23.02. “Bibliot kas pakalpojumi.” Inform cijas stunda 
02.01.-30.01. “Viss par pel m” 

Tematiska izst de Peles gadu sagaidot. 
02.01.-30.01. “Vai esi las jis 2019.gad   visiem ot k s, vispopul r k s 

gr matas?” Literat ras izst de 

Andrupenes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

07.01.-10.01. ,,Džeralda Darela lab kais mantojums” Literat ras izst de 
Džeralda Darela 95. jubilejas gad . 

13.01.- 17.01. ,,Kad dv sele zied” Literat ras izst de velt ta rakstnieces Annas 
Sakses 115. dzimšanas dienai.   

20.01. ,,Trauksmainais barik žu laiks” Tematisks literat ras 
apkopojums 20. janv ra barik žu aizst vju atceres dien . 

20.01.-30.01. ,,B rnu un jauniešu ž rijas eksperts” Konsult cijas un ieteikumi 
B rnu ž rijas dal bniekiem elektronisk s anketas aizpild šan . 

30.01. 

plkst. 10.30 

“Las t js iesaka” Pas kums sadarb b  ar las t ju grupu 
“Domubiedri” . Aizvad taj  gad  las t s literat ras apskats. 

 

Andze u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

06.01. – 30.01 ,,Lai labs Jaunais gads! Tici sev ! 

Tad Tev izdosies !” 

Jaun ko žurn lu izst de, p rrunas 
13.01. – 14.01 Izst de ,,Gundegai Repšei – 60 ” 
16.01. – 22.01 Izst de ,,Annai Saksei – 115” 

,,Cik vien es dziesmas zinu, 
Tas visas dziedu tev…” 

 

B rzi u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

13.01. – 22.01. “...nu es zinu, kas pu m liek 
zied t, kas putniem liek 
dzied t” literat ras izst de velt ta rakstnieces Annas Sakses 115. 
gadadienai 

23.01. – 30.01. “Kas iraid š  dz ve, ko 
dz voju es, pret dz vi, kas 
ilg s man dvašo?”  literat ras izst de velt ta rakstnieka  
F. B rdas 140. gadadienai 

Katru 

trešdienu 

no plkst. 9.30 

Bibliot kas rokdarbu pulci a k rt j s nodarb bas 

Ezernieku bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.01.-31.01. “Iesak m izlas t!”- par pašvald bas l dzek iem pirkto gr matu 
izst de 

09.01.-17.01. “…m s visi kaut kam esam ilustr cija”- Gundegai Repšei -
60(gr matu izst de)                   

14.01. 

plkst.14.00 

B rnu un jauniešu ž rijas nosl guma pas kums 

13.01.-24.01. “Kas ir vism kais?”- 

Anna Saksei -115(gr matu izst de) 
16.01.-23.01. “Mana pasakain  pu e”- b rnu z m jumu izst de 

 
 

epovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.01.-10.01. “Izlasi pirmais!” Jauno gr matu izst de. 
13.01.-20.01. “Laiks-varens pav lnieks.”Literat ras izst de, velt ta rakstnieces, 

m kslas zin tnieces Gundegas Repšes 60. gadu jubilejai. 
20.01-27.01. “Bez barik d m šodien var tu b t cit di...”Tematiska izst de 

velt ta barik žu aizst vju atceres dienai. 
 

Konstantinovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

03.01.2020. Jaun k s literat ras izst de janv r . 

06.01.2020. Literat ras izst de -“Zoologs, dabas p tnieks un 

aizst vis, rakstnieks “. 

Džeraldam Darelam-95 
13.01.2020. T ju daudzveid ba un t ju dzeršanas trad cijas. Izst de ,t ju 

degust šana  “Veco Jauno gadu sagaidot” 

30.01.2020. Radoš  darbn ca -“Tekstilmoza ka” 

07.01.2020. B rnu un jauniešu ž rijas  gr matu v rt šanas p cpusdiena. 

 

Š aunes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

06.01. - 16.01. “Ar dzejas košumu un dadža asumu” gr matu izst de velt ta 
rakstnieces Annas Sakses 115.atceres dienai.

17.01.- 24.01.  “Barik žu laiku atceroties” literat ras izst de.
22.01. - 30.01. Tikšan s ar BJV ž rijas ekspertiem. P rrunas par izlas to. Anketu 

aizpild šana. 

Svari u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

 02.01.-31.01. Izst de un apskats: „Ko mums nes s Žurku gads?” 
06.01.-20.01 Literat ras izst de: “Dabasp tnieks-amatieris” velt ta  ang u 

zoologa, rakstnieka Džeralda Darela 95. atceres dienai. 
 20.01.-31.01. Barik žu atceres dienai velt ta izst de: 

 “Barikažu laiks- varo u  laiks”. 

27.01.-07.02. Literat ras izst de un apskats: 
”Vi š nebija run t js. Vi š bija dar t js.”-velt ta krievu 
rakstnieka A. ehova 160. atceres dienai. 

Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns 2020. gada janvārim

11.janv r
plkst. 12:00

11.janv r
plkst. 19:00

25.janv r

Pasākumi janvārī 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


