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Kur?
Kur koki aug visstaltākie?

Kur mākoņi visbaltākie?
Kur putni dzied visskaļāk?

Kur zāle zeļ viszaļāk?
Dzimtenē.

Kur avoti visdzidrākie?
Kur kovārņi visgudrākie?
Kur kaķi ņaud vismīļāk?
Kur zivis peld visdziļāk?

Dzimtenē.
Kur velli lec visellīgāk?

Kur mellenes vismellīgāk?
Kur pļavas zied viskošāk?

Kur pasaulē vis drošāk?
Dzimtenē.

Savā tautā.
(Pēteris Brūveris)

Par godu Latvijas simtgadei fonds ‘1836’ veido
tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, ‘pa kuru to
apiet, apbraukt vai aplidot’, kas būs aptuveni 1836
kilometru garumā pa sauszemes robežu, un viss
šis maršruts tika sadalīts simts 18,36 kilometru
garos posmos, tādējādi ‘mēs iepazīsim un izzinā-
sim Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, izveido-
sim ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm,
izklaides un atpūtas vietām, kā arī veicinot cilvēku
fizisko, emocionālo un garīgo labklājību, un stipri-
not vienotību iedzīvotāju starpā, kā arī izveidosim
aprakstu par Latvijas kontūras apceļošanu, iemar-
ķēsim ceļu’ ar Ceļa stabiņiem (http://1836.lv/par-
1836/).

Tā š.g. saulainajā 26.maijā stabiņu uzstādīšana
Dagdas pierobežā bija pulcējusi kopā gan novada
domes pārstāvi, gan jauniešus, gan Dagdas novada
jauniešu centru vadītājus, kā arī novada Kultūras
centra pārstāvjus, u.c. 

Tika uzstādīti četri stabi – Šķaunē, Porečjē, Ne-
ikšānos un Asūnē- atceroties un pieminot, ka
2016.gadā 23. un 24. jūlijā notika gājiens gar Balt-
krievijas – Latvijas robežu Dagdas novadā no Tīma-
ņiem līdz Asūnei, kas norisinājās šī ‘1836’ fonda ceļa
‘Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!’ ietvaros.

Pati Dagdas novada domes priekšsēdētāja viet-
niece, Sandra Viškure, piedalījās šajā gājienā, pa-
stāstot, ka viņa nogāja šos 18,36 km posmā no
Svariņu pagasta līdz Asūnes pagastam, un ka ‘šajā
gājienā piedalījās ļoti daudz cilvēku, un tieši šajā
posmā gāja arī tāds populārs cilvēks kā, piemēram,
Artūrs Irbe’, un ar gandarījumu par paveikto, pie-
bilda, ka ‘atzīmējot Latvijas kartē šos (stabiņu uz-
stādīšanas) punktus, visi ieraudzīs mūsu Dagdas
novadu, un tādā veidā mēs popularizējam savu no-
vadu’ un ‘noteikti šo ceļa posmu- no Asūnes līdz
Šķaunei- mēs atkal kādreiz iziesim, jo akcijas ir, un
šai CILVĒKU KOPĪBAI IR JĀNOTIEK! Un mums
sava Latvija jāmīl, jāpazīst, jālolo, un, jāsaprot, kur
mēs dzīvojam, jo, acīmredzot, tik skaista valsts kā
mūsu nav nekur! ’

Ir patīkami zināt, ka ‘1836 ceļš joprojām turpina

attīstīties, un pateicoties sabiedrības un pašvaldības
iesaistei, aizsākās ceļa infrastruktūras labiekārto-
šana, sakārtojot, iekopjot ceļa posmus un ierīkojos
1836 stabiņus.’ Un pavisam drīz tiks sagaidīts īpašs
notikums uz 1836 ceļa -  „Gaismas ceļš“. Skrējiens
uzsāksies 16. jūnijā, un tā dalībnieki mainīsies ap-
tuveni ik pa 20 km, nododot lāpu viens otram, no-
drošinot Gaismas ceļa nepārtrauktu ritējumu,
vijoties ap Latviju (http://1836.lv/gaismas-cels/).

Atmiņas par gājienu Dagdas novadā par godu
Latvijas simtgadei u.c. var apskatīt šeit:

http://www.dagda.lv/otherpages/visas-zinas/
backto/9/article/gajiens-dagdas-novada-

par-godu-latvijas-simtgadei.html, 
http://www.dagda.lv/otherpages/visas-zinas/

backto/89/article/1836-enduro-kilometri-dagdas-
novada.html
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2020.gada 2.aprīlī tika pieņemti Ministru kabi-
neta noteikumi Nr. 180 “Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapi-
tālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma
vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-
19 izplatību” (turpmāk – noteikumi), kas nosaka
kārtību, kādā uz likuma „Par valsts apdraudējuma
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasāku-
miem sakarā ar Covid-19 izplatību“ darbības laiku
krīzes skarto nozaru komersantam piemēro publis-
kas personas un publiskas personas kontrolētas ka-
pitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās
mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinā-
jumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un lī-
gumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot
maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem –
elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un ci-
tiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Minēto noteikumu 7.punktā noteikts, ka izno-
mātājs šo noteikumu 6. punktā minēto iesnie-
gumu (nomnieka iesniegumu par noteikumos
noteikto atbalstu) izskata un lēmumu par atbalsta
piešķiršanu pieņem piecu darbdienu laikā. Par
pieņemto lēmumu iznomātājs informē komer-
santu (nomnieku).

Ņemot vērā augstākminēto, Dagdas novada
dome nolēma:

1. Komersantiem vai citiem saimnieciskās dar-
bības veicējiem, biedrībām vai nodibinājumiem
(nomniekiem), kuri Dagda novada pašvaldībā ie-
snieguši iesniegumu par nomas maksas atbrīvo-
jumu vai samazinājumu par Dagdas novada
pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošo nekus-
tamo īpašumu un kustamās mantas nomu, sākot
ar 2020. gada 12. martu, bet ne ilgāk kā līdz die-
nai, kad spēku zaudē likums „Par valsts apdrau-

dējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību“, nevei-
cot grozījumus nomas līgumā, piemērot:

1.1. nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks
noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kus-
tamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās dar-
bības veikšanai Ministru kabineta noteikto
ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;

1.2. nomas maksas samazinājumu atbilstoši
nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības
procentuālajam samazinājumam, bet nepārsnie-
dzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas mak-
sas.

2. Lēmums attiecas uz nomniekiem, kas atbilst
Ministru kabineta noteikumos par kapitālsabied-
rības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai sa-
mazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19
izplatību noteiktajiem kritērijiem.

Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu saistībā
ar Covid-19 izplatību

Šopavasar Svariņu aušanas darbnīca svin pirmo
nozīmīgo jubileju – 10 pastāvēšanas un darba
gadus, kuri bija diezgan ražīgi. Bet sākās viss
2010. gadā, kad Dagdas novada domes priekšsēdē-
tājs Viktors Stikuts uzaicināja Svariņu Tautas
nama vadītāju iesaistīties aušanas procesā, lai sa-
glabātu šīs senās tradīcijas Dagdas novadā.

Sākumā darbnīcā bija vien pāris stelles, bet
tagad – jau 4. Pirmās stelles uzdāvināja Rēzeknes
iedzīvotāja Valentīna Timošenko. Vēl divas stelles
uzdāvināja Vera Vasiļevska no Šķaunes un Ja-
nīna Viļuma no Dagdas, pēdējās saņēmām no vie-
tējā iedzīvotāja Jāzepa Rubina. Iedzīvināt visas
stelles palīdzēja mūsu pagasta meistars Aivars
Šļahota. Pateicoties viņam bija izgatavotas au-
dekla tītavas.

Apgūt aušanas prasmes palīdzēja Olga Jokste,
profesionālā audēja no Indras un Anžela Kuzmin-
ska, Indras Tautas nama vadītāja un audēja. Pa-
gastā atradās sievietes, kuras atbalstīja šo
piedāvājumu- Oksana Jančenko, Rita Ruža, Inna
Ivanova. Svariņu audēju izaugsmē liela loma bija
tieši Indras audējām, kurām mūsu sievietes pie-
biedrojās, pateicoties Prasmju skolas projektam.

Iemācījās aust daudzas ciemata sievietes, bet
pastāvīgi daudzus gadus darbojas vismaz piecas
audējas: Romualda Indrāne, Erna Šļahota, Vikto-
rija Lubgāne, Kristīne Skreba, Inna Matvejeva.

Audēju darbnīcā pulcējas Svariņu meistares,
top skaisti darbiņi. Pārsvarā tie ir grīdas celiņi,
bet sievietes izmēģināja aust spilvendrānas, sedzi-
ņas, sienas dekorus. Svariņu audējas rāda savas
prasmes, piedaloties dažādās izstādes gan Dag-
das, gan Krāslavas novados. Ar mūsu darbiem
Dagdas novads bija pārstāvēts ārzemēs.

Apgūt senās amatu prasmes pie mums labprāt
brauc ekskursanti. Mūsu aušanas darbnīca at-
vērta daudzām meistarklasēm, tai skaitā „Satiec
savu meistaru!“ ietvaros. Pateicoties tādiem pasā-
kumiem, 2019.gada maija beigās uz Bērziņu bib-
liotēku bija atvestas un sagatavotas darbam
aušanas stelles no Svariņu aušanas darbnīcas.  

Svariņu aušanas darbnīca  ir mūsu lepnums!
Paldies Viktoram Stikutam par interesantu ideju!
Paldies Svariņu pagasta pārvaldei, Dagdas no-
vada domei un novada Kultūras centram par pa-
stāvīgu  atbalstu un palīdzību! Paldies Indras
audējām, kuras iemācīja un dalījās ar savu piere-
dzi! Paldies pašām audējām par darbu un kopī-
giem sasniegumiem!

Gribētos, lai aušanas tradīcijas Svariņu pagastā
turpinātos vēl ilgus gadus, un, lai šo darbu turpi-
nātu mūsu bērni un mazbērni.

Erna Šļahota, 
kultūras pasākumu organizatore 

Svariņu pagastā.

10 gadi pa austo ceļu!
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28. maijā notika attālinātā Dagdas novada
domes sēde.

Vienai personai piešķīra vienreizēju sociālo pa-
balstu krīzes situācijā.

Lēmums par grozījumiem domes 28.11.2019. lē-
mumā “Par dalību ELFLA pasākumā “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””
netika pieņemts.

Lēmums par aizņēmumu ELFLA projekta “Dag-
das novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” īste-
nošanai netika pieņemts.

Lai īstenotu projektu “Dagdas novada lauku ceļa
Grabova – Malka infrastruktūras pārbūve” (Pro-
jekta iesnieguma Nr.19-03-A00702-000098), Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansētā LLAP 2014.-2020.gadam pasā-
kuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros, nolēma ņemt aizņēmumu
Valsts kasē  EUR 195 500,- apmērā ELFLA līdzfi-
nansētā projekta “Dagdas novada lauku ceļa Gra-
bova – Malka infrastruktūras pārbūve” (Projekts
Nr.19-03-A00702-000098) īstenošanai.

Nolēma piedzīt no 4 personām nokavēto nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi  un
ēkām, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz no-
dokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piede-
rošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Nolēma komersantiem vai citiem saimnieciskās
darbības veicējiem, biedrībām vai nodibinājumiem
(nomniekiem), kuri Dagda novada pašvaldībā ie-
snieguši iesniegumu par nomas maksas atbrīvo-
jumu vai samazinājumu par Dagdas novada
pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošo nekus-
tamo īpašumu un kustamās mantas nomu, sākot
ar 2020. gada 12. martu, bet ne ilgāk kā līdz dienai,
kad spēku zaudē likums „Par valsts apdraudējuma
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasāku-
miem sakarā ar Covid-19 izplatību“, neveicot gro-
zījumus nomas līgumā, piemērot:

- nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks no-
teiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo
mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības
veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu
dēļ ārkārtējās situācijas laikā;

- nomas maksas samazinājumu atbilstoši nom-
nieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procen-
tuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 %
no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Nolēma nodot bez atlīdzības Latvijas valstij
Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpa-
šumu - “Golovanovka - Astašova”, īpašuma kadas-
tra numurs 6042 005 3002, kura sastāvā ietilpst
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
60420053002, platība 0,93 ha, un inženierbūve ar
kadastra apzīmējumu 60420053002, Meža likumā
noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža
zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodroši-
nāšanai. Noteica aizliegumu Zemkopības ministri-
jai atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu
“Golovanovka - Astašova”, kadastra Nr. 6042 005
3002 ar lietu tiesībām un pienākumu Zemkopības
ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpa-
šumu “Golovanovka - Astašova”, kadastra Nr. 6042
005 3002, Dagdas novada pašvaldībai, ja tas vairs

netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas un
aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot
atzīmi Zemesgrāmatā.

Apstiprināja pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Skolas ielā 3, Andrupenē, Dagdas novadā ar
kopējo platību 11,3 m2 (telpas Nr.9., 12., 13), nomas
tiesību izsoles rezultātus.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpa-
šumu “Dubras”, Bērziņu pagastā, kadastra numurs
6050 002 0071, kas sastāv no zemes vienības 5.69
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0104,
pārdodot par nosacīto cenu.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja No-
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Ø Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Ø Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma

speciālists;
Ø Romualda DEMIDA – Bērziņu pagasta

pārvaldes vadītāja.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo

īpašumu “Upmalas”, kadastra numurs 6056 004
0104, kas sastāv no zemes vienības 0.2943 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0104,
pārdodot par nosacīto cenu.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja No-
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Ø Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Ø Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma

speciālists;
Ø Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta

pārvaldes vadītājs.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpa-

šumu “Vējkalniņi”, kadastra numurs 6042 004
0585, kas sastāv no zemes vienības 6800 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0438, pārdodot
par nosacīto cenu.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja No-
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Ø Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Ø Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma

speciālists;
Ø Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes pagasta

pārvaldes vadītāja.
Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes

vienības ar kadastra apzīmējumu 60760020209
(platība ~ 2,42 ha), Konstantinovas pagastā uzmē-
rīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma “Nogāzes”, Klīsmeti, An-
dzeļu pagastā, Dagdas novadā,  kadastra numurs
6044 004 0015, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 6044 004 0015, 17.3 ha platībā,
nosacīto cenu 17 300 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma „Diānas”, Udrija, Ezer-
nieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6056 003 0049, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 6056 003 0049, 1,62 ha platībā,
nosacīto cenu 1 800 EUR.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Rubīni”, Ezernieku
pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6056
002 0153, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6056 002 0153, 17.92 ha platībā, pār-
dodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Noteica nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku
pagastā, Dagdas novadā, pārdošanas nosacīto cenu
(izsoles sākumcenu) 14 900 EUR. 

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Brieži”, Svariņu pa-
gastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6090
002 0090, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6090 002 0090, 10.53 ha platībā, pār-
dodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Noteica nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pa-
gastā, Dagdas novadā, pārdošanas nosacīto cenu
(izsoles sākumcenu) 26 500 EUR. 

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Krūmiņi”, Ķepovas
pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6080
003 0092, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6080 003 0092, 2.98 ha platībā, pārdo-
dot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Noteica nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas
pagastā, Dagdas novadā, pārdošanas nosacīto cenu
(izsoles sākumcenu) 2 500 EUR. 

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.3 Liepājas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā, kadastra Nr.6009 900
0395, kopējā platība 48,2 m2 un pie tā piederošās
486/810 kopīpašuma domājamās daļas no būves
(kadastra apzīmējums 6009 001 0308 001) un ko-
pīpašuma 486/810 domājamās daļas no zemes (ka-
dastra apzīmējums 6009 001 0308)., pārdodot to
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteica
nekustamā īpašuma pārdošanas nosacīto cenu (iz-
soles sākumcenu) 600 EUR. 

Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz pa-
švaldības dzīvokli 5 personām un 2 personām iz-
īrēja pašvaldības dzīvokļus.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistītie
jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību
pagarināšanu;  par  nomas tiesību piešķiršanu uz
neapbūvētu zemi; par zemes nomas tiesību
izbeigšanu; par atļauju zemes nodošanai
apakšnomā; par atteikumu zemes nodošanai
apakšnomā; par nekustamā īpašuma sadali un
jauna nosaukuma piešķiršanu; par nosaukuma
piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam
ar kadastra numuru 6076 002 0209, Konstantinovas
pagastā; par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu pašvaldībai piekrītošām un rezerves fonda
zemes vienībām; par pašvaldības zemes vienību
kadastra informācijas precizēšanu; par rezerves
fonda un zemes reformas pabeigšanas zemes vienību
kadastra informācijas precizēšanu; par neiznomātu
zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

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

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja 

Domes sēdes lēmumi

Sociālā dienesta ziņas
Maijā piešķirts no jauna 7 ģimenēm (personām) trūcīgas statuss un 3

ģimenēm (personām) - maznodrošinātas statuss, bet sakarā ar ārkārtējās
situācijas noteikšanu visā valstī, tām personām, kurām trūcīgas vai maz-
nodrošinātas statuss beidzās 30.04.2020., periods tika automātiski paga-
rināts līdz 30.06.2020.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 205 ģimenēm EUR
11809,50 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā EUR 1702,77 apmērā piešķirts
45 ģimenēm un natūrā  - 7 ģimenēm EUR 149,81 apmērā, pabalsts krīzes
situācijā izmaksāts 2 ģimenēm EUR 138,12 apmērā. 

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 4102,40
apmērā, apbedīšanas pabalsts vai papildus pašvaldības pabalsts apbedī-
šanai – EUR 295,26; pabalsts jaundzimušo aprūpei – EUR 220,00- 1 ģime-
nei, pabalsts 42 donoriem – EUR 210,-;  8 pabalsti malkas iegādei vai
apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR 960,-
apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pa-
kalpojumu apmaksai 33 vecuma pensionāriem EUR 990,00 apmērā, citi
pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) – EUR 15,00,
pabalsts Otrā pasaules kara  dalībniekiem – EUR 90,00- 3 personām.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR
20682,86

Papildus jau esošajām, 1 personai piešķirts pakalpojums “aprūpe
mājās”, 2 personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – VSPC
“Dagda”, uzsākta 1  sociālā darba lieta ar ģimenēm ar bērniem.

Arī maijā pārtikas pakas 
aizceļoja pie saviem

adresātiem
Dagdas novadā, 22. un 26.maijā, nodrošinot ēdināšanas atbalstu izglītoja-

miem ārkārtējās situācijas laikā, notika pārtikas paku izdale pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā deklarētajiem 1.-9.klašu skolēnu ģimenēm.

Dagdas vidusskolā ēdnīcas vadītāja Natālija Bistrova un viņas palīdzes
ķērās pie produktu komplektu pasūtīšanas un tad veidošanas. Virtuvē gluži
kā loģistikas centrā visi saskaņoti darbojās un 437 pakas bija gatavas. Vienas
pakas kopējā vērtība 30 EUR. Pirmajā reizē valdījusi neziņa, kā būs un cik
ātri veiksies, tāpēc šoreiz pilnveidojām sistēmu. 22.maijā pakas saņēma no-
vada izglītības iestādes. 26.maijā tikai Dagdas vidusskolas audzēkņu ģimenes.
Līdz ar to Dagdas vidusskolas ēdnīca, kas bija pārvērtusies par «Paku centru»
paku komplekti raiti tika izsniegti. Pagastu pārvalžu transports ar atbildīga-
jām personām nogādāja pakas līdz konkrētai ģimenei. Izglītības iestādes per-
sonāls vērtē, ka paku saturs ir daudzveidīgs, tajās ir: piens, olas, griķi, rīsi,
makaroni, cukurs, eļļa, siers “Čedars”, cepumi “Cukura”, brokastu pārslas,
āboli, apelsīni, cūkgaļas sardeles, zivju konservi u. c.

Paldies par atbalstu Dagdas novada pašvaldībai un domes deputātiem! Pa-
švaldībai rūp, kā ģimenēm šajā laikā ar iztikšanu, turklāt tas ir labs atspaids,
gādājot ikdienā nepieciešamo.

Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča
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“Bez pagātnes nav nākotnes’’ 
/Aforisms/

Nekas dzīvē nestāv uz vietas, dzīve rit uz priekšu, viss mainās... Mani vec-
vecāki, nu jau ir nosvinējuši savas zelta kāzas, izaudzināti 3 bērni: Ilona, Ju-
rijs un Valērijs, kā arī aug 4 mazbērni: Anastasija, Aija, Ingus un Artūrs. Es
- pati jaunākā mazmeita Anastasija, man ir 9 gadi. 

Darbs ir dzīves pamats. Mani vecvecāki Reģīna un Mihails ir ļoti čakli,
visu mūžu cītīgi  strādājuši. Mana vecmāmiņa Reģīna lielāko dzīves posmu
ir veltījusi medicīnai, nostrādāti 45 gadi par lauku feldšeri. Viņas sirsnībā
un labestībā sildījās ne tikai pašas bērni, bet arī neskaitāmi pacienti. Vec-
māmiņa no savas dzimtas ir mantojusi mīlestību uz savas tautas tradīcijām,
kuras nodod tālāk gan saviem bērniem, gan saviem mazbērniem. Viņa jo-
projām turas pie šīm tradīcijām, dziedot Šķaunes folkloras kopā ‘’Gaiļupeite”. 

Mans vectētiņš Mihails ir īsts savas zemes mīļotājs, pēc izglītības - agro-
noms, tāpēc jau  arī visa dzīve saistīta ar zemes kopšanu. Kā iedvesmas avots
ir vienmēr bijusi mūzika. Klausoties dabas skaņās, viņš savas izjūtas izdzie-
dāja neskaitāmajās dziesmās, vienlaikus apgūstot bajāna spēli. Ar laiku ir
kļuvis par slavenu kāzu muzikantu un viņa mīlestību uz mūziku mantojuši
viņa bērni un mazbērni, bija izveidojis ģimenes ansambli ”Miķelis’’. Tāpat
arī brīvajā laikā viņam nav svešas medības un zveja.

Cienījamais manu vecvecāku vecums nav šķērslis, lai nodarbotos ar lop-
kopību, lauksaimniecību un mājsaimniecību. Ar darbiem viņi man parāda
savu pacietību, čaklumu, mīlestību uz dabu un tās krāšņumu. Māca ne vien
plašāk skatīties uz apkārtējo pasauli, pamanīt lidojošo taurentiņu, tikko uz-
plaukušu pirmo pavasara ziediņu, bet arī iedvesmo jauniem darbiem. Es
vienmēr steidzos viņiem palīgā, jo tas dod lielu gandarījumu kaut ko veidot
savām rokām. Protams, katrs darbs sokas raitāk, uzdziedot kādu dziesmu,
ko esmu dzirdējusi, apmeklējot mēģinājumus kopā ar vecmāmiņu, piemē-
ram, “Auga, auga rūžeņa’’, ”Zynu, zynu tāva sātu’’. Neskatoties uz saviem
ikdienas darbiem, šķiet, ka viņi dažreiz aizmirst, ka sen jau ir pieauguši, jo

ar lielu interesi un pilnu acu skatienu var pavadīt laiku kopā ar mani, spē-
lējot dambreti, cirku, domino, lasot grāmatas un žurnālus, it īpaši vecmāmi-
ņai patīk pastāstīt man kādu savas bērnības pasaku.

Ar vecvecākiem pavadītais laiks mudina turpināt viņu iesākto darbu, lai
kļūtu par īstu  savas zemes mīļotāju un savas tautas tradīciju turpinātāju.
Es ļoti mīlu, cienu un lepojos ar saviem vecvecākiem! Gribu, lai viņiem vien-
mēr netrūktu optimisma, enerģijas, saules siltuma un mīlestības pret saviem
tuvākajiem! Viņi ir labākie!

Šķaunes sākumskolas 2. klases skolniece 
Anastasija Kozlovska, 

(Apraksts tapis sadarbībā ar savu māmiņu)

1939.gada 8.septembrī piedzima
mana vecvecmmāmiņa.

Ar savu brāli, mammu un tēti dzī-
voja Vidiškos. Kad viņai bija 7 gadi,
saka mācīties Labiešu skolā. Skolā
mācījās tikai 6 gadus, jo vajadzēja
strādāt kolhozā. 

Skolā viņai ļoti patika mācīties,
īpaši matemātikas stundās, jo mācīja
labs skolotājs. Līdz pat šodienai
viņai patīk skaitīt un risināt mate-
mātiskos uzdevumus, tāpēc viņai ir
laba atmiņa. Pēc skolas beigšanas
vecvecmāmiņa sāka strādāt kolhozā
par mājlopu slaucēju. Tur viņa strā-
dāja vairākus gadus. Viņas vaļas-
prieks ir šūšana, adīšana un
izšūšana. Vecvecmamma ada skais-
tus cimdus un zeķes. Jaunības gados

viņa izšuva daudz skaistu galdautu,
spilvendrānu un palagu.

19 gadu vecumā viņa apprecējās
ar savu vīru un aizbrauca dzīvot uz
Salaspili. Tur viņa dzīvoja tikai
divus gadus, pēc tam ģimene atgrie-
zās uz savu dzimto pusi. Vecvec-
mamma sāka dzīvot Jaundomes
muižā, kādreiz tur bija skola, bet
tagad ir zivju muzejs. Vairāk nekā 30
gadus Jaundomes muiža bija viņas
māja. Gandrīz visa ģimene dzīvoja
šajā mājā līdz muižas restaurācijas
iesākumam.

Manai vecvecmammai ir 7 bērni,
bija 21 mazbērns, tagad palika tikai
19 mazbērni, jo divi nomira. Vēl
viņai ir 29 mazmazbērni un drīzumā
piedzims vēl viens mazmazbērns.

Mana vecvecmamma ir ļoti bagāta
sieviete, jo viņai ir tik liela ģimene.
Jaunībā viņas vīrs nomira un es le-
pojos ar to, ka vecvecmamma izau-
dzināja tik daudz bērnu viena pati,
bez kāda cita cilvēka palīdzības. Vec-
vecmamma nenolaida rokas, kad bija
grūti laiki, daudz strādāja un izau-
dzināja labus, godīgus bērnus.

Pagājušajā gadā vecvecmamma
nosvinēja savu astoņdesmito gada ju-
bileju. Viņa bija ļoti laimīga un prie-
cīga, ka ne viens no bērniem nav
aizmirsis par viņas tik skaistiem
svētkiem un apsveica viņu. Patiesā
dzīves laime ir ģimene un tuvo kopā
būšana. 

Milana Poļaka, 10 gadi

Mana vecvecmamma Marija Filipova

Mani vecvecāki
Man ir saprotoša un draudzīga ģimene, tādēļ es cienu

savus vecvecākus. Diemžēl, ne ar visiem man ir brīnišķīgas
attiecības, kā arī daži jau ir aizsaulē, tāpēc vēlos pastāstīt
par to cilvēku, kas vienmēr uzklausa, mēģina saprast un pa-
līdzēt. Tā ir mana vecmāmiņa Silvija.

Viņa šobrīd strādā Dagdas pastā, bet drīz jau būs pensijā,
tādēļ viņa veltīs laiku savām interesēm un hobijiem. To vec-
māmiņai ir patiešām daudz, viņa ir daudz aktīvāka nekā es.
Silvija piedalās senjoru deju kolektīvā, bieži apmeklē pasā-
kumus, arī radošās darbnīcas. Kustība un dejas palīdz viņai
atpūsties, atstāt problēmas un rūpes un labi pavadīt laiku
ar citām dalībniecēm. Arī bērnībā vecmāmiņai patika sportot
un piedalīties  aktivitātēs, tāpēc šobrīd viņa labprāt uzstājas
ar deju kolektīvu, pateicoties kuram dažreiz sanāk arī pace-
ļot un apmeklēt jaunus koncertus.

Vecmāmiņai arī ļoti patīk adīšana, kaut gan šī nodarbo-
šanās ir pretēja aktīvām dejām. Viņai patiešām ir zelta
rokas, tādēļ bieži vien Silvijai ir pasūtījumi. Visbiežāk viņa
ada čībiņas vai vilnas zeķes, bet vecmāmiņa prot arī adīt ves-
tes, jakas, cimdus, džemperus un cepures. Vakaros, klauso-
ties vai skatoties kādu seriālu vai filmu, viņa sēž uz dīvāna
ar rudu kaķi pie sāna un ada kādu zeķu pāri. 

Vecmāmiņa arī prot uzklausīt. Neskatoties uz to, ka bieži
vien mūsu viedokļi ir atšķirīgi, dažreiz pat pretēji, mēs
nekad nestrīdamies un saprotam viena otru. Es uzklausu
vecmāmiņas stāstus un gadījumus no darba, bet viņa manas
runas par skolu, negadījumiem ar skolotājiem un problē-
mām, kas rodas ikkatru dienu. Nevienu reizi neesmu dzir-
dējusi vārdus “Ko tu te žēlojies, tie taču nieki!”, jo Silvija
vienmēr atbalsta un palīdz.

Mana vecmāmiņa ir brīnišķīgs, strādīgs, centīgs un mīļš
cilvēks, kuru es ļoti cienu un mīlu. Pat ja ir nesaskaņas
mūsu viedokļos, mēs vienmēr atbalstām viena otru. Esmu
lepna par to, ka Silvija ir mans vecvecāks.

Kristīne Mihailova 9. klase

Par sadzīves atkritumiem 

autobusu pieturvietās

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts
ceļi” Dagdas nodaļas darbinieki, apsekojot
Dagdas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošos valsts autoceļus, vairākās
autobusu pieturvietās sistemātiski konstatē
lielu daudzumu atstāto sadzīves atkritumu
(gan atkritumu maisiņos, gan bez tiem).

Piegādāto atkritumu apjoms un regulari-
tāte liek secināt, ka tos neveido autoceļu in-
frastruktūras lietotāji, bet gan iespējams
tuvākās apkārtnes iedzīvotāji.

Sevišķi “operatīvi un regulāri” atkritumi
tiek “piegādāti” uz sekojošām autobusu pie-
turvietām:

Autoceļš P55 Rēzekne-Dagda, auto-

busu pieturvieta “T/bāze “Ezernieki”
(abās ceļa pusēs);

Autoceļš P55 Rēzekne-Dagda, autobusu
pieturvieta “Baltā” (abās ceļa pusēs);

Autoceļš P60 Dagda-Aglona, autobusu
pieturvieta “Sloboda” (abās ceļa pusēs).

Autobusu pieturvietās novietotie atkri-
tumi rada zināmas neērtības ceļa infrastruk-
tūras lietotājiem, rada papildus izdevumus
autoceļu uzturētājiem to savākšanai un no-
gādāšanai uz utilizāciju. Ne reti, atstātos at-
kritumu maisiņus saplēš dzīvnieki un
atkritumi tiek izvazāti pa apkārtni (attēlā). 

Lūgums ziņot Dagdas novada pašvaldībai
par tiem cilvēkiem, kuri savus atkritumus
izmet autobusu pieturvietās! 

Aicinām iedzīvotājus pret vidi izturēties
saudzīgi un atkritumus izvest vai novietot
tiem paredzētajās vietās, nevis izmest auto-
busu pieturās!

Par pašvaldības autoceļu 

aizsardzību!

Ceļš ir inženiertehniska būve, kuras sastāvā
ietilpst arī ceļa nomale, nogāze, grāvis un
grāvja ārējā šķautne. Viss uzskaitītais ir ceļa
konstrukcijas sastāvdaļas, kas kopumā nodro-
šina ceļa kalpošanas kvalitāti. Ja tiek sabojāts
kāds no konstrukcijas elementiem, tad sāk ļo-
dzīties visa konstrukcija, ceļa gadījumā tā
plaisā, veidojas iesēdumi un citi defekti.

Ir gadījumi, kad saimnieciskās darbības re-
zultātā ar smago tehniku ceļa konstrukcijas ir
sabojātas. Tas notiek, aparot ceļa nomales vai
grāvjus, kā arī komunikācijas, kuras nereti at-
rodas zem ceļa nodalījuma joslas.

Pieartā zeme nobloķē ūdens novadīšanu no

ceļa konstrukcijas, un uz ceļa veidojas iesē-
dumi un bedres. Rudens un pavasara slapjajā
periodā netiek nodrošināta ūdens novadīšana
no ceļa klātnes, tā pārmitrinās un tiek bojāta. 

Ceļiem piegulošos laukus pļauj, ar, apsēj.
Veicot šīs darbības, ir svarīgi atcerēties par
blakusesošā ceļa konstrukcijām un nebojāt tās!

Lai nodrošinātu ceļa aizsardzību, likumdo-
šanā ir noteikta ceļa nodalījuma josla – 9,5m
uz katru pusi no ceļa ass. Šajā joslā jebkādu
darbu veikšana ir atļauta tikai saskaņojot ar
ceļa īpašnieku.

Precīzāku informāciju var iegūt iepazīstoties
ar likumiem, - Likums “Par autoceļiem”, Aiz-
sargjoslu likums, Zemes pārvaldības likums.

Veicot zemes apstrādi, lūgums ievērot paš -
valdības autoceļu nodalījuma joslā noteiktos
ierobežojumus!
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Pasauli virza aizrautīgie, tie,
kam ir idejas un drosme tās rea-
lizēt.

Maijs dabā ir atdzimšanas un zie-
dēšanas laiks, bet skolas dzīvē -
ražas laiks, kad ar lepnumu un
prieku var atskatīties uz paveikto
mācību gadā. Arī šogad, 27. maijā,
notika ikgadējais pasākums un
Dagdas vidusskolas pagalmā visas
dienas garumā, ik pēc 40 minūtēm,
ievērojot SPKC ieteikumus, sapul-
cējās tie cilvēki, kurus vieno panā-
kumi un uzvaras mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos
un sporta sacensībās.

Šī diena bijā īpaši svētki 69 skolē-
niem, paldies tika teikts 20 novada
skolotājiem. Skolēnu panākumi ne-
būtu bez viņu vecāku ikdienas atbal-
sta un rūpēm un skolotāju
pašaizliedzīgā ikdienas darba. Nau-
das balvas par sasniegto saņēma
skolēni un viņu skolotāji. Skolēnus
un skolotājus sveica Dagdas novada
domes priekšsēdētāja vietniece Sa-
ndra Viškure.

Naudas balvas saņēma:
- Dagdas vidusskolas skolēni -

Ksenija Barkanova, Valērija Mihe-
jeva, Armands Rutka, Karīna Kuz-
menko, Jevgēnijs Locs, Linda
Slapiņa, Vineta Bitte, Aigars Volče-
noks, Viktorija Markova, Sabīne
Čumika, Kaspars Romanovskis,
Jana Poļaka, Renāte Ciganoviča,
Kristīne Mihailova, Raivis Kuzņe-
covs, Reinis Vigulis, Ņikita Šaļtis,
Armands Jermaks, Ieva Murāne,
Jana Antonova, Laura Skorodihina,
Jānis Ciganovičs, Jūlija Smoļani-
nova, Alīna Zvidriņa, Baiba Kal-
niņa, Poļina Smoļaninova, Evija
Utāne, Agate Krilova, Dagnija Vja-
tere, Liene Matjušonoka, Luīze Kro-
māne, Undīne Goligina, Dagdas
vidusskolas vokālais ansamblis
“Rasas pilieni”, Dagdas vidusskolas
VIA “Lēciens”;

- Ezernieku vidusskolas skolēni -
Danila Sinicins, Anna Marija Vaišļa,
Viktorija Lukiša, Violeta Milaševiča,
Veronika Ostrovska, Jana Vitāne,
Džesika Ruža, Jana Zlobina;

- Andrupenes pamatskolas sko-
lēni – Rasmis Pavlovs, Viesturs
Streļčs, Elīna Aprube, Karīna Šala-
jeva, Andrupenes pamatskolas fol-
kloras kopa “Saiveņa”;

- Dagdas Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņi – Dace Moisejenoka, Ai-
vars Eisaks, Undīne Goligina,
Katrīna Kuzņecova, zēnu ansamblis,
Irina Smoļaninova, Andžejs Beitāns,
Artjoms Murāns;

- Dagdas novada Sporta skolas au-
dzēkņi – Samuels Zariņš, Viktors
Kuzmins, Maksims Giruckis, Undīne

Goligina, Daniels Kazakevičs, Raivo
Malinovskis, Katrīna Kuzņecova, Vi-
neta Rutka, Ilvita Rutka, Luīze Kro-
māne, Lauris Borovkovs, Valērija
Ovčinko, Adriana Plakoša, Arnis
Dimpers, Sandra Dimpere, Linards
Pauliņš, Andris Vorobjovs, Ieva Mu-
rāne, meiteņu komanda volejbolā.

Naudas balvas saņēma Dagdas vi-
dusskolas skolotāji – Olita Loče,
Anna Krilova, Marija Micķeviča,
Vija Gekiša, Aija Utkina, Rita
Vaišļa, Leonora Brence, Rita Kā-
poste, Olga Boboviča; Ezernieku vi-
dusskolas skolotāji – Stanislava
Bondareva, Diāna Kiseļova, Lidija
Kudrjavceva; Andrupenes pamat-
skolas skolotāja Aija Vaičule; Dag-
das mūzikas un mākslas skolas
skolotāji – Olga Šalajeva, Vita Orole,
Tamāra Starovoitova, Rita Kā-
poste; Dagdas novada Sporta sko-
las pedagogi – Lilija Novicka, Vija
Nipere, Harolds Kavinskis.

Paldies tika teikts Dagdas novada
skolēniem- veiksmīgākajiem olim-
piādēs. 5.-6.klašu grupā : Raivis
Bartušs, Mārtiņš Kokars no Dagdas
vidusskolas, Valērija Lovčinovska no
Ezernieku vidusskolas. 7.-9.klašu
grupā: Ksenija Barkanova , Kristīne
Mihailova no Dagdas vidusskolas,
Viesturs Streļčs no Andrupenes pa-
matskolas. 10.-12.klašu grupā: Jev-
gēnijs Locs, Aigars Volčenoks,
Armands Rutka, Armands Jermaks
no Dagdas vidusskolas.

Dagdas novada “Gada sporta ko-
manda’’ Dagdas vidusskolas 9.-

12.klašu meiteņu volejbola komanda 
(sk. Harolds Kavinskis), Dagdas

novada “ Sporta laureāts “ Ieva
Murāne (trenere Vija Nipere). Dag-
das vidusskolas deju kolektīvam „At-
spolīte“ (vadītāja Rita Vaišļa) par
skolas tēla popularizēšanu - Dagdas
novada Gada interešu izglītības
pulciņš.

Paldies sveicienus sūtām arī mūsu
skolēnu vecākiem! Vecāki skaidri

zina, kas dzīvē ir svarīgākais. Pro-
tams, svarīgi, lai viņu bērni ir zināt-
kāri un čakli mācās, bet pamatos,
pašos pamatos svarīgākais tomēr ir
bērni.

Milzīgs paldies par atbalstu un sa-
pratni Dagdas novada pašvaldībai
un domes deputātiem!

Paldies Dagdas novada Dagdas
vidusskolas direktorei Vijai Geki-

šai, Ezernieku vidusskolas direkto-
ram Aleksandram Gžibovskim, An-
drupenes pamatskolas direktoram
Artūram Babrim, Dagdas Mūzikas
un mākslas skolas direktorei Loli-
tai Beitānei, Dagdas novada
Sporta skolas direktorei Vijai Nipe-
rei! Tieši jūsos jābūt katrā pietie-
kami gaismas, lai paši degtu un to
varētu iedegt arī savos kolēģos,
skolēnos. Tieši Jūsu uzmanīga sa-
runa, saprotošs skatiens var
kādam palīdzēt.

Lai saulaina un silta šī vasara
visai mūsu draudzīgajai Dagdas no-
vada skolu saimei! Paldies par
darbu, atbalstu un sapratni! Uz tik-
šanos 1. septembrī!

Dagdas novada IKSN vārdā 
vadītāja Marija Micķeviča

Citādā pieņemšana pie Dagdas novada pašvaldības
priekšsēdētāja



Dagdas Novada Ziņas6

IZSOLES
Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar

augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Liepājas ielā 4–3,
Dagdā,  Dagdas novadā,  kadastra Nr. 6009 900 0395,  ko-
pējā platība 48,2 m2, un pie tā piederošās 486/810 kopīpašuma
domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 6009 001
0308 001) un kopīpašuma 486/810 domājamās daļas no zemes
(kadastra apzīmējums 6009 001 0308) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 600 EUR.  Izsoles solis –
50 EUR.

Izsoles pretendentiem līdz 2020.gada 9.jūlijam plkst.17.00 jā-
ieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā AS „SEB banka“,
kods UNLALV2X, konts LV72 UNLA 0050 0181 82302,  nodro-
šinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.13.30
Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas
ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Izsole notiks 2020.gada 10.jūlijā plkst. 14:00 Dagdas no-
vada pašvaldības zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas
novadā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pa-
švaldības mājaslapā internetā: http://www.dagda.lv/pasval-
diba/pasvaldibas-izsoles.html vai 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), tālr. 65681434, 26562946.

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu “Rubīni”, Ezernieku pa-
gastā,  Dagdas novadā,  kadastra Nr. 6056 002 0153, kas
sastāv no zemes vienības 17,92 ha platībā, kadastra apzī-
mējums 6056 002 0153 – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 14 900 EUR.  Izsoles solis
– 50 EUR.

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

Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 13.jūlijam plkst.13.30
Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas
ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Izsole notiks 2020.gada 13.jūlijā plkst. 14:00 Dagdas no-
vada pašvaldības zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas
novadā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada paš -
valdības mājaslapā internetā: http://www.dagda.lv/pasval-
diba/pasvaldibas-izsoles.html vai 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), tālr. 65681434, 26562946.

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu “Brieži”,  Svariņu pagastā,
Dagdas novadā,  kadastra Nr. 6090 002 0090, kas sastāv
no zemes vienības 10,53 ha platībā, kadastra apzīmējums
6090 002 0090 – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 26 500 EUR.  Izsoles solis
– 50 EUR.

Izsoles pretendentiem līdz 2020.gada 13.jūlijam plkst.17.00
jāieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā AS „SEB banka“,
kods UNLALV2X, konts LV72 UNLA 0050 0181 82302,  nodro-
šinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.13.30
Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas ielā
4, Dagdā, Dagdas novadā.

Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14:00 Dagdas no-
vada pašvaldības zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas
novadā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada paš -
valdības mājaslapā internetā: http://www.dagda.lv/pasval-
diba/pasvaldibas-izsoles.html vai 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), tālr. 65681434, 26562946.

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu “Krūmiņi”,  Ķepovas pa-
gastā,  Dagdas novadā,  kadastra Nr. 6080 003 0092, kas
sastāv no zemes vienības 2,98 ha platībā, kadastra apzī-
mējums 6080 003 0092 – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 2 500 EUR.  Izsoles solis
– 50 EUR.

Izsoles pretendentiem līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.17.00
jāieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā AS „SEB banka“,
kods UNLALV2X, konts LV72 UNLA 0050 0181 82302,  nodro-
šinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 15.jūlijam plkst.13.30
Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas
ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Izsole notiks 2020.gada 15.jūlijā plkst. 14:00 Dagdas no-
vada pašvaldības zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas
novadā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada paš -
valdības mājaslapā internetā: http://www.dagda.lv/pasval-
diba/pasvaldibas-izsoles.html vai 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), tālr. 65681434, 26562946.

Latgales reģiona mācību iestādes savāc

pārstrādei 113,3 tonnas makulatūras
Bērzpils vidusskola iz-

cīna godalgu makulatū-
ras vākšanā Latvijā

Noslēgusies “Zaļā josta”
rīkotā Vislatvijas makula-
tūras vākšanas konkursa
“Tīrai Latvijai” 2019./2020.
mācību gada sezona, kurā
vairāk nekā 1000 tūkstoši
bērnu no 407 izglītības ie-
stādēm kopā ar ģimenēm
pārstrādei savāca 907 ton-
nas 79 kg makulatūras.
Latgales reģionu kon-
kursā pārstāvēja 63 izglītī-
bas iestādes, pārstrādei
nogādājot 113,286 tonnas
makulatūras. Bērzpils vi-
dusskolas skolēni izcīnīja
2. vietu valsts mērogā pēc
savāktā makulatūras ap-
joma uz vienu iestādes au-
dzēkni.

“Makulatūras vākšanas
konkurss “Tīrai Latvijai” kļu-
vis par vienu no nozīmīgāka-
jiem vides projektiem, kurā ik
gadu iesaistās simtiem mā-
cību iestāžu no visas Latvijas.
Šogad aizvadīts 16. konkursa
norises gads, kas vainagojies
ar 907 tonnām savāktas ma-
kulatūras, kas pārtapusi
jaunā papīrā, siltumizolācijas
materiālos, jaunos papīra un
kartona izstrādājumos, ietau-
pot ievērojamu ūdens un elek-
trības daudzumu, kā arī
ietaupot naudu un paglābjot
tūkstošiem koku no nocirša-
nas,” skaidro “Zaļā josta” pār-
stāve Laima Kubliņa.

Aktīvākā mācību iestāde
Latgales reģionā šogad ir
Preiļu 2. vidusskola, kuras au-
dzēkņi, savācot 6,956 tonnas
makulatūras, ieguvuši 1. vietu
Latgalē. Ludzas 2. vidusskolas
audzēkņi pārstrādei nogādāja
5,908 tonnas makulatūras, sa-
vukārt Nautrēnu vidusskolas
skolēni savāca 3,808 tonnas
makula tūras.

Šajā mācību gadā no Latga-
les reģiona vislielākie sasnie-
gumi makulatūras vāk  šanā ir
Rēzeknes pilsētai un nova-
dam. Piedaloties 17 mācību ie-
stādēm, no Rēzeknes novada
izvestas 34,013 tonnas maku-
latūras. Aktīvākie makulatū-
ras vācēji Rēzeknes novadā
šogad mācās Nautrēnu vidus-
skolā (savāktas 3,808 tonnas
makulatūras), Audriņu pa-
matskolā (savāktas 3,800 ton-
nas makulatūras), Rēzeknes
sākumskolā (savāktas 3,5 ton-
nas makulatūras), Freimaņu
pamatskolā (savāktas 3 ton-
nas makulatūras) un Tiskādu
vidusskolā (savāktas 2,5 ton-
nas makulatūras).

Daugavpils pilsētu un no-
vadu konkursā “Tīrai Latvi-
jai” pārstāvēja 12 izglītības
iestādes, kuru audzēkņi pār-
strādei nogādāja 19,943 ton-
nas makulatūras. Aktīvākās
novada mācību iestādes ir
Daugavpils Centra vidus-
skola, kuras audzēkņi pār-
strādei nodeva 3,3 tonnas
makulatūras, Daugavpils pil-
sētas 24. pirmsskolas izglītī-
bas iestāde, kuras audzēkņi
savākuši 3,150 tonnas maku-
latūras, un Daugavpils 3. vi-
dusskola, kuras skolēni
pārstrādei savāca 2,557 ton-
nas makulatūras.

Balvu pilsētu un novadu
makulatūras vākšanas kon-
kursā “Tīrai Latvijai” šogad
pārstāvēja 8 izglītības iestā-
des, savācot 13,380 tonnas
nevajadzīgu papīru. Aktīvā-
kās novada skolas šogad ir
Stacijas pamatskola, kuras
audzēkņi savākuši 3,460 ton-
nas makulatūras, Balvu
Valsts ģimnāzija, kuras au-
dzēkņi pārstrādei nodeva
3,05 tonnas makulatūras, kā
arī Bērzpils vidusskola ar sa-
vāktām 2,42 tonnām maku-
latūras, un Tilžas vidusskola,
kuras audzēkņi pārstrādei
nodeva 2,22 tonnas nevaja-
dzīgu papīru.

Šogad īpaši sasniegumi
Bērzpils vidusskolas audzēk-
ņiem. Savācot vidēji katrs pa
220 kg makulatūras, Bērzpils
vidusskolas skolēni ir čaklā-
kie makulatūras vācēji Lat-
galē, un izcīnīja 2. vietu valsts
mērogā pēc savāktā makula-
tūras daudzuma uz vienu ie-
stādes audzēkni. Audriņu
pamatskolas skolēni vidēji ir
savākuši 95 kg makulatūras
katrs, savukārt Latvijas
Sarkanā Krusta Krāsla-
vas, Dagdas, Aglonas no-
vadu komitejas Dagdas
nodaļas jaunieši katrs pār-
strādei savācis vidēji 77,5
kg makulatūras.

Konkursa godalgoto vietu
ieguvēji saņems lieliskas bal-
vas no konkursa organizatora
“Zaļā josta” un atbalstītājiem -
AS “Latvijas Valsts meži”, pie-
dzīvojumu parka “Tarzāns”,
SIA “Pilsētvides serviss”,
“Elektrum” energo efekti -
vitātes centra un “Tele 2”.
Par makulatūras izvešanu no
mācību iestādēm un nogādi
pārstrādē rūpējās SIA “Līgat-
nes papīrs”, SIA “Balticfloc”
un SIA “AP Kaudzītes”. Kon-
kurss tiek rīkots ar Valsts iz-
glītības satura centra un
Latvijas Tirgotāju asociācijas
atbalstu.

SKOLĒNI VAR PIETEIKTIES

DARBAM VASARĀ!

29.05.2020.
Sākot ar 10.jūniju Latgales reģionā No-

darbinātības valsts aģentūra  (turpmāk
NVA) uzsāks skolēnu elektronisku pietei-
kumu reģistrāciju dalībai skolēnu nodarbi-
nātības pasākumā vasaras brīvlaikā.

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras
brīvlaika mēnešos no 1. jūlija līdz 31. au-
gustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu
mēnesi.

No 10. jūnija  reģistrēties skolēni varēs
patstāvīgi  NVA mājaslapā, uzmeklējot ba-
neri ar uzrakstu „Pieteikšanās jauniešu va-

saras darbam“. Skolēnam jāreģistrējas tajā
NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā
viņš vēlas strādāt. 

Dagdas novada jauniešu atlases kri-
tēriji nodarbinātībai vasaras laikā: 

1. Skolēnu pieteikumus izvērtē rindas kār-
tībā pēc elektronisko pieteikumu iesniegša-
nas NVA skolēnu vasaras darbam.

2. Skolēns iepriekšējā 2019.gada laikā nav
piedalījies Skolēnu nodarbinātības un atbal-
sta pasākumos. 

3. Dagdas novada pašvaldība nodrošina 37
darba vietas.

Sīkāka informācija par pasākuma no-
risi  atrodama NVA oficiālajā  mājaslapā:
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=43
3&mid=657
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Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns 2020. gada jūnijam
As nes bibliot k  

 
Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

08.06. “M lest bas dzejniece Paul na B rda.”  (izst de velt ta dzejnieces 
Paul nas B rdas 130 – jai atceres dienai. (1890 – 1983)) 

16.06. “ aud s turpin s saules g jums. 
Un, pateicoties to m kai, 
Viss atkal no jauna s kas.” (izst de velt ta rakstnieka, žurn lista 
M ra akl  80 – jai atceres dienai. (1940 - 2003)) 

16.06. - 30.06. “V c, m si , J uz les, p sim J iem vainadzi us... ” (izst de 
velt ta J u dienai un L go sv tkiem.) 

29.06. “Atceroties novadnieku.” izst de velt ta As nes novadnieka, 
žurn lista, redaktora, izdev ja J a Mozu a 80 – jai atceres dienai. 

30.06. “ iparzemes valdnieks – Arno Jundze.” Izst de velt ta 
literat rzin tniek, žurn lista Arno Jundzes 55 – jai dzimšanas 
dienai. 

B rnu literat ras noda  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.06.– 30.06. Literat ras izst de “Visu gadu J us gaidu, 
                                Dziesmas tinu kamol ” 
L go dienas ieska ai 

01.06.– 30.06.  Literat ras izst de „Sadzird t, k  dzejnieks skumst un smejas”, 
rakstniekam, žurn listam M rim aklajam - 80 (1940-2003) 

01.06.– 30.06. Literat ras izst de “Rakstniekam, literat rzin tniekam, 
žurn listam Arno Jundzem - 55”(1965) 

10.06.  R ta stunda mazajiem “Nosl pumainie j t rpi i” 

18.06. Bibliotek r  stunda “Kl t vasaras saulgrieži” 

J nijs Radoš  darbn ca “ Vasaras saulgriežus gaidot” 

16.06. Inform cijas diena “Jaunieguvumi B rnu literat ras noda  
j nij ”, 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 

B rzi u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.06. – 12.06. “…viens kaj mg j js 
Ar  m ž bu sarun j s…”(M ris aklais) 
 Dzejniekam M rim aklajam – 80 ,literat ras izst de 

11.06. – 30.06. 
 

“Iesak m izlas t!” 
  Jaunieguvumu izst de           

15.06. – 26.06. 
 

“N c n kdama, J u diena…” 
Tematisk  izst de 

Dagdas novada bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.06.-29.06. “Vasaras rom ni.” 
Literat ras izst žu cikls 

01.06.-29.06. „Dabas zin tnes - nosl pumaini un interesanti” 
Tematiska izst de 

26.06. “Iesak m izlas t.” 
Jauno gr matu diena

01.06.-29.06. „Latviešu gadsk rtu sv tki - J i” 
Literat ras izst d  par tradicion liem gadsk rtu, sv tkiem – 

J iem. 
01.06.-29.06. “No latviešu literat ras p ra” 

Leonam Paeglem – 130, Valdim Luksam – 115, dolfam Ersam  - 
135. 

01.06.-29.06. „Dz ves dati un darbi” 
Literat ras izst de velt ta M ra akl  dai radei. 

08.06.-29.06. Izst žu cikls “Iepaz sim Dagdas novadu – B rzi u  pagasts.” 
 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.06. - 10.06. “Atn c un izv lies!” Jauno gr matu izst de.
01.06. - 05.06.  “Bezr p gais b rn bas laiks...” Literat ras izst de velt ta 

Starptautiskajai b rnu aizsardz bas dienai.
15.06. - 20.06. “Pils ta, kur  piedzimst v jš...” Literat ras izst de velt ta 

rakstnieka, žurn lista M ra akl  80 gadu jubilejai.
20.06. - 25.06. “Dziediet lieli, dziediet mazi,

L go dienu sagaidot!”
Tematiska izst de velt ta L go un J a dien m

Š aunes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

8.06. – 16.06. „ Saule rakst mgald ” gr matu izst de, kas velt ta latviešu 
dzejnieka un publicista M ra akl  80. atceres dienai. 

16.06. – 25.06. „Prieku, l ksmi L go sv tkos!” tematiska izst de. 

Svari u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

 01.06.-30.06. Literat ras izst de: “Ko las sim vasar ?” 
 10.06. 

plkst.1300 
Bibliotek r  stunda: “Elektroniska kataloga iesp jas.” 
 

 17.06.-29.06. Tematisk  izst de un p rrunas: 
„J u z les skaistumam un vesel bai.” 

 
28.06. Papildin t ar jauniem materi liem past v go literat ras  izst di: 

“Las t js iesaka”. 

Andrupenes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

1.06.- 12.06. ,,Zem saulain m debes m” – Starptautiskajai b rnu aizsardz bas 
dienai velt ta  jaun ko b rnu gr matu izst de. 

16.06.-26.06. ,,Pastr d sim j nijam – piene p ku d ni m” Literat ras izst de 
rakstnieka, žurn lista M ra akl  jubilejas gad . 

15.06.-25.06. ,,J u z les – skaistumam un vesel bai” Tematiska izst de vasaras 
saulgriežu laik . 

29.06.-3.07. ,,Un man pat k klaus ties zvaigzn s…” Literat ras izst de Fran u 
rakstnieka Antu na de Sent-Ekziper  120. jubilejas gad . 

epovas bibliot k  

Ezernieku bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.06.-30.06. “Iesak m izlas t!”- jauno gr matu izst de 

08.06.-25.06. “Nav vairs t lu J u diena…”- vasaras saulgriežiem velt ta 
literat ras izst de  

19.06. “Visa laba J u z le…”-virtu l  foto izst de 

25.06.-29.06. “Man pieder zvaigznes!”- Antu nam de Sent-Ekziper  -120 

Dagdas vidusskolā:
* psihologa un sociālā pedagoga

kabineta remonts;
* internāta vienas telpas re-

monts, lai izvietotu projekta līdzek-
ļus un ierīces psihologa darbam;

* roku mazgāšanas telpas re-
monts 1. stāvā;

* datorkabineta 3. stāvā re-
monts;

* ūdensvada remonts (Uguns-
dzēsēju prasības);

* ķīmijas kabinetā ventilāciju
(Veselības inspekcijas prasības).

Šķaunes sākumskolā:
* veiks griestu kosmētisko re-

montu gaiteņos un klasēs, kur va-
jadzīgs, špaktelēs griestos šuves;

* nokrāsos grīdas klasēs, gaite-
ņos un sporta zālē;

* nokrāsos sienu sporta zālē;
* saremontēs un nokrāsos grozus

sporta stadionā.

Dagdas pilsētas PII “Saulīte”
šogad veic remontu un labiekārto-
šanu rotaļu laukumos (tiek mainīts
žogs, krāsotas nojumes, mazgāti
nojumju jumti, pasūtīti atribūti
sporta laukumam, grupai “Ežuki” -
smilšu kastes. 

No jūnija mēneša tiks uzsākts
grupas “Taurenīši” remonts.

Sporta skola remontus ne-
plāno, bet ir paredzēts labiekārtot
stadiona noliktavu: plaukti, inven-
tāra dažādas novietnes.

Tāpat jāapseko un jāiekārto skrie-
šanas, lēkšanas un mešanas sektori
ar karodziņiem, dažādām atzīmēm,
tabulām un sīkumiem, jo lielais in-
ventārs jau ir iepirkts pēc projekta.
Jāiegādājas tiesnešu inventārs:
krēsli, galdi, lietussargi (tā kā ir ra-
dies ietaupījums uz sacensību rē-
ķina, tad tas ir jāiegādājas tagad, lai
būtu nākotnē kvalitatīvi treniņi).

Dagdas novada IKSN

Plānotie remontdarbi Dagdas novada

izglītības iestādēs Informācija par Ezernieku vidus-
skolas pirmsskolas izglītības gru-
pas darbu vasarā.

* Pirmsskolas izglītības grupa strādā
līdz 19.06.2020. un atsāk darbu
03.08.2020.

* No 12.05.2020. līdz 19.06.2020.
strādā divas grupas: viena grupa 5 – 6
gadu vecuma bērni, kuri darbojas at-
bilstoši 5 -6 gad. bērnu mācību pro-
grammai – sagatavošanās skolai, bet
otrajā grupā pārējie audzēkņi.

* 6 gadu vecuma bērnu pirmsskolas iz-
glītības grupas apmeklējums ir obligāts.

*Ir nodrošināta 5 – 6 gadu vecuma
bērnu nogādāšana uz pirmsskolas iz-
glītības grupu un atpakaļ mājās.

* 5 gadu vecuma bērnu pirmsskolas
izglītības grupas apmeklējums – pēc
vecāku ieskatiem. 5 gadu vecuma bēr-
niem, kuri neapmeklē pirmsskolas iz-
glītības grupu, tiek nodrošināts
mācību process attālināti. Skolotāji
pirmdienās iesūta vecākiem darba uz-
devumu nedēļai. Vecākiem, vismaz
vienu reizi nedēļā – piektdien, ir jānod-

rošina informācijas apmaiņa ar skolo-
tājiem par paveikto. 

* No 03.08.2020. līdz 31.08.2020
darbosies viena apvienotā grupa.

Andrupenes PII “Avotiņš”
*Sākot ar 13.maiju līdz mācību

gada beigām 5-6.g.v. audzēkņiem tika
piedāvātas gan klātienes, gan attālinā-
tās apmācības. Pēc 9.jūnija, vadoties
pēc jaunā valdības lēmuma, kā arī līdz
15. jūnijam bērnudārzs strādās uzņe-
mot audzēkņus, kuru vecāki strādā un
nav citas iespējas kā pieskatīt bērnus.
Jūlijā bērnudārzs tiks slēgts. Augustā
tiks uzņemti bērni.

Dagdas pilsētas PII “Saulīte”
Jūnijā strādās 5/6 gadīgo grupas un

dežūrgrupas. 
Jūlijā Saulīte (Dagdā) būs ciet, bet

strādās programmas īstenošanas vieta
Konstantinovā. Ar augustu strādās arī
Dagdas pirmsskolas grupas. 

Informāciju iesniedza iestāžu vadītāji
A.Gžibovskis, I.Domkova, 

A.Zinčenko

Dagdas novada PII darbs vasarā

Konstantinovas bibliot k  

Datums, 
laiks 

Pas kuma veids, temats un nosaukums 

15.06. Jaun k s literat ras izst de. 

15.06. - 
27.06. 

Literat ras izst de – “DISHARMONIJAS HARMONIZ T JS”. 

M rim aklajam 80 

18.06. Radoš  darbn ca “N c n kdama J u diena”. 

19.06. - 
30.06. 

Informat va literat ras izst de “”Maz  prin a” autors”- Antu nam de 
Sent-Ekziper  120. 
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Sanita Karpoviča
sanita.karpovica@dagda.lv
tālr. 26621945, 65681721

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

Viņpasaulē aizgājušie*
Dagdas novadā maijā:

Bogreca Irina 
(dz.1960.g.)
Cimoška Elvīra
(dz.1939.g.)
Čaplinskis Antons
(dz.1944.g.)
Meikšāns Roberts
(dz.1955.g.)
Mihejeva Jevgēnija
(dz.1957.g.)
Platacis Vitālijs
(dz.1928.g.)
Spila Terēzija 
(dz.1936.g.)
Valtere Anna 
(dz.1941.g.)
Valters Ēriks 
(dz.1976.g.)
Zariņš Edgars 
(dz.1955.g.)

Izsakām dziļu
līdzjūtību tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.05. līdz 31.05.

Clean R tīrības dienas 

Dagdas novadā

Dagdas novada iedzīvotājiem tradicionāli
tiek dota lieliska iespēja bez maksas atbrīvoties
no sadzīvē nederīgām un savu laiku nokalpoju-
šām elektriskām un elektroniskām iekārtām. 

Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir ledusskapji, veļas
un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un
radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti, tos-
teri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbj -
mašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas. 

Elektriskās un elektroniskās iekārtas varēs nodot
2020.gada 13.jūnijā: 

Apaļi, Ķepovas pagasts, plkst.10.00-11.00;
Račeva, Asūnes pagasts, plkst.11.40-12.40;
Ozoliņi, Dagdas pagasts, plkst.13.00-14.00; 
Astašova, Andrupenes pagasts, plkst.14.30-15.30.
Uzmanību! Iekārtām jābūt neizjauktām vai droši iepako-

tām, lai tās neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai kaitīgās
vielas!

Kāpēc jānodod pārstrādei?
Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie at-

kritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros.
Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē
ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nododot šos priekšmetus
videi draudzīgai pārstrādei, Jūs ne vien atbrīvosiet savu mā-
jokli no nederīgām lietām, bet arī saudzēsiet dabu! Nodotā
tehnika tālāk nonāks pārstrādes cehos, kur to izjauks, atda-
lot plast masu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.

Clean R tīrības dienas Dagdas novadā tiek 
organizēts sadarbībā ar Dagdas novada domi.

MOBIL DIAGNOSTIKA
15. j nij  

DAGD , BR V BAS IEL  29 
(PIE GAR Ž M) 

 10.00-17.00 

IZMEKL JUMI

Mamogr fija:

• Ar Nacion l vesel bas dienesta (NVD) uzaicin juma v stuli –
BEZ MAKSAS

• Ar imenes rsta nos t jumu – 3.00 EUR

• Bez nos t juma – 25.00 EUR

Rentgens (RTG, plauš m, loc tav m u.c.)

• 1 projekcija – 9,00 EUR

Tr s dimensiju (33D) autom tisk kr šu ultrasonogr fija – 20.00 EUR

PACIENTIEM L DZAM VEIKT IEPRIEKŠ JU PIERAKSTU PA T LR.: 

+371 25431313 

rstniec bas iest des re istr cijas kods 0100-64111 

PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupa 

Bērziņu pagastā:
- Andžānu, Prikņu, Punduru kapsētu sakop-

šana;
- pagasta pārvaldes un iestāžu teritorijās

zāles  pļaušana;
- akcijas „1836“ ceļa turpinājumā pa Latvi-

jas pierobežu un  sadarbībā ar Dagdas novada
Kultūras centru marķēts stabiņš arī Bērziņu
pagastā.

Asūnes pagastā:
- notiek teritorijas uzkopšanas un labiekār-

tošanas darbi: zāles pļaušana, gružu savāk-
šana, košumkrūmu un puķu stādīšana;

- turpinās malkas sagatavošana iestāžu ap-
kures vajadzībām;

- tiek kopta kapu teritorija;
- no šī gada septembra Asūnē tiks atvērta

bērnudārza “Saulīte” filiāle, tādēļ notiek inten-
sīvi telpu sagatavošanas darbi.

Konstantinovas pagastā:
- maija mēnesī tika sakoptas pagasta puķu-

dobes, iestādīti ziedi;
- tiek appļauta pagasta teritorija, kapsētas

un ceļmalas; 
- tiek atvesta un salikta malka; 
- uzstādīts nožogojums sporta laukumam un

bērnu rotaļu laukumam.
Andzeļu pagastā:
- Andzeļu pagastā maija mēnesī tika veikti

pagasta autoceļa Mamonova -Karaļi  posmā
0,13 - 2,20 km remontdarbi (nomaļu grunts uz-
augumu noņemšana, seguma iesēdumu re-
monts); 

- tika turpināti Andzeļu ciema  un atsevišķu
kapsētu labiekārtošanas darbi- nopļauta un
novākta zāle, savākti zari;

- tika nolakota Andzeļu tautas nama zāles
un skatuves grīda;

- tika sakārtotas Otrā pasaules kara upuru
piemiņas vietas un nolikti ziedi.

Andrupenes pagastā:
- Andrupenes pagastā turpinājās Andrupe-

nes ciema un kapsētu labiekārtošanas darbi,

tika appļauta un novākta zāle;
- tika sakārtota pludmale pie Kazimirovas

ezera;
- tika iegādāti un iestādīti puķu stādi An-

drupenes ciemā;
- tika sakārtotas Otrā pasaules kara upuru

piemiņas vietas un nolikti ziedi.
Ķepovas pagastā:
- Sagatavoti un atvēsti 50 m3 malkas;
- veikta daļēja teritorijas appļaušana.
Ezernieku pagastā:
- uzstādīti 2 jauni galdi ar soliem Ezernieku

pludmalē;
- notiek malkas šķūņa celtniecība Jaundo-

mes muižā;
- tiek rekonstruēts tilts Jaundomes muižas

dīķī;
- novākti atkritumi ar kapiem un ciemata

teritorijā;
- tiek veikti pļaušanas darbi un pagasta lab -

iekārtošanas darbi. 
Svariņu pagastā:
- Svariņu pagastā maija mēnesī strādāts pie

teritorija sakopšanas;
- sazāģēta un saskaldīta malka pagasta ie-

stāžu vajadzībām;
- sakopti Ruskuļevas  kapi;
- atjaunots Reiniku ezera dambis.
PI “pilsētsaimniecība”:
- parka soliņu atjaunošanas darbi;
- PII „Saulīte“ uzstādīts jauns žogs;
- PII „Saulīte“ atjaunotas lapenes;
- talkas ietvaros sastādīti koki parkā.

Paveiktie darbi pagastos un pilsētā maijā


