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4. maija tautas tērpu virtuālais gājiens
Lai gan šogad Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadiena tika svi-

nēta bez publiskiem pasākumiem, svētku noskaņu tik un tā bija. Šogad par
tradīciju kļuvušais tautastērpu gājiens notika attālināti – sociālajos tīklos.

Gājiena rīkotāji – tautas tērpu centrs “Senā klēts” – iepriekš aicināja ik-
vienu tērpties goda tērpā, nofotografēties un publicēt attēlu 4. maijā ar tēm-

turi #tautastērpugājiens. Savukārt, mākslinieciskie kolektīvi tika rosināti
jau iepriekš sagatavot foto kolāžu ar to dalībniekiem tautas tērpos.

Ieskats bildēs kā gājiens notika Dagdas novadā. Visas bildes ir atrodamas
lietojot tēmturi #tautastērpugājiens.

(Turpinājums 8. lpp.)
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2020. gada sākumā pasaulē tika konstatēts
jauns Koronas tipa vīruss, kurš tika nosaukts par
Covid-19. Ņemot vērā vīrusa straujo izplatību, kā
arī bīstamību atsevišķām iedzīvotāju grupām, arī
Latvijā tika izsludināta ārkārtēja situācija. Tā pa-
redz ierobežot cilvēku savstarpējo fizisko kon-
taktu, tiek slēgtas mācību iestādes un atcelti
publiski pasākumi. Aktuālais sauklis šajā situā-
cijā ir “Paliec mājās!”.

LFK Autobiogrāfiju krājums sadarbībā ar inter-
neta žurnālu Punctum 2020. gada martā aizsāk ini-
ciatīvu “Pandēmijas dienasgrāmatas”. 

“Pandēmijas dienasgrāmatas” projekta mērķis
ir noskaidrot un ar dienasgrāmatu ierakstiem do-
kumentēt to, kā mūsu sabiedrība jūtas šodien – si-

tuācijā, kad ir tik daudz nezināmā, kad esam
spiesti izolēties un laiku pavadīt savos mājokļos
vairāk nekā jebkad iepriekš. Taču vairāk par visu
šī projekta mērķis ir radīt kopības sajūtu, jo kaut
arī katrs savās četrās sienās, tomēr esam vienā
laivā. 

Punctum portālā ik dienu publicēti literātu,
publicistu, mākslinieku un citu kultūras jomu
pārstāvju dienasgrāmatu ieraksti. Savukārt šīs
LFK Autobiogrāfiju krājuma kolekcijas “Pan-
dēmijas dienasgrāmatas 2020” veidošanā aici-
nāts piedalīties ikviens, dienasgrāmatās
dokumentējot šo laiku un savu dzīvi 2020. gada
pavasarī. 

Dienasgrāmatas aicinām sūtīt uz epastu garam-
antas@lulfmi.lv vai Facebook Autobiogrāfiju krā-
jumam. Ja dienasgrāmata top kā Facebook
ieraksts, aicinām “ietagot” @autobiografijas.lv. Tā
būs zīme, ka piekrītat savu ierakstu pievienot šai
kolekcijai. 

Jautājumi un atbildes

Kādā formātā var iesniegt dienasgrāma-
tas?

LFK Autobiogrāfiju krājumam var iesniegt gan
tādas dienasgrāmatas, kas ir rakstītas ar roku uz
papīra un ieskenētas (pārfotografētas), gan arī
dienasgrāmatas digitālā formātā - Word vai teksta
failos, kopīgotos Google dokumentos. Rakstīto var

papildināt ar fotogrāfijām, zīmējumiem, vēlams
katrai dienai ne vairāk par vienu ilustrāciju. 

Vai jāraksta katru dienu? 
Dienasgrāmatas rakstīšanas biežums nav no-

teikts. Rakstiet tik bieži, cik vēlaties. Vienīgais no-
teikums – dienasgrāmatas ierakstiem jābūt
pievienotam datumam. 

Ko rakstīt dienasgrāmatā? 
Priekšrakstu tam, kādai jābūt dienasgrāmatas

saturam, nav. Rakstiet to, ko vēlaties. Dienas no-
tikumus, pārdomas, vērojumus. Rakstiet par to,
kā šis laiks aizrit jums un jūsu ģimenei, draugiem,
kā mainījusies jūsu dzīve un saziņa ar radiem un
draugiem. Rakstiet par to, kā ir dzīvot pašizolācijā
vai pilnīgā karantīnā, kā darbus veikt attālināti
vai joprojām doties uz darbu. Arī par bailēm, ne-
ziņu un satraukumu. 

Vai iespējams dienasgrāmatu iesniegt ano-
nīmi? 

Jā, ja autors tā vēlas, ir iespējams iesniegt die-
nasgrāmatu anonīmi, norādot pseidonīmu, ar
kuru publicēt ierakstus, vai vārda vietā publicējot
iniciāļus. Ja ir vēlme neatklāt savu personību, pie-
vērsiet uzmanību arī detaļām, ko minat savas die-
nasgrāmatas ierakstos, – tās netiks rediģētas.
Dienasgrāmatu ieraksti būs publiski pieejami
tiešsaistē. 

Iniciatīva “Pandēmijas dienasgrāmatas”

Lielā Talka
Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasaulē, kā arī

paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā
Talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo
talkošanu. Kā iepriekš tika ziņots, talka norisināsies 16.maijā,
taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotā-
kajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas for-
māliem.

Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam nākotnei - Latvija
pieder nākotnei!” un šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums:
“Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija”. Tā mērķis ir veicināt izpratni,
ka mums jārūpējas par savu sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā,
jo visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad visus aicinām vairāk
pievērsties savas apkārtnes sakārtošanai, ievērojot visus sociālās distan-
cēšanās noteikumus, un izvēloties kādu no sekojošajiem formātiem: 

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru,
sakopjot savas mājas apkārti; 

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pār-
stāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vis-
maz divu metru distanci; 

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums
jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem. 

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Esmu gandarīta, ka ne-
skatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, mēs tomēr esam spējuši turpināt
gadiem ilgo tradīciju un arī šogad aicinām cilvēkus uz Lielo Talku. Uz-
svars tomēr tiek likts uz individuālajām talkām, lai cilvēki varētu justies
droši, neapdraudētu ne sevi, ne citus. Mūsu pienākums ir būt veseliem,
pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju tīru
un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet
nezaudēsim optimismu. 16.maijā Lielā Talka notiks, ievērojot tā brīža
piesardzības apstākļus, ja tādi uz talkas brīdi joprojām būs aktuāli. Bet
gatavojamies arī talkot kopā ar visu pasauli š.g.19.septembrī Pasaules
talkā!” 

Tas, ka lielākoties cilvēki talkos pa pāriem ar ģimeni vai individuāli,
nozīmē arī vairāk individuālo talkas vietu pieteikumu. Tāpēc visus tal-
kotājus aicinām atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē,
kuru atradīsiet Lielās Talkas mājas lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/,
kurā šogad ir notikušas izmaiņas: 

-          labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi,
vai talkošanas notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt tal-
kas, kuras notiek uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņo-
jums ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši
rīkotāji; 

-          uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un
kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas
maisus un kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana. 

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu
kartē, cilvēks saņems pieeju savam talkas profilam, kas ļaus dalīties ar
informāciju par konkrēto talkošanas vietu sociālajos tīklos. Tas arī koor-
dinatoriem ļaus labāk komunicēt talkošanas vietas, kā arī apzināt po-
tenciālo talkotāju skaitu tajās. 

Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs jāievēro visi valstī pašreiz noteik-
tie, vai jebkādi citi piesardzības pasākumi – ievērosim tos. Cilvēkiem,
kuri izvēlēsies talkot, būs iespējams pieteikties bezmaksas talkas atkri-
tumu maisu saņemšanai savā pašvaldībā, tur informēs arī par atkritumu
savākšanas vietām un iespējām. Tāpat kā pagājušajā gadā, būs pieejami

divu krāsu atkritumu maisi – balti un zili. Zilie maisi ir paredzēti visa
veida plastmasas atkritumiem, kur vēlāk nonāks otrreizējā pārstrādē,
bet baltie maisi – pārējiem atkritumiem. 

Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties par sevi un saviem
tuvākajiem, kā arī rīkojieties atbildīgi pret līdzcilvēkiem. 

Uz tikšanos visā Latvijā 16. maijā un uz tikšanos 19. septembrī
Latvijā un visā pasaulē!

Vairāk info www.talkas.lv 

Papildu informācija:
Jana Kralliša 
sabiedrisko attiecību konsultante 
mob.26462844 
e-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com 
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30. aprīlī notika attālinātā Dagdas novada
domes sēde.

Apstiprināja grozījumus Šķaunes sākumskolas
nolikumā.

Nolēma realizēt Interreg VA Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 pro-
jektu Nr.LLI-436  “Sociālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana un dažādības attīstība Lietuvas un Lat-
vijas bērniem ar speciālām vajadzībām (ESI PAMA-
NĪTS)” / “Quality improvement and diversity
development of social services for  Lithuanian and
Latvian children with special needs (SEE ME) ” ar
kopējām izmaksām 114 404,00 EUR, t.sk.85 % ERAF
finansējums jeb 97 243,40 EUR. Nodrošināt projekta
līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām Projekta
izmaksām jeb 17 160,60 EUR un priekšfinansējumu
114 404,00 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības projektu
konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2020” nolikumu.  

Nolēma atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīve-
svietu vienai personai.

Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai per-
sonai.

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto infor-
māciju par sociālā budžeta izpildi 2020.gada 1.ce-
turksnī:

No 2020.gadā plānotajiem pašvaldības s sociālā
budžeta līdzekļiem EUR 381 500,- apmērā, Dagdas
novada sociālais dienests 2020.gada 1.ceturksnī
izlietojis  EUR 74 099,39 jeb 19,42 %,  t.sk.:

GMI nodrošināšanai  – EUR 35843,27 jeb 21,59 %;
dzīvokļu pabalstiem – EUR 3826,64  jeb 10,07 %;
citiem pabalstiem –  EUR 34429,48   jeb 19,40 %
Nolēma piedzīt no vienas personas nokavēto ne-

kustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi
14,54 EUR  (12,66 EUR – nesamaksātā nodokļa
summa un 1,88 EUR – nokavējuma nauda uz
30.04.2020.) apmērā. 

Apstiprināja pārskatu par Dagdas novada pa-
švaldības konsolidētā budžeta izpildi 2020.gada
1.ceturksnī:

ieņēmumu daļā –  3 761 656 EUR  jeb 30,53 %, 
atlikums gada sākumā 384 872 EUR.
izdevumu daļā  –  2 281 644 EUR jeb  17,48 %.
Papildināja Ķepovas pagasta pārvaldes Vides

izglītības un kultūras centra “Ķepa” maksas
pakalpojumu cenrādi ar 2.6., 4.3. un 4.4. punktu un
apstiprināja Ķepovas pagasta pārvaldes Vides
izglītības un kultūras centra “Ķepa” maksas
pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2020.gada
1.maija.

Apstiprināja:
Dagdas Tūrisma informācijas centra 2020.gada

suvenīru cenrādi no 2020.gada 1.maija. 
Jaundomes muižas vides izglītības centra un

ekspozīciju zāles 2020.gada suvenīru cenrādi no
2020.gada 1.maija;

Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa”
2020.gada suvenīru cenrādi no 2020.gada 1.maija. 

Lēmums par līdzfinansējuma maksas atcelšanu
par izglītojamo profesionālās ievirzes izglītības pro-
grammu apguvi Dagdas Mūzikas un mākslas skolā
un Dagdas novada Sporta skolā par laika periodu no
2020.gada 1.aprīļa līdz valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas beigām netiks pieņemts.

Nolēma papildināt Dagdas novada pašvaldības
08.04.2020. ārkārtas sēdes lēmumu “Par ēdināšanas
nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas
laikā” ar 8.-12. punktiem šādā redakcijā:

Noteikt, ka Aleksandrovas pamatskolas izglītoja-
miem (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas) tiek
piegādātas pārtikas pakas, vadoties pēc aprēķina
2,00 EUR par katru attālināto mācību dienu sākot
ar 16.04.2020.

Noteikt, ka Aleksandrovas pamatskolas izglītoja-
miem pārtikas paku iegāde tiek finansēta no iestādes
uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās  valsts bu-
džeta mērķdotācijas.

Uzdod Aleksandrovas pamatskolas direktorei
A.Malinovskai organizēt pārtikas paku iegādi un
komplektēšanu, kā arī piegādi uz izglītojamo dekla-
rēto dzīvesvietu.

Noteikt, ka domes lēmums  ir spēkā ārkārtējās si-
tuācijas laikā vai laikā, kad mācības Dagdas novada
pašvaldības izglītības iestādēs notiek attālināti, bet
ne ilgāk kā līdz 29.05.2020.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6090 002
0053, “Distervalde”, Svariņu pagastā, Dagdas no-
vadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 6090 002 0053, ar kopējo platību 8.2 ha,
nosacīto cenu 16 700 EUR.

Nolēma rīkot nedzīvojamo telpu (Nr. 9., 12., 13) ar
kopējo platību 11,3 m2 Skolas ielā 3, Andrupenē,
Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli un
apstiprināt izsoles noteikumus. Noteikt nomas
tiesību izsoles sākumcenu telpām ar kopējo platību
11,3 m2 vienam mēnesim – 0,70  EUR/m2 bez PVN.   

Apstiprināja 2020.gada 7.aprīļa nekustamā īpa-
šuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā iz-
soles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu un
nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Vār-
nas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra nu-
murs 6050 003 0364, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha
platībā, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par
10 % no nosacītās cenas un noteikt izsoles sākum-
cenu 19 710 EUR.

Atļāva atsavināt pašvaldības 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 kopīpašuma 486/810 domājamās daļas no
zemes (kadastra apzīmējums 6009 001 0308).
Īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar
augšupejošu soli.

Atļāva atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai
pašvaldības nekustamo īpašumu “Nogāzes”, Klīs-
meti, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 004
0015, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 6044 004 0015,  kopplatība 17,3 ha.

Atļāva atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai
pašvaldības nekustamo īpašumu “Diānas”, Udrija,
Ezernieku pagastā, kadastra numurs 6056 003 0049,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 6056 003 0049,  1,62 ha platībā.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu
Rubīni, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6056 002 0153, 17,92 ha platībā, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli. 

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu
“Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 002
0090, 10,53 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupe-
jošu soli. 

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu
“Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6080 003 0092, 2,98 ha platībā, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli. 

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistītie jautā-
jumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
Šķaunes pagastā; par zemes nomas pirmtiesību pa-
garināšanu Svariņu pagastā; par neapbūvētās zemes
nomas tiesību pagarināšanu; par apbūvētas un ne-
apbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu; par
noslēgtā apbūvētās zemes nomas līguma pārslēg-
šanu; par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu
zemi; par neapbūvētās zemes nomas līguma izmai-
ņām; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par ne-
kustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma
piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta izstrādā-
šanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam; par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu; par rezerves fonda zemes
vienības kadastra informācijas precizēšanu; par ne-
iznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

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

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja 

Domes sēdes lēmumi

Dagdas novada domes 
08.04.2020. ārkārtas sēdes lēmums

“Par ēdināšanas nodrošināšanu izglīto-
jamiem ārkārtējās situācijas laikā”

Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu
ēdināšanu Dagdas novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu 1. – 9. klašu izglītojamiem, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada admi-
nistratīvā teritorija, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un
Ministru kabineta 2020.gada 31.marta rīko-
jumu Nr.140 “Grozījumi Ministru kabineta
2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu”,

Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt

ēdināšanu Dagdas novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu 1. – 9. klašu izglītojamiem, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada admi-
nistratīvā teritorija, piegādājot pārtikas
paku vienu reizi mēnesī, sākot ar 2020.
gada 1.aprīli.

2. Noteikt, ka vienam izglītojamam mēnesī
tiek piegādāta pārtikas paka 30,00 EUR vēr-
tībā, vadoties pēc aprēķina 1,50 EUR par
katru attālināto mācību dienu.   

3. Noteikt, ka 1. – 4. un 5. – 9. klašu izglīto-
jamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģi-
menēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm, pārtikas
paku iegāde tiek finansēta no saņemtās valsts
budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināša-

nai 1. – 4. klašu izglītojamiem, bet pārējiem iz-
glītojamiem no pašvaldības budžetā plānota-
jiem līdzekļiem Izglītības funkciju
nodrošināšanai (kods: 2300). 

4. Uzdot Dagdas novada Sociālā dienesta
vadītājai E.Trūlei nodrošināt, ka tiek sagata-
voti 1. – 9. klašu izglītojamo saraksti ar izglī-
tības iestāžu izglītojamiem no trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada
administratīvā teritorija.

5. Uzdot Dagdas vidusskolas direktorei
V.Gekišai organizēt pārtikas iegādi un pārti-
kas paku komplektēšanu, atbilstoši sagatavo-
tajiem izglītojamo sarakstiem.

6. Uzdot Dagdas novada pašvaldības izpil-
ddirektoram A.Gekišam organizēt pārtikas
paku piegādi un izsniegšanu, iesaistot pašval-
dības administrācijas, izglītības iestāžu un pa-
gasta pārvalžu darbiniekus.

7. Lēmumu ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā
pēc pieņemšanas publiskot Dagdas novada pa-
švaldības mājaslapā.

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

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja 

Sociālā dienesta ziņas
Aprīlī piešķirts no jauna 5 ģimenēm (personām)

trūcīgas statuss un 5 ģimenēm (personām) - maznod-
rošinātas statuss, bet sakarā ar ārkārtējās situācijas
noteikšanu visā valstī, tām personām, kurām trūcīgas
vai maznodrošinātas statuss beidzās 31.03.2020., pe-
riods tika automātiski pagarināts līdz 31.05.2020. 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts
206 ģimenēm EUR 12106,02 apmērā, dzīvokļa pabalsts
naudā EUR 759,92 apmērā piešķirts 25 ģimenēm un
natūrā  - 10 ģimenēm EUR 389,67 apmērā, pabalsts
krīzes situācijā 4 ģimenēm EUR 264,18 apmērā, citi
pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 9
ģimenēm EUR 195,33 apmērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģi-
menēm – EUR 4102,40 apmērā, apbedīšanas pabalsts
vai papildus pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR
888,21; pabalsts jaundzimušo aprūpei – EUR 440,- 2
ģimenēm, pabalsts 22 ČAES avārijas seku likvidēša-
nas dalībniekam – EUR 660,-; pabalsts 3 donoriem –
EUR 15,-;  8 pabalsti malkas iegādei vai apkures izde-
vumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR
960,-; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības
aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 17 vecuma pen-
sionāriem EUR 510,- apmērā; citi pabalsti (duša, ceļu
tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) – EUR 46,50.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai
izlietoti EUR 21337,23.

Papildus jau esošajām, 3 personām piešķirts asis-
tenta pakalpojums (mainot asistentu), 4 personām
veikta ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšana.
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Mani vecvecāki kā saules stari
Vecmāmiņ, kā tur ir?
Tu māmiņai māmiņa esi,
Bet man vecmāmiņa.
Es māmiņai meitiņa esmu,
Bet tev- mazmeitiņa.
Es taču bagāta esmu-
Man divas māmiņas ir,
Un abas es ļoti mīlu.
Es taču bagāta esmu,
Mani divas māmiņas mīl.

(Z. Purvs)

Ģimenes diena ļauj mums atkal pārdomāt
ģimenes nozīmi mūsu dzīvē un pievērst uzma-
nību cilvēkiem, kas ir tuvu mums - noteikti
bez viņiem mūsu dzīve būtu tukša un bezrū-
pīga. Ir ļoti svarīgi, lai ģimene būtu spēcīga.
Ģimenē bērns mācās izprast komunikācijas
noslēpumus starp cilvēkiem, apgūt mīlestību
un rūpību. Caur ģimeni no vienas paaudzes uz
nākamo, tiek nodotas gudrība un zināšanas.

Šogad Dagdas novadā notika konkurss “Mani
lieliskie vecvecāki”, lai sekmētu starppaaudžu dia-
logu un stiprinātu ģimenes saiknes, veicinātu sa-
biedrības cieņu pret vecāko paaudzi, celtu godā
vecvecāku viedumu, pieredzi un prasmes.

Konkursa mērķis bija popularizēt vecvecāku
bagāto dzīves pieredzi, nozīmīgas iemaņas un
interesantas prasmes, ar ko viņi paši var lepo-
ties un nodot tās nākamajām paaudzēm. Tai
skaitā popularizēt sasniegumus dažādās profe-
sijās, mājsaimniecībā u.c., un sekmēt ģimenes
tradicionālo vērtību un tradīciju saglabāšanu.
Prieks, ka mūsu skolēni rakstīja par savām vec-
māmiņām un vectētiņiem, jo viņi tieši un netieši
palīdz ieaudzināt atbildības un cieņas sajūtu sa-
viem mazbērniem, kā arī motivē viņus tiekties

pēc sasniegumiem un kļūt vēl labākiem.
Ar izjustu mīlestību par savu vecmāmiņu Ma-

riju Fiļipovu no Dagdas novada raksta Milāna
Poļaka. Prieka asaras pārņem, lasot Madaras Kol-
čas stāstījumu par savu vecmāmiņu Konstanciju
Brici no Dagdas. Milānas Stepiņas veidotā ko-
lāža par viņas strādīgajiem vecvecākiem Ināru un
Robertu Lavrinovičiem no Konstantinovas
pagasta nevienu nevar atstāt vienaldzīgu. 

Lasu Kristapa Karveļa sacerējumu par viņa
omīti Valentīnu Karveli no Dagdas - kā ar ne-
pacietību mazbērni gaida vasaru, lai varētu dzīvot
pie omītes. Kā lai negribētos dzīvot pie tādas omī-
tes, kura spēj pacietīgi piedot, nebārt, samīļot un,
ja tiek izdarīta kāda palaidnību, omīte saka: “Dzī-
ves sīkumi’’!?

Lasot Anastasijas Kozlovskas aprakstu par sa-
viem vecvecākiem, Regīnu un Mihailu Tomili-
niem no Šķaunes, šķiet ka Anastasija būs savu
vecvecāku iesākto darbu turpinātāja. Kristīne Mi-
hailova no Dagdas raksta:: ”Kad esmu kopā ̄ ar vec-
māmiņu, parasti uzdziedam - tā ̄ uzlabojas
garastāvoklis’’ (par savu vecmāmiņu Silviju Lāci
no Dagdas pagasta).

Elga Pauliņa patiešām var būt laimīga, jo viņa
var lepoties ar vecvecākiem Helēnu un Jāzepu
Rutki no Ķepovas pagasta un Barbaru Pa-
uliņu no Andzeļu pagasta - un to viņa neslēpj,
jo katrs no vecvecākiem ir ar kaut ko īpašs. Viņi –
dzī ̄ves gudrī̄bu devē ̄ji, mī̄lestī̄bas avots un
mazbēr̄nu vislielākie lutinā̄tāj̄i.  Tā var lasīt Ezer-
nieku vidusskolas skolēnu darbos: Roberts Lub-
gāns raksta par vectēvu Juri Lubgānu, Simona
Komarova par vecmāmiņu  Irinu Komarovu,
Milana Soika par vectēvu Vladislavu Soika,
Tālis Augusts Mizāns par vecvecākiem Anto-
nija un Alberts Grauba, Artjoms un Daņila Ma-

linovski par vecvecākiem Irina un Stanislavs
Igaunis, Diāna Potapova par vecmāmiņu Anto-
ņina Potapova, mazmeita Aivita  Krankovska
par  savu  muzikālo vectētiņu  Albertu  Stepiņu
no  Aulejas pagasta. 

“Un ja jūs zinātu, kā mana vecmāmiņa dzied
skaisti baznīcā un folkloras kopā ”Sovvaļnīki’’! ” -
šo domu caurvij Alīnas un Santas Zvidriņu ap-
raksts par savu vecmāmiņu Annu Zvidriņu.
“Ja mums kas atgadās, mana vecmāmiņa saka: :
“Tas, kas strādā̄, tam gadā ̄s, kas nestrā̄dā ̄, tam
nekas negadā̄s”…” 

Mazbērni Jeļena, Elvis, Egdars, Jūlija, Olga,
Andrejs, Dmitrijs, Kirils, Amēlija no Itālijas, Tina
no Beļģijas, Keti no Taizemes un mazmazbērni ļoti
lepojas ar saviem unikālajiem vecvecākiem Ta-
māru un Oļegu Dorofejeviem no Ezernieku
pagasta. “Tieši vecmamma Tamāra gatavo vis-
gardākos pīrādziņus: ar sēnēm, ar ievārījumu, ar
rīsu, olām ar zaļiem lociņiem, un ir svarīgi pareizi
pagatavot pīrādziņus - lai tie būtu simetriski pa-
reizi, lai pildījums būtu tieši pīrādziņam pa vidu,
un cepot, lai tas neiztecētu. ”

Spēc̄ī̄gs ģimenes balsts ir mū̄su mīļā̄s vecmāmi-
ņas un vectē̄tiņi, omes un opīš̌i!……………………
…………………………………

Mēs noteikti apmeklēsim klātienē mūsu bērnu
un skolēnu vecvecākus!

Kā dzijas kamols mūžs ir saritināts,
Kur dzīpari visdažādākie šķiet.
Ja spētu kāds tos atšķetināt,
Tad vidū būtu vecmāmiņas, vectētiņa sirds.
Paldies tiem bērniem, kas padalījās ar savu ba-

gātību. Arī katrā mūsu avīzē varēs lasīt par šiem
mīļajiem cilvēkiem!

Patiesā cieņā - Dagdas novada IKSN vadī-
tāja Marija Micķeviča

Mūsu vecmāmiņa Valentīna Karvele ir pati sir-
snīgākā omīte pasaulē, kuru mīl un dievina visi 6
mazbērni (Kristaps, Kaspars, Kārlis, Kate, Ketrīna
un Dmitrijs). ‘’Mūsu omīte vienmēr smaida un ir po-
zitīvi domājoša, vienmēr gaida ciemos un slepus dod
kādu saldumiņu. Uz mums skatoties, bieži redzam
babiņas acīs asaras, un kā mamma saka, tās ir
prieka asaras. Es apbrīnoju mūsu babiņas pacietību,
ja mēs izdarām kādu palaidnību, omīte saka: “Dzīves
sīkumi!”, un nekad mūs nebar, tikai samīļo. Mēs ar
nepacietību gaidām brīvdienas un vasaras brīvlaiku,
kad varēs dzīvot pie babiņas!”

Mūsu omītei ir liela dzīves pieredze un piemīt
daudzas prasmes, līdz ar to viņa mums ir vieda:

Mūsu omīte varētu būt SLEPENAIS
AĢENTS! Perfekti pārzin Morzes ābeci, jo strā-
dāja telegrāfā. Mūsu omītei arī nav svešas tehno-
loģijas, laikam tāpēc, ka strādāja Latellekom, līdz
ar to viņai mājās ir internets, kuru viņa ierīkoja
ar lozungu: “Mūsdienu bērniem vajag!”.

Mūsu omīte- PAVĀRS! Ar savām sastrādātām
rokām spēj uzburt kulinārijas šedevrus- supergar-
das gaļas ruletītes, kartupeļu pankūkas, tīteņus,
burkānzupiņas, un vasarā pie ezera omīte vāra
fantastisku zivju zupiņu no mūsu noķertajām ziv-
tiņām!

Mūsu omīte- INFO CENTRS! Mēs vienmēr lū-
dzam, lai vecmāmiņa paraksta apsveikumu karti-

ņas, jo viņai ir skaists, glīts un kārtīgs rokraksts.
Viņa atceras no galvas daudz apsveikuma dzejolī-
šus, pasakas un dziesmas. Mūsu babiņa pat zina
gandrīz visu Dagdas novada iedzīvotāju dzīvesvie-
tas adreses, uzvārdus un personas kodus, jo ilgus
gadus strādāja pastā.

Mūsu omīte- ZELTA ROKAS! Tik daudz gar-
dumu omīte audzē sava dārzā, pēc tam gatavo
krājumus ziemai un visu atdod mums! Mūsu ba-
biņa vienmēr palīdz mammai rūpēties par mums.
Omītei ir zelta rokas, jo viņa prot darināt skaistus
darbiņus- izšūt, šūt, mezglot un tamborēt, daudzi
omītes šedevri ir paslēpti mājas bēniņos. Daži
viņas darbiņi ir redzami Dagdas novada IKSN
Latvijas simtgades paklājā. 

Mūsu omīte- SKOLOTĀJA! Pateicoties savai
bezgalīgai pacietībai, mūsu babiņa man, brālim un
masai iemācīja alfabēta burtus un skaitļus. Omīte
vienmēr palīdz pildīt mājas darbus, jo labi pārzin
matemātiku, dabaszinības un latviešu valodu.
Omīte zina visu! 

Mūsu omīte- SUPERVARONIS! Omīte Super-
varonis, jo piemīt karēvīgs raksturs, slepenas spē-
jas (labi pārzin angļu valodu, zina matemātikas
un fizikas formulas) un bezlimita mīlestība pret
cilvēkiem un dzīvniekiem (viņai ir 4 suņuki)!

Mīļo OMĪT, paldies, ka Tu mums esi! Mēs Tevi
ļoooti MĪLAM!!!Kristaps Karvelis

Maijā kamolu šķetināsim par Valentīnu Karveli 
un Helēnu un Jāzepu Rutkām

Diemžēl, mūsdienās zūd ģimenes vērtība – dau-
dzi šķiras, dzīvo brīvās attiecībās, neprot viens
otram piedod, jo ir egoistiski un lepni. Tādēļ ir brī-
nišķīgi, ka mēs, jaunākā paaudze, varam mācīties
un ņemt piemēru no mūsu vecvecākiem, kuri iz-
prot ģimenes vērtību. Tādi ir arī mani vecvecāki -
Helēna un Jāzeps Rutki, kuri pirms 50 gadiem ir
devuši viens otram “jā” vārdu un bijuši tam uzti-
cīgi visu mūžu.

Abi mani vecvecāki ir dzimuši un visu mūžu no-
dzīvojuši dzimtajā Ķepovas pagastā, audzinot čet-
rus bērnus, kopjot zemīti, atpūšoties un lūdzot
Dievu. Vecmāmiņa ar vectētiņu ir krustvecāki vai-
rāk kā 20 radu un draugu bērniem, ir bijuši par
vedējiem ļoti daudzās kāzās, vienmēr bijuši sa-

biedriski aktīvi un dzimteni mīloši cilvēki. Bet pir-
majā vietā, viņu dzīvē, vienmēr ir bijis un paliek
Dievs un darbs. Vectēvs ir Asūnes Romas katoļu
draudzes vecākais, kā arī ilgus gadus dziedājis
baznīcas korī, un jau kopš bērnības (un tagad) pie-
kalpo sv.Misē, bet vecmamma daudzus gadus va-
dījusi baznīcā procesiju.

Mani vecvecāki nāk no vienkāršām un nabadzī-
gām ģimenēm, kā jau kara un pēckara bērni,
tomēr nekad nav kurnējuši vai sūdzējušies par
dzīvi. Tieši otrādi – viņi ir dzīvespriecīgi, opti-
misma pilni un ļoti, ļoti mīloši, darbīgi, čakli un
nenogurdināmi. Vectētiņš ir strādājis gan par
traktoristu, šoferi, darbnīcu vadītāju, virpotāju,
zemnieku – savas zemes kopēju. Daudzi ir griezu-

šies un joprojām griežas pie viņa pēc padoma un
palīdzības. Viņa vaļasprieks ir tehnika. Par to lie-
cina tas, ka viņa īpašumā ir gan traktors, gan ve-
cais kāpurķēžu traktors, pat kombains un cita
tehnika, kas nepieciešama tīrumu un lauku sa-
kopšanai, viņš pats var savākt traktoru no deta-
ļām, zina visus viņa darbošanās principus.
Savukārt vecmāmiņa ir bijusi gan slaucēja fermā,
gan grāmatvede un mājsaimniece, gan godu saim-
niece – gatavojusi neskaitāmajās kāzās, jubilejās
un bērēs. Vecmāmiņai ir vēl kāda īpaša sūtība –
viņa visu mūžu rūpējas par veciem cilvēkiem. Vēl
tagad, kad jau pašai veselība ir ļoti vārga, viņa ap-
kopj 92 gadus veco tanti.

(Turpinājums 5. lpp.)

Vecvecāki – labs piemērs, kā jādzīvo

Omīte pārsteidz!
Apsveikums 1.septembrī
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Vai nu filozofē, vai muzicē, tikai dari kaut
ko, attīsties,” šos viedos vārdus teicis lat-
viešu rakstnieks un dramaturgs Rūdolfs
Blaumanis.

Ātri aizzibējis vēl viens mācību gads, bagāts ar
apgūtām zinībām, visdažādākajiem notikumiem,
atziņām un ar citādāku, neplānotu gada noslē-
gumu. 

Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu
valstī, šogad tika atceltas mācību priekšmetu
olimpiādes, kuras tika plānotas martā un aprīlī.
Nenotika Dagdas novada Matemātikas olimpiāde
1. un 4. klasēm, Latviešu valodas olimpiāde 2. kla-
sēm, Kombinētā olimpiāde 4. klasēm, Angļu valo-
das olimpiāde 7. – 8. klasēm un Krievu valodas kā
svešvalodas olimpiāde 6. – 9. klasēm. Izpalika arī
daudzas Latgales reģiona atklātās olimpiādes.

Kopumā 2019./2020. m. g. Dagdas novada sko-
lēni piedalījās divās Dagdas novada, vienpadsmit
Krāslavas un Dagdas novadu apvienības, trijās
Valsts olimpiādēs Rīgā un Krāslavas un Dagdas
novadu apvienības ES Dabaszinātņu olimpiādē.
Pavisam olimpiādēs dalību ņēma 125 skolēni. Vi-
dusskolas posmā no Dagdas vidusskolas piedalījās
37, bet no Ezernieku vidusskolas 10 skolēni, pa-
matskolas posmā no Dagdas vidusskolas olimpiā-
dēs piedalījās 46, no Ezernieku vidusskolas 18, no

Andrupenes pamatskolas 11 un Šķaunes sākum-
skolas 3 skolēni. Godalgotās vietas un Atzinības
ieguva 55 skolēni.

Īpaši gribas atzīmēt Valsts olimpiādes dalībnie-
kus – Valsts Krievu valodas olimpiādē piedalījās
Dagdas vidusskolas 9. klases skolnieces Ksenija
Barkanova un Kristīne Mihailova, 10. klases
skolēns Jānis Ciganocičs, 11. klases skolēns
Jevgēnijs Locs, Ezernieku vidusskolas 10. klases
skolniece Anna Marija Vaišļa un 12. klases skol-
niece Veronika Ostrovska; Valsts Vēstures
olimpiādē piedalījās Dagdas vidusskolas 9. klases
skolēni Ksenija Barkanova, Ieva Murāne,
Jana Antonova un Reinis Vigulis; Valsts Ma-
temātikas olimpiādē dalību ņēma Dagdas vidus-
skolas 12. klases skolēns Aigars Volčenoks.
Priecē tas, ka šogad uzdrošinājās piedalīties ES
Dabaszinātņu olimpiādē Andrupenes pamatskolas
9. klases skolēns Viesturs Streļčs, kurš uzrādīja
labus rezultātus un 1. posmā ieguva 3. vietu.

Kā aktīvākos un veiksmīgākos olimpiādes da-
lībniekus varētu minēt Dagdas vidusskolas 11.
klases skolēnus Armandu Jermaku, Karīnu
Kuzmenko un Jevgēniju Locu, Ezernieku vi-
dusskolas 12. klases skolnieci Veroniku Ostrov-
sku, Dagdas vidusskolas 9. klases skolnieci
Kseniju Barkanovu un Dagdas vidusskolas 12.

klases skolēnu Aigaru Volčenoku.
Skolēni piedalījās arī Latgales reģiona Zināt-

niski pētniecisko darbu konferencē: Dagdas vi-
dusskolā: Elīna Staģe- pateicība, Alīna
Zvidriņa-3.vieta, Aigars Volčenoks – patei-
cība, Jevgēnijs Locs-3.vieta, Jana Poļaka -
1.vieta, Baiba Kalniņa -3.vieta, Poļina
Smoļaninova -3.vieta, Agate Krilova, Dagnija
Vjatere-3.vieta. Ezernieku vidusskolā: Jana Vi-
tāne-2.vieta, Džesika Ruža-3.vieta, Jana Zlo-
bina -3.vieta.

Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības
darbu konferencē 3.aprīlī digitālajā vidē piedalījās
Jana Poļaka no Dagdas vidusskolas un Jana
Vitāne no Ezernieku vidusskolas. Jana Poļaka
ir ieguvusi 1.vietu.

Skolēni, runājiet ar turpmāk ar saviem laba-
jiem darbiem – tā ir tā stiprākā un labākā va-
loda.

Plānots, ka skolēni un skolotāji par sasniegu-
miem olimpiādēs, konferencēs un konkursos sa-
ņems naudas balvas, atbilstoši Dagdas novada
pašvaldības nolikumam ’’Par Dagdas novada pa-
švaldības izglītības iestāžu izglītojamo un peda-
gogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu”.

Dagdas novada IKSN 

Dagdas novada skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu 
olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos 2019./2020. m. g.

Laiks rit ātri un bezkaislīgi, neatkarīgi no noti-
kumiem mūsu dzīvē. Klāt ir maijs - Māmiņu diena
un Starptautiskā ģimenes diena. Mamma, māmu-
liņa, māmiņa, mammīte... Cik dažādi mēs katrs
saucam savu visdārgāko cilvēku! Pieglaud,
māmiņ, savu vaigu, lai es mīlestību pasmeļos!
Paņem mani klēpī, lai es jūtos kā bērnībā! Tava
šūpļa dziesma ausīs žūžo, maigie glāsti mīļuma
dūraiņus auž, labie vārdi dvēseli izdaiļo. Tikai
tavās rūpēs esmu izaudzis tik liels un varens... 

Šogad diemžēl ārkārtējas situācijas apstākļos ir
atcelts 7. Starptautiskais bērnu, jauniešu un
modes teātra festivāls ’’Apskauj mani, māmu-
liņa…’’

Festivālos mēs suminājām arī Dagdas novada
aktīvākās, darbīgākās un čaklākās ģimenes. Prie-
cājamies par viņu sasniegumiem, bērnu sekmēm,
kā arī to aktīvo sabiedrisko dzīvi Dagdas novadā.
2019.gadā tika sveiktas Dagdas novada Gada
dzimtas.

Vairāk info par mūsu festivālu “Apskauj mani,
māmuliņa” ir skatāma: http://www.dagda.lv/izgli-
tiba/starptautiskie-festivali.html

Lai Jūs priecē un ilgi paliek atmiņā festivāla da-
lībnieku uzstāšanās no Visaginas, Panevežis (Lie-
tuva), Tallinas (Igaunija), Glubokoje, Dubrovno,
Verhņedvinska, Smorgoņa (Baltkrievijas), Narew-
kas (Polija) un mūsu Dagdas novada izglītības ie-
stādēm, Daugavpils novada, Krāslavas novada,

Balvu novada un Riebiņu novada! Šogad nu jau
patstāvīgo festivāla dalībnieku pulkam nāktu klāt
kolektīvi no Viļānu vidusskolas un Medumu pa-
matskolas Marionešu teātris, no Braslavas, Viteb-
skas (Baltkrievija) rajoniem, bērnu folkloras kopa
no Lodzas apgabala (Polija).

Tādēļ skatīsimies Dagdas novada mājaslapā
mūsu TV operatora Jāņa Viļuma veidoto video
pārskatu par notikušajiem festivāliem!

Lai svētki izdotos, mums katru gadu palīgā
nāca daudzi, jo daudzi cilvēki! Paldies ikvienam
par ieguldījumu! Jo īpašs paldies Dagdas novada
pašvaldībai, sponsoriem par uzticību: IU Limark -
se, ARCO REAL ESTATE, Maxima, Kristafors,
Viškuru ģimenei! Paldies Dagdas novada Tautas
namu vadītājiem, kur skanēja festivāla ieskaņu
un atskaņu koncerti! Paldies, ka festivāla dalīb-
niekus vienmēr gaidīja VSPC “Dagda” cilvēki, pal-
dies A. Badūna kungam, ka arī šeit mēs dejojām,
dziedājām! 

“Viss labākais dzīvē ir bez maksas: nedalīts
prieks, dvēselisks siltums, dzidri smiekli, bezie-
runu mīlestība, sirdi sildoši apskāvieni”. /I. Ap-
škrūma/

Paldies visiem bērniem, pedagogiem, vadītājiem
par uzticēšanos, atbalstu un kopā būšanu mūsu
festivālos! Paldies, ka esat!

Pateicībā - Festivāla organizatoru vārdā Dag-
das novada IKSN vadītāja M.Micķeviča

Ceļā uz 7. Starptautisko bērnu, jauniešu 
un modes teātra festivālu 

’’Apskauj mani, māmuliņa…’’ maijā

Paziņojums

par Dagdas novada 

pašvaldības nekustamā

īpašuma “Vārnas”,

Bērziņu pagastā, Dagdas 

novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē
ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības
nekustamais īpašums “Vārnas”, Bērziņu pa-
gastā,  Dagdas novadā,  kadastra Nr. 6050
003 0364, kas sastāv no zemes vienības
15,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6050 003 0150.

Izsolāmās mantas sākumcena – 19 710 EUR.
Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai līdz
2020.gada 10.jūnija plkst. 17.00.  

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta
Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz
2020.gada 11.jūnija plkst. 14:30.

Izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst.
15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas
ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas
novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dag-
das 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
mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/pa-
svaldiba/pasvaldibas-izsoles.html 

Mana lieliskā
vecmāmiņa
Manu vecmāmiņu sauc Konstan-

cija Brice un viņai ir 82 gadi. Mana
vecmāmiņa ir ļoti mīļa, labsirdīga,
laba. Vecmamma strādāja par šu-
vēju. Piedzima Ķepovas pagastā.
Pabeidza septiņas klases. Vecmam-
mai bija divas māsas, visas dzīvoja
Dagdā kaimiņos, netālu viena no
otras.

Vecmāmiņa no rītiem mani mo-
dina un pavada uz skolu. No skolas
viņa mani sagaida ar siltām pus-
dienām.

Svētdienās viņa iet uz baznīcu.
Viņa ir Dievticīga. 

Es vecmāmiņai novēlu stipru ve-
selību vēl ilgus gadus. 

(Turpinājums no 4. lpp.)

Šo Dieva, darba un dzimtenes mīlestību, ar savu piemēru,
viņi ir ieaudzinājuši savos bērnos un māca mums - 8 maz-
bērniem. Tā kā viņi gaida mūs ciemos – negaida neviens.
Mani vecākie brālēni un māsīcas visas vasaras ir pavadījuši
pie dzjeda ar babu. Pie viņiem mājās ļoti bieži ir ciemiņi, jo
šī sirsnība un humora dzirkstele no vecvecākiem pilnīgi
staro. Visos lielākajos svētkos mēs tiekamies vecvecāku
mājās- un vēl ilgi pēc ciemošanās nevar aizmirst vecmam-
mas gatavoto pankūku un pīrāgu garšu.

Viņi nerunā skaļi par mīlestību, bet to ik mirkli pierāda –
atnesot vajadzīgajā brīdī malku, lai iekurtu plītiņu, sagata-
vojot un pasniedzot siltas pusdienas, palīdzot viens otram
uzvilkt mēteli, pieturot pie rokas, labsirdīgi pajokojot vienam
par otru, reizēm noklusējot un piekāpjoties otram… Mani
vecvecāki ir labs piemērs, kā jādzīvo, jāstrādā, kā jāpiedod
un jāciena citi.

Mīļie baba un dzjed, jūs esat labākie! Mēs visi jūs ļoti, ļoti,
ļoti mīlam un sveicam drīz gaidāmajās Zelta kāzās!

Elga Pauliņa (8 gadi)
sadarbībā ar mammu
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Par pierobežas ceļu 
izmantošanu 

Informējam Jūs, ka Daugavpils novada Skrudalienas pa-
gastā, Salienas pagastā, Krāslavas novada Kaplavas pa-
gastā, Piedrujas pagastā, Robežnieku pagastā, Dagdas
novada Asūnes pagastā atrodas Iekšlietu ministrijas Nodro-
šinājuma valsts aģentūras  (turpmāk – Aģentūra) bilancē
esošie pierobežas ceļi (turpmāk – Ceļi), kuri tiek  izmantoti
Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšanai. 

Pēdējā laika posmā tika konstatēti vairāki gadījumi, kad
komersanti izmanto Ceļus neinformējot Aģentūru un  veic
mežu izstrādi ar smago tehniku, kura pārsniedz noteikto
svara slodzi 7(septiņas) tonnas. 

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 22.punktu,
Aģentūrai, ka autoceļu īpašniekam,  ir tiesības pārtraukt
jebkuru neatļautu darbību autoceļu lietošanā un pieprasīt
juridiskajām vai fiziskajām personām zaudējumu atlīdzinā-
šanu par neatļautās darbības saistīto seku likvidēšanu. 

Sakarā ar augstākminēto, Aģentūra lūdz informēt pašval-
dības iestādes, zemnieku saimniecības, komersantus un
citas personas par nepieciešamību informēt Aģentūru par
Ceļu  izmantošanu pirms mežu izstrādes u.c. darbu uzsāk-
šanas.

Kontaktpersona: Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpa-
šumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Da-
ugavpils reģionālās nodaļas namu pārvaldnieku Pāvelu
Škaparu, tālrunis 29441761, e-pasta adrese: pavels.ska-
pars@agentura.iem.gov.lv.

Nosacījumu neizpildes gadījumā par Ceļu aizsardzības pa-
sākumu pārkāpumiem juridiskās un fiziskās personas, sa-
skaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
140.pantu var tikt saukti pie administratīvās atbildības.

Direktors E.Ivanovs

Paveiktie darbi pagastos un pilsētā
aprīlī

Bērziņu pagastā:
– malkas zāģēšana un salikšana šķūnī;
– teritoriju sakopšana;
– veikta pašvaldības ceļu līdzināšana;
– pašvaldības ceļa nr. 4-17 “Moroziki-Mo-

rozovas vecticībnieku kapi” posmā pabeigta
iesēdumu un bedrīšu aizbēršana un līdzinā-
šana.

Šķaunes pagastā:
– veikta pašvaldības ceļu klātnes planē-

šana;
– pastāvīgi tiek uzkopta ciemata teritorija;
– notiek jumta remonts “Pasta” mājai.

Konstantinovas pagastā:
– sakoptas kapu teritorijas, nozāģēti bīs-

tamie koku zari kapos;
– tiek planēti pašvaldības ceļi;
– sagatavota un atvesta malka pagasta

katlu mājai;
– tika novākti vairāki koki no ceļiem pēc

vētras;
– tika iegādāti un uzstādīti jauni sūkņi at-

tīrīšanas iekārtās;
– izrotāts pagasta centrs Lieldienām un iz-

veidotas dekorācijas LR Neatkarības atjau-
nošanas dienai.

Svariņu pagastā:
– Svariņu pagastā aprīļa mēnesī strādāts

pie teritorija sakopšanas;
– sakopti Veteraucu, Kromanišku  kapi un

pludmale pie Kairīšu ezera;
– aprīkota pludmale pie Reiniku ezera;
– sakopts Puščas kapu piebraucamais ceļš,

iztīrīta aleja;
– uz pagasta ceļiem Pušča -Beresņi un

Kairīši Babrovščina savākti akmeņi.

Ezernieku pagastā:
– Jaundomes dabas takā uzbūvēts tilts, lai

apmeklētājiem būtu ērtāk pārvietoties;
– Jaundomes muižā uzsākta tilta renovā-

cija, kurš ved pāri dīķim uz saliņu;

– Jaundomes muižā uzsākta malkas
šķūņa būvniecība;

– Ezernieku pagastā tika ierīkots 1-istabu
dzīvoklis ar visām ērtībām;

– Belajas kapos tika nozāģēti un novākti
bīstamie koki.

Asūnes pagastā:
– c. Račeva pamainīts dziļurbuma sūknis

par kopējo cenu 900 euro;
– c. Asūne daudzīvokļu māju apkurei iegā-

dātas 500m3 malkas, kas izmaksāja 10990
euro;

– tika veikta pašvaldību ceļu planēšana;
– pagasta pārvaldei sagatavotie un atvesti

46,2 m3 malkas, sakārtoti kapi;
– Asūnes pagasta pārvaldes vajadzībām

iegādāta 7-vietīgā a/m VW Caddy par 9900
euro.

Ķepovas pagastā:
– sagatavoti un atvesti 30m3 malkas;
– pabeigta pašvaldības ceļa Lukševo - Mis-

nikova attīrīšana no krūmiem;
– veikti atdzelžošanas stacijas c. Neikšāni

profilaktiskie darbi.

PI “pilsētsaimniecība”:
– pašvaldības dzīvokļos pabeigts remonts;
– Dagdas parka kopšana un tīrīšana;
– atjaunots žogs PII “Saulīte”;
– veikti ikdienas darbi – ceļu tīrīšana un

slaucīšana.
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Sporta skolas sezonas sasniegumi

Mācību gads vēl nav beidzies, bet Dagdas no-
vada Sporta skola var atskaitīties par paveikto.
Jaunie sportisti startēja 30 reģionālajās, 10
valsts, 2 starptautiskajās sacensībās. Kopumā
bija 42 izbraucieni un tajos izcīnītas 151 godal-
gotas vietas. 

Sporta skolas volejbolistes startēja plud-
males volejbolā, klasiskajā volejbolā un da-
žādu turnīru mix komandās skolu konkurencē.
Meitenes veiksmīgi sadarbojās ar citiem spēlē-
tājiem un aizstāvēja Dagdas novada godu
Krāslavas, Maltas, Rēzeknes pieaugušo turnī-
ros, izcīnot godalgotas vietas. Volejbola federā-
cijas jaunatnes kausa izcīņā šogad U- 19
vecuma grupā mūsu skolas volejbola komanda
ierindojās 10. vietā, bet sakarā ar ārkārtas si-
tuāciju Latvijas čempionāta spēles netika iz-
spēlētas līdz beigām.

Vieglatlētikā šogad tika laboti novada re-
kordi 13 disciplīnās. Linards Pauliņš pārsnie-
dza Dagdas novada labākos rezultātus 60m,
100m, 200m distancēs un nopelnīja meistar-
kandidāta titulu 60m skriešanā. Andris Vo-
robjovs U-16 vecuma grupā laboja rekordu

300m distancē. Viktoram Kuzminam Dagdas
novada rangā augstlēkšanā ir otrais labākais
rezultāts pēc Martiņa Konošonoka. Arī Undīne
Goligina augstlēkšanā atkārtoja skolas labāko
sasniegumu. Atzīstamu rezultātu Undīne uz-
rādīja starptautiskajās sacensībās Minskā,
kur ieguva čempiones titulu 1000m sporta so-
ļošanā. Samuels Zariņš janvārī uzstādīja
jaunu Dagdas novada rekordu 3kg lodes grū-
šanā. Ieva Murāne šī gada ziemas sezonā pār-
sniedza 5 novada rekordus telpās.
Starptautiskajās sacensībās Minskā viņa uz-
laboja rezultātu 800m un 1500m distancē,
Latvijas čempionātā 2000m ar kavēkļiem un
2000m gludajā skrējienā. Savu un novada
augstāko rezultātu 3000m distancē Ieva uzrā-
dīja valsts izlases sastāvā Baltijas U-18 ko-
mandu čempionātā telpās Klaipēdā, kur
izcīnīja godalgoto 3.vietu. 

Paldies sportistiem un viņu treneriem par
augstiem sasniegumiem!

Vija Nipere
Dagdas novada Sporta skolas direktore

Dagdas novada 
pašvaldība izsludina
projektu konkursu 

“Sabiedrība ar 
dvēseli 2020”

Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no
Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais
pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00
€, viena projekta atbalsts - līdz 500,00 €.

Konkursa ietvaros piešķir līdzekļus tādu projektu
īstenošanai, kas atbilst šiem nosacījumiem:

4 tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu
līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;

4 tā izstrādi un īstenošanu veic projekta grupas da-
lībnieki;

4 tas uzlabo vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;
4 tam nav peļņas gūšanas rakstura;
4 tāmes izmaksās nav iekļauti administratīvie iz-

devumi;
4 projekta norises vietā tiks nodrošināta iedzīvo-

tāju drošība tā īstenošanas laikā un pēc projekta rea-
lizācijas;

4 tas ir saskaņots Būvvaldē (ja attiecināms);
4 tas tiek realizēts Dagdas novadā. 
4 projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un ne-

materiālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc ie-
spējas plašākai sabiedrības daļai.

Projektā var piedalīties biedrības, nodibinājumi
un nereģistrētas iedzīvotāju grupas. 

Projekta ietvaros Dagdas novadā būs iespējams īs-
tenot, piemēram, šādas aktivitātes: 

l teritorijas labiekārtošana;
l bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumu izveide

(labiekārtošana);
l kultūrvēsturisko piemiņas vietu ierīkošana vai la-

biekārtošana, apskates objektu izveide;
l aktīvās atpūtas taku izveide vai labiekārtošana,

publisko zaļo zonu izveide vai labiekārtošana;
l zīmju vai norāžu izgatavošana un uzstādīšana; 
l ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana; 
l nojumju izveide, pasta kastīšu izgatavošana un

nomaiņa, u.tml.;
l izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu

attīstība (pasākumu organizēšana (nometnes, svētki)
vai piem. pasākumu organizēšanai nepieciešamo telpu
ierīkošana vai vietas izveide (apmācību telpas, studi-
jas, sporta vai atpūtas centri)).

Termiņi: projektu pieteikumi konkursam ie-
sniedzami no 5. maija līdz 20.maijam plkst. 16:00.

Apstiprinātie projekti īstenojami ne vēlāk kā līdz
2020. gada 31.oktobrim. 

Uz Finansējumu attiecināmās izmaksas: 
– inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde; 
– citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sek-

mīgai īstenošanai un nav pretrunā ar šī nolikuma
15.punktā uzskaitītajām izmaksām. 

– samaksa par padarīto darbu pieļaujama tikai kā
pakalpojums gadījumos, kad projektu nav iespējams
īstenot bez profesionālas palīdzības (piemēram, lai ie-
vilktu elektrību vai lektora pakalpojums u.tml.); šādu
pakalpojumu nepieciešamību izvērtē konkursa vērtē-
šanas komisija.

Uz Finansējumu neattiecināmās izmaksas: 
– pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
– prēmijas, dāvinājumi un citi stimulējoši pasākumi

projekta īstenošanā iesaistītajām personām; 
– luksus preču un paaugstināta servisa pakalpo-

jumu iegāde; 
– inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kuru Grupa

var izmantot turpmākajā savā darbībā, vai gūt no tā
ienākumus; 

– naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu ap-
maksa; 

– izmaksas, kas neattiecas tieši uz projekta īsteno-
šanu un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem fi-
nanšu avotiem. 

Ar konkursa nolikumu un pieteikšanās nosacīju-
miem var iepazīties pašvaldības mājaslapas
www.dagda.lv sadaļā Projekti / Pašvaldības projekti /
Sabiedrība ar dvēseli 2020. 

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautāju-
miem un saziņai: 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordi-
nators Tatjana Munda 

tālr. 65681437 
e-pasts tatjana.munda@dagda.lv

Latvijas Sarkanā Krusta
Krāslavas, Dagdas, Aglonas
novadu komitejas Dagdas no-
daļa saņēmusi atbalstu Borisa
un Ināras Teterevu fonda (tur-
pmāk - Fonds) projektu kon-
kursā, kur Fonds atbalsta

darbīgās bez-
peļņu organizā-
cijas, kas palīdz
grūtībās nonā-
kušiem iedzīvo-

tājiem. Kopē jās projekta izmaksas šogad
sastāda EUR 1750,00.

Pateicoties īstenotajām aktivitātēm, Dagdas
pilsētas, Ezernieku, Asūnes, Šķaunes pagastu
32 mājsaimniecībām pastāv unikāla iespēja pie-
dalīties šajā projektā.

Programmas ietvaros tiek atbalstītas uzņē-
mīgas un rosīgas apkaimes ģimenes, kas izteica
vēlmi pašu rokām veikt zemkopības darbus pār-
tikas sagādāšanai savas saimes galdam, kas uz-
labos viņu dzīves apstākļus. Visbiežāk ģimenes
izvēlējās audzēt kartupeļus, burkānus, sīpolus,
bietes, gurķus, kā arī iestādīt dažāda veida
augļu kokus un ogulājus.

Projektam uzsākoties, katra iesaistītā ģi-
mene no Fonda dāvinājumā saņēma Bulduru
dārzkopības vidusskolas dārzeņkopības pasnie-
dzēja Eleonoras Mārciņas derīgus  padomus

mazdārziņu apsaimniekošanā. Kā uzskata pati
speciāliste - “Ievērojot šos vienkāršos padomus,
dārzā darba mazāk, bet raža lielāka”.

Mājsaimniecības jau dāvinājumā no Fonda ir
saņēmušas sīksīpoliņu, kartupeļu un dažāda
veida sēklas. Īpaši čaklie darboņi, atbalstītājiem
pateicīgi par darba rīkiem, jo savi bija nolieto-
jušies vai vispār to nav. Ķerra laukos ļoti node-
rīga mēslojuma nogādāšanai uz dārzu, ražas
piegādei uz māju, kā arī karstajās dienās ūdens
nogādāšanai uz dārzu, lai palaistītu audzētos
dārzeņus. Dārza inventārs palīdzēs sekmīgi ie-
kopt, rūpēties par savas ģimenes dārzu un no-
derēs pie ražas novākšanas darbiem.

Maija vidū, kad būs palicis siltāk, ģimenes no
Fonda saņems augļu koku un ogulāju dāvināju-
mus, kas tiks piegādāti konteineros, lai labāk
iesakņotos. Tikmēr ģimenēm ir  iespēja sagata-
vot vietu, kur tos stādīs.

Gribu pateikties visiem sadarbības partne-
riem, pie kuriem tika veikti iepirkumi, par sa-
pratni cenu piedāvājumā. Tieši pateicoties
Jums, atbalstu guva uz astoņām ģimenēm vai-
rāk nekā plānojās sākumā, kad tika rakstīts
projekts un veikta cenu izpēte.

LSK Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas

Dagdas nodaļas vadītāja
Sandra Drozdova

Projekts “Ģimeņu labklājībai 
Dagdas novadā 2020”
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Viņpasaulē aizgājušie*
Dagdas novadā aprīlī:

Ciganovičs Viktors
(dz.1952.g.)
Geiba Jeļena (dz.1938.g.)
Gorbunovs Nikolajs
(dz.1945.g.)
Jukna Valentīns (1939.g.)
Kulikovska Viktorija
(1930.g.)
Levkovs Semjons
(dz.1937.g.)
Pizāns Kazimirs
(dz.1950.g.)
Podoba Alīna (dz.1945.g.)
Sirjevs Genādijs (dz.1946.g.)
Viļuma Janīna (1946.g.)
Zaharovs Dmitrijs
(dz.1982.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību
tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.04. līdz 30.04.


