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Dagdas novada Kultūras
centrā, 23. oktobrī notika
Dagdas novada lauksaim-
nieku un uzņēmēju Gada
balle. Pasākumā tika godi-
nāti gan zemnieku, gan pie-
mājas saimniecību, gan
uzņēmumu vadītāji, ievēro-
jot noteiktos ierobežojumus
un drošības pasākumus.

Pasākumā Atzinības rak-
stus saņēma:

Velta un Tadeušs Tra-
piki, P/s “Birztala” - par ilg-
stošu un neatlaidīgu darbu
gaļas un piena lopkopības at-
tīstībā un ievērojamu iegul-
dījumu Dagdas novada
attīstībā.

Biruta un Oskars Mi-
zāni, ZS “Papardītes” - par
piena un gaļas lopkopības at-
tīstību Dagdas novadā un
veiksmīgu lauksaimniecības
zemes apsaimniekošanu
dārzkopībā.

Ilona un Valērijs Krū-
miņi, P/s “Īrubiņi” - par ne-
atlaidīgu darbu
graudkopības nozares un
piemājas saimniecības attīs-
tībā Dagdas novadā.

Svetlana Lakotko un
Aivars Kaskevičs, P/s “Šal-
kas” - par lopkopības darbu
uzturēšanu un piensaimnie-
cības nozares attīstību Dag-
das novadā.

Ināra un Ēriks Ragin-
ski, P/s “Pakalniņi” - par

piena lopkopības attīstību un
lauksaimniecības zemes sa-
kārtošanu Dagdas novadā.

Ināra un Roberts Lavri-
noviči, ZS “Ieviņas” - par
piena lopkopības uzturēšanu
un liellopu audzēšanu reali-
zācijai Dagdas novadā.

Dzintars Kokars, ZS
“Kalnarāji” - par bioloģiskās
lauksaimniecības nozares at-
tīstīšanu un pilnveidošanu
Dagdas novadā.

Lana Mihailovska – par
ēdināšanas pakalpojumu at-
tīstīšanu Dagdas novadā.

Aivars Ciganovičs, IK
“Aivars C” - par veiksmīgu
uzņēmējdarbības attīstīšanu
un jaunu darba vietu veido-
šanu Dagdas novadā.

Olga Gekiša – par veik-
smīgu konditorijas nozares
attīstīšanu Dagdas novadā.

Aivars Platacis, ZS
“Ezermalas” - par augstu
zemkopības kultūras uzturē-
šanu un darba vietu veido-
šanu Dagdas novadā. 

Ansis Platacis, ZS “Sa-
ules dārzi” - par graudkopī-
bas nozares attīstību un
lauku vides uzturēšanu Dag-
das novadā.

Aivars Vilkels, viesu
māja “Vucini” – par lauku tū-
risma infrastruktūras attīs-
tību Dagdas novadā.

Vladimirs Barkovskis,
p/s “Mazbākuļi” – par aitko-
pības nozares attīstību Dag-
das novadā.

Marita Dubra, p/s “Sal-
miņi” - par piena lopkopības
attīstību un veiksmīgu atbal-
stu Dagdas novada attīstības
veicināšanā.

Vilis Mileika, ZS “Bišu-
kalni” - par gaļas lopkopības

attīstīšanu, augļu dārza vei-
došanu Dagdas novadā.

Ilmārs Andžāns, p/s
“Leiči” - par neatlaidīgu
darbu piemājas saimniecībā
un sadarbību ar Šķaunes pa-
gastu Dagdas novadā.

Rolands Andžāns, p/s
“Amandas” - par piemājas
saimniecības attīstīšanu un
sadarbību ar Šķaunes pa-
gastu Dagdas novadā.

Andris Mizāns, ZS
“Jaunkalni” - par veiksmīgu
saimniekošanu laukos un sa-
sniegumiem gaļas lopkopī-
bas attīstībā Dagdas novadā.

Ilmārs Pabins, ZS  “Rīts”
– par ilgstošu un neatlaidīgu
darbu lauksaimniecībā un
ekonomiskās aktivitātes vei-
cināšanā Bērziņu pagastā
Dagdas novadā.

Lolita un Andris Bei-
tāni, viesu nams “Senču
muiža” – par veiksmīgu
Lauku attīstības program-
mas pasākuma realizāciju
lauku tūrisma attīstībā

Dagdas novadā.
Valentīna Avgustova,

ZS “Ozolaine” – par piena
lopkopības attīstību Dagdas
novadā.

Taisija Šangele - par
labām saimniekošanas meto-
dēm un piena lopkopības uz-
turēšanu Dagdas novadā.

Kā vienmēr, patīkamu
pārsteigumu sagādāja laik-
raksta “Ezerzeme” korespon-
dents Aleksejs Gončarovs,
dāvinot sava laikraksta gada
abonementu. Šogad avīzes
abonementu saņēma Ansis
Platacis, Rita un Aivars Reči
un Rolands Andžāns.

Pasākuma noslēgumā visi
varēja baudīt grupas “Bru-
ģis” koncertu.

Sargāsim ne tikai sevi, bet
arī savus tuviniekus un ap-
kārtējos cilvēkus. 

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību 

un komunikāciju
nodaļas vadītāja

Dagdas novada lauksaimnieku un uzņēmēju GADA BALLE

Oktobrī  
Dagdas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 

3  jaundzimušie:
Mairis, 

Dominiks, 
Gabriela
Apsveicam!
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“Liels skolotājs – ne tas, kurš vienkārši 
nodod zināšanas

saviem skolēniem, bet tas, kurš modina
viņos interesi par

zināšanām un vēlmi tās iegūt patstāvīgi. 
Skolotājs – tā ir

aizdedzes svece, nevis degvielas vads.” 
(M.Dž.Berils)

Lai kas arī pasaulē nenotiktu, laiks neapstājas.
Klāt ir krāšņākais rudens mēnesis – oktobris,
kura pirmajā svētdienā mēs svinam Skolotāju
dienu. Īpašo apstākļu un drošības dēļ, šogad Dag-
das novadā netika rīkots svinīgs Skolotāju dienai
veltīts pasākums. Taču, lai pateiktos pedagogiem
un sveiktu tos profesionālajos svētkos, Dagdas no-
vada izglītības iestādes apmeklēja Izglītības, kul-
tūras un sporta nodaļas vadītāja Regīna Pauliņa,
izglītības darba speciāliste Karīna Karvele un
Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece
Sandra Viškure.

Apmeklējuma laikā tika pasniegti Izglītības un
zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības rak-
sti, kā arī Dagdas novada pašvaldības Atzinības
raksti pedagogiem un tehniskajam darbiniekam.

IZM Atzinības rakstus saņēma:
Dagdas vidusskolas skolotāja Olita Loče par

godprātīgu sava darba veikšanu un spējām sniegt
noturīgas zināšanas mācību priekšmetā.

Dagdas vidusskolas skolotāja Liene Vorobjova
par godprātīgu sava darba veikšanu un spējām
sniegt noturīgas zināšanas mācību priekšmetā.

Ezernieku vidusskolas skolotāja Lija Lukaše-
viča par sasniegumiem skolēnu zināšanu, pras-
mju un radošo spēju attīstīšanā sākumskolā un
pamatskolas klasēs – latviešu valodā un litera-
tūrā, kā arī skolēnu personības veidošanā.

Dagdas pilsētas PII “Saulīte” skolotāja Valen-
tīna Stepiņa par mērķtiecīgu, radošu un kvalita-
tīvu pedagoģisko darbību pirmsskolas izglītībā.

Andrupenes PII “Avotiņš” skolotāja Anna An-
toņeviča par mērķtiecīgu, radošu un kvalitatīvu
pedagoģisko darbību pirmsskolas izglītībā.

IZM Pateicības rakstus saņēma:
Dagdas vidusskolas skolotāja Marija Micķe-

viča par godprātīgu sava darba veikšanu un veik-
smīgu starptautisko projektu vadīšanu skolā.

Ezernieku vidusskolas skolotāja Irēna Dārz-
niece par skolēnu zināšanu, prasmju un radošo
spēju attīstīšanu matemātikā, kā arī atbalstu sko-
lēnu personības veidošanā.

Dagdas novada pašvaldības Atzinības rak-
stus saņēma:

Andrupenes pamatskolas skolotāja Aija Vai-

čule par panākumiem skolēnu māksliniecisko
spēju attīstīšanā un sasniegumiem interešu izglī-
tības darbā.

Andrupenes pamatskolas skolotāja Gunta
Streļča par sasniegumiem izglītības darbā un pa-
nākumiem skolēnu māksliniecisko spēju attīstī-
šanā.

Šķaunes sākumskolas skolotāja Natālija Jer-
maka par sasniegumiem izglītības darbā un panā-
kumiem skolēnu māksliniecisko spēju attīstīšanā.

Šķaunes sākumskolas tehniskais darbinieks
Rita Andžāne par godprātīgu un kvalitatīvu
darba izpildi izglītības iestādē.

Skolotāja profesija šķiet sena kā pati mūžība,
un vienīgais, kas to varējis mainīt un ietekmēt, ir
laiks. Tā nav vienkārša profesija, to mēs visi
zinām – tā ir sevis ziedošana kaut kam ļoti, ļoti
vērtīgam, tas ir īpašs ceļš, kas iet vienā ritmā ar
laiku, kas nekad neapstājas, jo caur to tiek vesta
un veidota jauna, gudra un progresīva paaudze,
kura veidos nākotni.

Mums katram noteikti ir savs mīļākais skolo-
tājs, kurš paliek atmiņā uz visu mūžu. Cits ar
savu smaidu, cits ar vienkāršību, cits – stingrību.
Bet viņi visi vēl un māca saviem skolēniem tikai
labu. Paldies, Tev skolotāj, par to!

Dagdas novada IKSN

Aizvadīta Skolotāju diena

Pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”
No 2020. gada 19. oktobra ikvienas nozares

speciālists var pieteikties vērienīgajā skolo-
tāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai ap-
gūtu skolotāja profesiju un vienlaikus
uzsāktu darbu skolā, pievienojoties Latvijas
skolotāju saimei kā viens no 100 jauniem pe-
dagogiem. Projekta kandidāti varēs pieteik-
ties līdz 14. decembrim.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska:
„Šobrīd ir jūtams pārmaiņu laiks izglītībā, pierā-
dot, ka Latvija spēj attīstīties, transformēties un
pieņemt lēmumus, kas vērsti nākotnē. Šajā mā-
cību gadā ieviešam jauno kompetenču izglītības
sistēmu, turpinām attīstīt dažādas izglītības ini-
ciatīvas, projektus un pilotskolas. Skolu veiktspē-
jas un izglītības kvalitātes stiprināšanai svarīga
ir jaunu pedagogu ataudze. Ceru, ka „Mācītspēks”
jau šogad to sniedz.”

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macit-
speks.lv, aizpildot anketu. Pieteikšanās process ir
vienkāršs, tomēr laikietilpīgs, tāpēc interesenti ai-
cināti neatlikt to uz pēdējo brīdi. 

Topošie skolotāji jomas profesionāļu un piere-
dzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās
zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un
savu personīgo attīstības ceļu. Projekta dalībnieki
saņems skolotāja darba algu un stipendiju studi-
jām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaug-
smei.

Savā pieredzē dalās Igors Ardaševs, projekta
„Mācītspēks” dalībnieks un Carnikavas pamatsko-
las sociālo zinību skolotājs: „Es ne tikai iegūstu
prasmes un zināšanas pedagoģijā, bet arī piedzī-
voju lielu pieredzes apmaiņu ar mūsu atbalsta ko-
mandu un pārējiem „Mācītspēks” jaunajiem
skolotājiem, – uzturam ciešus kontaktus, dalā-
mies gan ar izaugsmēm, gan izaicinājumiem. Un

protams, neatsverama ir sajūta, stāvot klases
priekšā un savas zināšanas nododot bērniem tā,
ka viņiem acis mirdz, – tu momentāli redzi sava
darba jēgpilnību.”

Mācīt un mācīties varēs visā Latvijā
Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots visā Latvijā,

un dalībnieki varēs izvēlēties starp studijām Lat-
vijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un
Liepājas Universitātē, savukārt prakses īstenoša-
nas skola tiks piemeklēta sadarbībā ar „Mācīt-
spēks” komandu, izvēloties no tām Latvijas
skolām, kas būs pieteikušas vakances.

„Daudziem šī var būt iespēja atgriezties Latvijā
vai pārcelties no galvaspilsētas uz dzimto pusi.
Gadu gaitā esam novērojuši, ka cilvēki arvien
skaidrāk saredz un izmanto iespējas gan izglītībā,
gan profesionālajā jomā sevi attīstīt reģionos,”
pauž Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā mi-
sija” direktors.

“Mācītspēks” ir iespēja mainīt savas dzīves vir-
zienu, kā arī iegūt lielisku pieredzi, par ko tiek arī
atalgots - gūstot jaunas zināšanas un prasmes,
vienlaicīgi jau esošās izmantojot darbā skolā. „Pro-
jekta pirmā iesaukuma laikā piedzīvojām pārstei-
dzošu aktivitāti un interesi no dažādāko nozaru
profesionāļiem. Domāju, ka lielais konkurss – seši
speciālisti uz vienu jaunā skolotāja vietu - pierāda,
ka pedagoga profesijas nozīme un iespējas tiek
pienācīgi novērtētas,” secina Linda Daniela, Lat-
vijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātes dekāne un profesore.

Projekta pirmais iesaukums noslēdzās ar ie-
spaidīgiem rezultātiem – interesi par dalību izrā-
dīja 1836 iedzīvotāji vecumā no 21 līdz 68 gadiem,
un tika iesniegti 612 dalības pieteikumi, no ku-
riem atlasi izturēja 146 dažādu nozaru un profe-
siju pārstāvji.

Projekta kandidātu atlasē tāpat kā iepriekš tiks
ņemti vērā akadēmiskie, sabiedriskie un profesio-
nālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības
prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācī-
ties un motivācija dalībai programmā. Tāpat bū-
tiski, lai kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību
priekšmetā – obligāta prasība ir noteikta studiju
satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.

Par projektu „Mācītspēks”
Skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mēr-

ķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesio-
nāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot
nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Pro-
jekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100
atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā
iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā
turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par
skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par pro-
jektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugav-
pils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodi-
binājums „Iespējamā misija”, to pārrauga
Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācīt-
spēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfi-
nansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas
Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas stu-
diju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju pro-
grammas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

Labklājības ministrija (LM) no 2020. gada
28. oktobra līdz 29. novembrim izsludina pie-
teikumu iesniegšanu pretendentu izvirzīšanai
konkursam „Gada balva sociālajā darbā 2020”.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbi-
niekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbo-
jas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to
struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiska-
jās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu snie-
dzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās,
kurās tiek nodrošināts sociālā darba pakalpo-
jums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotā-
jiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un
novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un at-
saucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un
veicināt sociālā darba attīstību, profesijas pres-
tižu un labo praksi.

Pieteikuma anketas pretendenta izvirzīšanai
konkursa nominācijās ar oficiālu pavadvēstuli (pa-

rakstītu pašrocīgi papīra formā vai ar elektronisko
parakstu, vai izmantojot latvija.lv iespēju “iesnie-
gums iestādei”) var iesniegt pašvaldības, valsts un
pašvaldību iestādes, valsts un pašvaldības kapitāl-
sabiedrības, komersanti, plānošanas reģioni, profe-
sionālās organizācijas, biedrības un nodibinājumi.

Pretendentus izvirza apbalvošanai šādās nomi-
nācijās:

1. “Labākais sociālais darbinieks publiskajā
sektorā 2020”

2. “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā
un privātajā sektorā 2020”

3. “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2020”
Pieteikuma anketas pieejamas

https://www.lm.gov.lv/lv/sobrid-izsludinatais-konkurss
Pēc iesniegto pieteikumu izvērtēšanas kon-

kursa žūrijas komisijā, LM tīmekļvietnē no 2021.
gada 4. līdz 31. janvārim tiks organizēts iedzīvo-
tāju balsojums par pieciem labākajiem pretenden-
tiem katrā no nominācijām.

Par katru pretendentu žūrijas komisijas balso-
jums veidos 50% no kopējā punktu skaita un ie-
dzīvotāju balsojums 50% no kopējā punktu skaita.
Konkursa balvu saņems viens uzvarētājs ar vis-
augstāko punktu skaitu katrā no nominācijām.

Papildus ir izveidota nominācija “Žūrijas spe-
ciālā balva sociālajā darbā 2020”, kurai pretenden-
tus izvirzīs un novērtēs konkursa žūrijas
komisijas locekļi.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo dar-
binieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību,
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju ap-
vienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba
speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žū-
rijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu at-
bilstošus titulus. Konkursa uzvarētāju
apbalvošanu plānots organizēt 2021. gada martā.

Ar detalizētu konkursa norises kārtību var iepazī-
ties Labklājības ministrijas mājas lapā:
https://www.lm.gov.lv/lv/sobrid-izsludinatais-konkurss

Labklājības ministrija izsludina konkursu „Gada balva
sociālajā darbā 2020”
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29. oktobrī notika kārtējā Dagdas novada
domes sēde.

Apstiprināja:
– Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu

sarakstu uz 01.01.2021.  
– avārijas stāvoklī esošo Dagdas novada

pašvaldības ceļu sarakstu no 2021.gada 1.janvāra. 
– Dagdas novada pašvaldības autoceļu sarakstu

ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonā – no
01.11.2020.  līdz 31.03.2020.  

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto
informāciju par sociālā budžeta izpildi 2020.gada
9 mēnešos:

No 2020.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā
budžeta līdzekļiem 381 500,00 EUR Dagdas no-
vada sociālais dienests 2020.gada 9 mēnešos izlie-
tojis  210 809,09 EUR jeb 55,26 %, t.sk.:

1.1. GMI pabalsta nodrošināšanai  – 104
520,90 EUR jeb 62,96 %;

1.2. dzīvokļu pabalstiem – 19 623,24 EUR
jeb 51,64 %;

1.3. citiem pabalstiem –  86 664,95  EUR jeb
48,83 %

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības pār-
skatu par konsolidētā pamatbudžeta izpildi
2020.gada 9 mēnešos:

1. ieņēmumu daļā –  9 145 252 EUR jeb 74.04
%,

2. atlikums gada sākumā 384 872 EUR;
3. izdevumu daļā  –  8 415 618  EUR jeb 66.76

%,
4. atlikums perioda beigās 1 129 840 EUR;
5. aizņēmumi –  15 334 EUR (saņemti 883 255

EUR , atmaksāti 867 921 EUR).
Apstiprināja:
– Asūnes pagasta pārvaldes telpu nomas maksu

un Konstantīna Raudives kultūrvēsturiskā man-
tojuma centra pakalpojuma maksu no 2020.gada
1.novembra. 

– Noteikumus par inventarizācijas veikšanu
Dagdas novada pašvaldībā. 

– Dagdas novada pašvaldības budžeta izstrādā-
šanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kār-
tību. 

Nolēma Dagdas novada domes 2020.gada
24.septembrī pieņemtajos saistošajos noteikumos
Nr.2020/8 veikt precizējumus un pieņemt saisto-
šos noteikumus Nr.2020/8 jaunā redakcijā.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai pie-

derošā nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.60420040005, Andrupenes pagastā, Dagdas
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 60420040478 – 1,94 ha platībā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60420040479 – 0,51 ha platībā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60420040495 – 0,39 ha pla-
tībā, nosacīto cenu 2 000 EUR.

Nolēma rīkot Dagdas novada pašvaldības īpa-
šuma “Bebrulīči”, Asūnes pagastā, Dagdas no-
vadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6046
004 0327, ar kopējo platību 9,86 ha un stumbra
krāju 1567,29 m3 pārdošanu mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. Apstiprināja cirsmas nosacīto
cenu 12 840 EUR. Apstiprināt izsolē pārdodamās
cirsmas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
6046 004 0327 izsoles noteikumus. 

Nolēma rīkot Dagdas novada pašvaldības īpa-
šuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā,
zemes vienības kadastra apzīmējums 6050 003
0150, ar kopējo platību 3,82 ha un stumbra krāju
727,09 m3 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli. Apstiprināja cirsmas nosacīto cenu 4 105
EUR un izsolē pārdodamās cirsmas zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150,  izsoles
noteikumus. 

Nolēma izveidot nekustamā īpašuma Novērtē-
šanas komisiju (Ilona JAKUŠONOKA – ekono-
miste; Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma
speciālists; Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciā-
lists), lai veiktu pašvaldības nekustamā īpašuma
Sniegi, Konstantinovas pagastā novērtēšanu.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Saules, Andrupenes pag., Dagdas nov., ka-
dastra numurs 6042 001 0160, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6042 001 0076, platība 10,67 ha, pārdodot izsolē
ar augšupejošu soli.

Jautājums par pašvaldības nedzīvojamo telpu
Daugavpils ielā 8,  Dagdā nomas tiesību izsoli ne-
tika pieņemts.

Apstiprināja Ezernieku vidusskolas nolikumu
jaunā redakcijā. 

Vienai personai veikta dzīvojamās telpas ap-
maiņa, 3 personām pagarināts dzīvojamās telpas
īres līgums, 4 personām izīrēta dzīvojamā telpa

Nolēma izstrādāt tehnisko projektu Daugav-
pils ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijai un pro-
jektēšanas darba uzdevuma izstrādei izveidot

darba grupu šādā sastāvā:
Edgars TJARVE – pašvaldības izpilddirektors,

darba grupas vadītājs;
Raitis AZINS – domes deputāts;
Raimonds NIPERS – domes deputāts;
Juris KAVUNS – domes deputāts;
Viktors KRŪMIŅŠ – domes deputāts;
Ligita NAGĻA – attīstības un plānošanas noda-

ļas vadītāja;
Artjoms GEKIŠS – būvinspektora palīgs;
Aivars BELKOVSKIS – ceļu meistars.
Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautā-

jumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu;
par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu;
par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstip-
rināšanu; par neapbūvētās zemes nomas tiesību
pagarināšanu; par zemes apakšnomu; par nekus-
tamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma pie-
šķiršanu; par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam;  par
zemes robežu precizēšanu Dagdas pilsētā; par pie-
šķirtās adreses precizēšanu; par rezerves fonda
zemes vienību piekritību; par nosaukuma maiņu
pašvaldības nekustamajam īpašumam; par nekus-
tamo īpašumu “Niedrupes” Andrupenes pagastā;
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteik-
šanu; par neiznomātu zemes gabalu saraksta pa-
pildināšanu.

Papildus tika izskatīts viens jautājums.
Saskaņā ar pašvaldības konkursa “Dagdas no-

vada Gada cilvēks” nolikuma izveidoja Konkursa
pretendentu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Aivars TRŪLIS – Domes priekšsēdētājs;
Irēna GŽIBOVSKA – Domes deputāte;
Vija GEKIŠA – Dagdas vidusskolas direktore;
Sanita KARPOVIČA – Sabiedrisko attiecību un

komunikāciju nodaļas vadītāja;
Aivars BAČKURS – Dagdas novada nevalstisko

organizāciju pārstāvis.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem

un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv /
Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja

Domes sēdes lēmumi

Sociālā dienesta
ziņas

Oktobrī 44 ģimenēm (personām) piešķirts
trūcīgas statuss un 5 ģimenēm (personām) -
maznodrošinātas statuss. 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts iz-
maksāts 183 ģimenēm EUR 10218,14 apmērā,
dzīvokļa pabalsts naudā EUR 1556,26 apmērā
piešķirts 38 ģimenēm un natūrā  - 15 ģimenēm
EUR 729,81 apmērā, pabalsts skolas piede-
rumu iegādei piešķirts 36 ģimenēs dzīvojoša-
jiem 56 bērniem – skolniekiem EUR 3250,-
apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību nodroši-
nāšanai izmaksāti 13 ģimenēm EUR 247,23 ap-
mērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts au-
džuģimenēm – EUR 3619,06 apmērā, pabalsts
jaundzimušo aprūpei – EUR 660,- 3 ģimenēm,
pabalsts 2 donoriem – EUR 10,-;  5 pabalsti
malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai
segšanai personām ar invaliditāti – EUR 600,-
apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar
veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmak-
sai 18 vecuma pensionāriem EUR 540,- apmērā,
apbedīšanas pabalsts EUR 254,- apmērā, 2 pa-
balsti krīzes situācijās EUR 365,70 apmērā, citi
pabalsti (duša, ceļa izdevumi, ceļu tīrīšana, do-
kumentu noformēšana u.c.) – EUR 367,- ap-
mērā.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodroši-
nāšanai izlietoti EUR 22417,20.

Papildus jau esošajām, 2 personām veikta ik-
dienas aktivitāšu un vides novērtēšana, asis-
tenta pakalpojums piešķirts 2 personām, 1
persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā – VSPC
“Dagda”, uzsāktas 1 sociālā darba lieta ar ģi-
meni ar bērniem un 2 lietas sakarā ar vardar-
bību pret pieaugušām personām.

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpa-
šuma „Bebrulīči”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6046 004
0327  meža cirsmas (1.kvartāla 1; 3; 8; 10; 12; 13;
14; 15; 16; 19; 20. nogabalu) ar kopējo platību 9,86
ha, cirsmas krāja - 1567,29 m3, kas tiek izsolīts kā
viens vesels objekts.

Izsolāmās mantas nosacītā sākumcena – 12 840
EUR.

Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās
cenas un dalības maksa 10 EUR  jāpārskaita
Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk kā līdz
2020.gada 9.decembra plkst. 17.00. 

Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta
2020.gada 20.novembrī, pulcēšanās plkst. 11:00
pie Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4,
Dagdā. Kontaktpersona pašvaldības vides inženie-
ris, mob.tālr. 25628885. 

Izsole notiks 2020.gada 10.decembrī plkst.
14:30 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā
4, Dagdā, Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku re-
ģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā
pie sekretāres līdz 2020.gada 10.decembra
plkst. 14:00.

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

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpa-
šuma „Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6050 003
0150 meža cirsmas (1.kvartāla 2; 3; 4; 5. nogabalu)
ar kopējo platību 3,82 ha, cirsmas krāja - 727,09
m3, kas tiek izsolīts kā viens vesels objekts.

Izsolāmās mantas nosacītā sākumcena – 4 105
EUR.

Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās
cenas un dalības maksa 10 EUR  jāpārskaita
Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk kā līdz
2020.gada 9.decembra plkst. 17.00. 

Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta
2020.gada 20.novembrī, pulcēšanās plkst. 11:00
pie Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4,
Dagdā. Kontaktpersona pašvaldības vides inženie-
ris, mob.tālr. 25628885. 

Izsole notiks 2020.gada 10.decembrī plkst.
15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā
4, Dagdā, Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku re-
ģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā
pie sekretāres līdz 2020.gada 10.decembra
plkst. 14:30.

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

Paziņojums par ceļiem
Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 29.oktobra sēdē tika apstiprināts :
Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm 2020. – 2021. gada

ziemas sezonai – no 01.11.2020.  līdz 31.03.2021. 
Avārijas stāvoklī esošo Dagdas novada pašvaldības ceļu saraksts, kas stāsies spēkā no 01.01.2021.
Ar ceļu sarakstiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.dagda.lv/pa-

svaldiba/dagdas-novada-celi.html

Paziņojums par izsolēm
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Mans vectēvs, Fjodors Jemeļja-
novs, dzimis 1942. gada 17. novembrī. 

Pēc tautības – krievs, pēc ticības –
vecticībnieks. Ģimenē bija tēvs, māte
un deviņi bērni. Visus brāļu un
māsas viņš neatceras, jo nebija vecā-
kais. Trešajā dienā pēc dzimšanas
viņu kristīja ezerā, bija auksts, bargs
laiks. 

Visgrūtākie bija pēckara gadi, it
īpaši 1947. gads, kad bija bads. Vec-
tēvs atceras, ka viņa māte stāvēja ar
viņu un mazo brāli, un garām gāja
kāds vācietis, kareivis, tas nolauza
maizes gabalu un iedeva to mātei,
parādīdams ar pirkstiem uz bērniem
un sevi, vectēva māte saprata, vācie-
tim arī ir bērni, un viņš saprot šos
grūtos laikus.

1949. gadā Fjodors aizgāja mācī-
ties uz Kazimirovas skolu, tur mācī-
jās četrus gadus, mācības turpināja
Andrupenes pamatskolā un 16 gados
(1958) pabeidza skolu. 

Vectēvs atceras Andrupenes pa-
matskolas direktoru – Jevģēniju Sta-
ļirovu, ka stundas notika 45
minūtes, obligātās valodas, kuras va-
jadzēja apgūt – latviešu, krievu un

vācu. Jaunībā viņam ne ļoti patika
apmeklēt diskotēkas, dejas un mācī-
ties. Taču vislabāk viņam patika
lasīt grāmatas par vēsturi un karu.
Un līdz pat šai dienai, viņš atceras
vairākus dzejoļus no galvas un daudz
lasa. 

Pēc skolas beigšanas viņš ganīja
govis, strādāja kolhozā. Tā kā māte
ar tēvu strādāja kolhozā, arī bēr-
nam tas bija jādara, taču viņš to ne-
gribēja, tāpēc gāja strādāt par
palīgstrādnieku – rakt tranšejas,
celt mājas un veikt citus darbus.
Tādēļ pasē ierakstīja, ka viņš esot
strādnieks. Tad viņš mācījās par šo-
feri un 1963. gadā viņu pieņēma ar-
mijā. Vectēvs dienēja Radio

Bataljonā 3 gadus, Ukrainā.
Atnākot no armijas, 1965. gadā,

strādāja par šoferi. Autobuss brau-
kāja pa Dagdas rajonu (agrāk tā sa-
ucamo), bija arī tālāki braucieni uz
Rēzekni, Maskavu un citur.

1971. gadā nomira vectēva tēvs,

tāpēc vectēvs atgriezās mājas dar-
bos, lai palīdzēt mātei un brāļiem,
māsām. Tad viņš atkal strādāja kol-
hozā. 1973. gadā notika laulības ar
manu vecmammu Lidiju Jemeļja-
novu (Sadovsku). Un tajā pašā gadā
viņiem piedzima dēls un meita, savu-
kārt 1981. gadā piedzima mana
mamma. 

Līdz tam ģimene dzīvoja pie Olo-
veca ezera (netālu no Kazimirovas),
bet, apmēram 1982. gadā, viņi pārvā-
cās dzīvot uz Mariampoli. 

Liela laime un gods bija, kad no-
pirka jaunu mašinu ‘’Zaparožec’’, pēc
tās brauca uz Rīgu, tā maksāja 4000
rubļus, tajos laikos tas bija diezgan
dārgi.

Vectēvs labi atceras, kā Ziemas-
svētkos un Lieldienās lūdzās Dievu,
no desmitiem vakara līdz pat pieciem
no rīta. Tas notika Sotņikavas lūg-
šans namā. 

Tagad vectēvs dzīvo Mariampolē
kopā ar savu sievu, viņiem ir astoņi
mazbērni un viens mazmazbērns. 

Mēs bieži pavadām svētkus kopā.
Esam liela, draudzīga ģimene! 

Alīna Zvidriņa

Stāsts par maniem vecvecākiem

Dagdas novada konkursa 
“Mani lieliskie vecvecāki” dalībnieki. Noslēgums

Es gribētu pastāstīt par maniem
vecvecākiem. Vecmammu sauc Anto-
ņina un vectēvu sauc Maksims. 

Vecvecāki piedzima grūtajā karā
laikā. Bet viņiem paveicās, ka laukos
neviens nekaroja. Abi vecvecāki ir no
vieniem laukiem, mācījās vienā
skolā, strādāja viena kolhozā. Tā arī
nodzīvoja visu savu dzīvi kopā.

Bija arī strīdi, bet tie nekā neie-
tekmēja viņu mīlestību. Viņi kopā
nodzīvoja vairāk par 50 gadiem, šajā
laikā izaudzināja piecus bērnus. Visu
darīja kopā, ķēra zivis, ogoja, sēņoja,
strādāja dārzā, cepa pankūkas. Pē-
dējos gadus viņi dzīvo Svariņu pa-
gastā. Vecmāmiņa prot spēlēt uz
mūzikas instrumenta, zina daudz
pasaku un dzejoļu, dziesmu un
stāstu, ka arī tautasdziesmas. Ar vi-
ņiem man nekad nebija skumīgi.

Vecmāmiņa visu laiku, kad es biju
maziņa, pirka man dažādus saldu-
mus, spēlēja ar mani dažādas galda
spēles un mācīja mani cept pīrāgus.
Vasarā staigājam uz mežu pēc ogām
un sēnēm, ka arī es palīdzu viņai sa-
kopt dārzu.  Vakaros vecmāmiņa
stāstīja man pasakas, lai es varētu
aizmigt, bet man bija tik interesanti
klausīties, ka nekā nevarēju aizmigt. 

Tagad vecmāmiņai ir grūtāk ve-
cuma dēļ, bet es cenšos palīdzēt viņai
gan fiziski, gan garīgi. Es ļoti mīlu
savus vecvecākus. Tagad vecmāmiņa
dzīvo viena, jo vectēva vairs nav kopā
ar mums.

Mazmeita Diāna Potapova
(Red.piebilde - šis stāsts publicēts

otro reizi, ievietojot pareizo foto. Ļoti
atvainojamies Diānas ģimenei un Ar-
tjoma un Daņilas ģimenei)

Mans lieliskais vectēvs Fjodors Jemeļjanovs

Mans vectētiņš
Mans mīļais un arī vienīgais vectētiņš Alberts

man ir ļoti īpašs, jo viņam savos 66 dzīves gados
ir bagāta dzīves pieredze, ar kuru viņš dalās gan
stāstos, gan darbos.

Jau kopš bērnības, viņš ir aizrāvies ar mūziku,
gan klausoties, gan pats spēlējot. Mūzika viņam
ir sirdslieta un hobijs, nevis darbs. Kopš jaunību
dienām strādājis par mūzikas skolotāju Aulejas
pamatskolā. Paralēli darbam skolā, sadarbojies ar
sieviešu vokālo ansambli “Aulejas sievas”, ko dara
arī joprojām. Vectētiņš bieži apmeklē Aulejas
Romas katoļu baznīcu, kur dievkalpojumu pavada
ar brīnišķīgām ērģeļu skaņām. Jau 5 gadus ir va-
dītājs Dagdas novada Konstantinovas pagasta sie-
viešu vokālajam ansamblim “Vēja zvans”, kur bez
izņēmumiem divreiz nedēļā notiek cītīgi mēģinā-
jumi, lai aktīvi piedalītos kultūras pasākumos. 

Vectētiņš ir ļoti priecīgs un gandarīts par iegul-
dīto darbu un laiku kultūras jomā. Viņš ir ļoti at-
saucīgs, palīdzību un padomu neatteiks nevienam,
kurš viņam to lūdz.

Mums kā mazbērniem ir ļoti paveicies ar vec-
tēvu. Gandrīz katru dienu mums mājās ir kāds
mazs koncerts – vectēvs spēlē, mēs dziedam, dejo-
jam, pamēģinām arī spēlēt līdzi. 

Klavieres, akordeons, ģitāra mums ir kā medus-
maize. Neviens ģimenes pasākums nenotiek bez
mūzikas skaņas. 

Mūzika mūsu ģimenē un mūsu sirdīs nes
prieku un jautrību, un gaišas domas. 

Tāpēc lepojamies, ka man un māsiņai, un
manām māsīcām un brālēniem ir tik brīnišķīgs
vectētiņš Alberts.

Aivita Krankovska

Vectēvs ar vecmammu (1970)

Pēc armijas

Konstantinovas sieviešu vokālais ansamblis
“Vēja zvans”

Aulejas sieviešu vokālais ansamblis “Aulejas
sievas”

Vectēvs Aivars bērnībā



Dagdas Novada Ziņas 5

Novembris ir patriotisma mēnesis, kurā
varam lepoties ar savas valsts vēsturi un
novērtēt tagadni. Latgales plānošanas re-
ģions no 28.oktobra līdz 19.novembrim
rīko radošu konkursu bērniem “LATVIJA
manā sirdī!” laikā, kad ir divas Latvijas
valstij nozīmīgas svinamās dienas 11. no-
vembris – Lāčplēša diena un 18. novemb -
ris – Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadiena. Tie ir īpaši, patriotisma piepil-
dīti svētki, kurus Latvijā un diasporā pa-
vada ģimenes lokā, mājās. Tas ir laiks
radošumam un kopā būšanai.

Konkursa mērķis: veicināt bērnos patrio-
tismu un veidot izpratni par Latvijas vēsturi
un valsts svinamām dienām, lietderīgi un ra-
doši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo
un diasporas ģimeņu bērnus radošā aktivi-
tātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

Konkursa uzdevumi:
l Attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli,

oriģinalitāti, paust viņu izpratni par Latvijas
vēsturi un valsts svinamām dienām, lietde-
rīgi un radoši pavadot brīvo laiku.

l Veidot saikni starp Latvijas un diaspo-
ras bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus,
tostarp remigrantu un repatriantu bērnus,
kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo
ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu
skoliņu skolēnus un pedagogus.

l Veicināt sabiedrības vienotību, veidojot
patriotisma garu caur saliedējošām un rado-
šām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Izmantojot dažāda veida uzskates līdzek-
ļus (nofilmējot nelielu video – līdz 3 minū-
tēm, nobildējot fotogrāfiju vai uzzīmējot A4
formāta zīmējumu jebkurā tehnikā) atainot
sekojošas tēmas:

l kā ģimene svin 11. novembri – Lāčplēša
dienu un/vai 18. novembri – Latvijas Repub-

likas proklamēšanas gadadienu;
l aktivitātes saistītas ar Latvijas vēstures

notikumu atceri un svētku dienas aktivitā-
tēm (piemēram, Lāpu gājiens, sarkanbal-
tsarkano lentīšu locīšana, svētku parādes
apmeklējums, Latvijas simbolu veidošana,
patriotisma svētki ģimenē, u.c.);

l radošas aktivitātes – dzejoļa deklamē-
šana, dziesma, deja, u.c.;

Konkurss ir paredzēts bērniem vecumā
līdz 16 gadiem.

Konkursa mērķauditorija – vietēja re-
ģiona bērni, remigrantu un repatriantu
bērni, potenciālo remigrantu bērni, kas dzīvo
ārpus Latvijas, diasporas locekļu bērni.

Radošie darbi jāiesūta  uz e-pastu: as-
trida.lescinska@lpr.gov.lv  līdz 2020. gada
19. novembrim.

Līdz 2020. gada 30. novembrim notiks
publiskā balsošanā soctīklā Facebook.

Pirmo 3.vietu uzvarētājiem tiks sagatavo-
tas pārsteiguma balvas.

Uzziņām: Latgales plānošanas reģiona re-
migrācijas koordinatore Astrīda Leščinska
tālrunis  371 20349136.

Konkursa NOLIKUMS pieejams šeit:
www.lpr.gov.lv mājas lapā

Izsludināts radošais konkurss bērniem 

“LATVIJA manā sirdī!”
Skolas saņems 

vairāk nekā 
6000 jaunu 

portatīvo datoru
Noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas organi-

zētais datoru pirkums. Plānots, ka līdz šā gada bei-
gām Latvijas vispārējās izglītības iestādes saņems
vairāk nekā 6000 datoru, kas ļaus uzlabot skolu teh-
noloģisko nodrošinājumu, mazinot Covid-19 krīzes ra-
dīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.

Kopumā datorus saņems 425 skolas, kuras tos varēs iz-
mantot gan ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan
attālināto mācību procesa nodrošināšanai. Datori tiks pie-
šķirti pašvaldību dibinātajām vispārējās izglītības un spe-
ciālās izglītības iestādēm, ņemot vērā skolēnu skaitu
7.-12.klašu grupā uz 2020.gada 1.septembri. Lai nodrošinātu
vienmērīgu un skolēnu skaitam atbilstošu portatīvo datoru
skaita sadalījumu, skolas ir sagrupētas 20 grupās pēc sko-
lēnu skaita.

Ar valdības 15.septembra rīkojumu Izglītības un zinātnes
ministrijai 2020. gadā šim mērķim tika piešķirti 3,9 milj.
eiro. Ņemot vērā piešķirto līdzekļu apmēru, cenu aptaujā par
izdevīgāko atzīts uzņēmuma “Baltijas informācijas tehnolo-
ģijas” piedāvājums – viena datora cena ir 634 eiro (ar PVN).
Rezultātā būs iespējams iegādāties 6261 datoru, to piegādes
termiņš – šā gada beigas.

2020.gada septembrī sākās pilnveidotā mācību satura īs-
tenošana pamatizglītības un vidējās izglītības posmā. Lai sa-
sniegtu valsts izglītības standartos noteiktos mērķus,
izglītības iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem
resursiem mūsdienīgam mācību procesam, tostarp informā-
cijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu. Covid-19
pandēmijas rosinātās attālinātās mācības apliecināja, ka
mūsdienīgas izglītības sistēma veidošanai ir nepieciešamas
investīcijas, kuru nodrošināšanai jābūt vienai no valsts gal-
venajām prioritātēm.

Gatavojoties plānotajai kompetenču pieejā balstītā vispā-
rējās izglītības satura pakāpeniskai ieviešanai, Izglītības un
zinātnes ministrija jau no 2016.gada īsteno ES fondu projektu
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Projekta
ietvaros daudzās skolās notiek vērienīgi atbalsta pasākumi,
tajā skaitā, arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ri-
sinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde. Plānots, ka līdz
2023. gada beigām šā projekta ietvaros pilnībā būs moderni-
zētas 100–115 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes.

Dagdas novadā saņems:
Dagdas vidusskola – 22 datorus;
Ezernieku vidusskola – 15 datorus;
Aleksandrovas pamatskola – 4 datorus;
Andrupenes pamatskola – 1 datoru.

Informāciju apkopoja:
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja

Dagdā pirmo reizi notikuši integrācijas kursi 
Šoruden, Dagdā un tās ap-

kārtnē dzīvojošajiem ārvalst -
niekiem - trešo valstu
valsts piederīgajiem un imig-
rantiem pirmo reizi bija ie-
spēja piedalīties bezmaksas
apmācībās – integrācijas
kursos. Šādus kursus, lai vei-
cinātu iekļaušanos Latvijas
sabiedrībā, rīkoja biedrība
“Zaļais meridiāns” pro jekta
“Izzinām Latviju” ietvaros.

Kursu saturs ir bija veidots
tā, lai palīdzētu trešo valstu pil-
soņiem un imigrantiem orien-
tēties gan pamatjautājumos
par Latvijas valsti, politisko ie-
kārtu, vēsturi, kultūru un tra-
dīcijām, gan praktiskās un
ikdienišķās dzīves situācijās.
Vislielāko interesi integrācijas

kursu dalībnieku vidū izraisīja
tēma par uzņēmējdarbības uz-
sākšanu Latvijā un ar to sais-
tītie praktiskie jautājumi.
Klātesošie ar lielu interesi arī
papildināja zinā šanas par Lat-
vijas kultūru un tradīcijām. 

Lai tuvāk iepazītu Latviju
un latviešus, integrācijas kur-
sus Dagdā apmeklēja 10 dalīb-
nieki – Krievijas pilsoņi. Kursu
noslēgumā dalībnieki ar gan-
darījumu saņēma apliecības un
izteica vēlmi projekta ietvaros
apgūt latviešu valodu. Intere-
sentiem patiešām arī būs tāda
iespēja - nostiprināt latviešu

valodas prasmes - latviešu sa-
runvalodas klubā - neformālā
un draudzīgā gaisotnē. 

Kursi notika LSK Krāslavas,
Dagdas, Aglonas novadu komi-
tejas Dagdas nodaļas telpās.

Projektu „Izzinām Latviju”
Patvēruma, migrācijas un in-
tegrācijas fonda ietvaros īsteno
biedrība „Zaļais meridiāns” sa-
darbībā ar mācību centru un
konsultāciju centru “Mensa-
rius”. Projektu līdzfinansē Ei-
ropas Savienība. Granta
līguma Nr. PMIF/8/2019/3/04. 

Projekta vadītāja
Marija Dubicka Paveiktie darbi pagastos un

pilsētā oktobrī
Bērziņu pagastā:
- teritoriju labiekārtošana (lapu sagrābšana, novākšana);
- elektriskā pazemes kabeļa -37 m nomaiņa notekūdeņu

attīrīšanas iekārtās;
- dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas tehniskā apkope,

remonts c. Porečje.
Asūnes pagastā:
- teritorijas uzkopšana un labiekārtošana,
- pašvaldības dzīvokļa remonts.
Ķepovas pagastā:
- ar Dagdas komunālas saimniecības palīdzību, veikts

ūdensvada remonts c. Apaļi;
- sagatavoti un atvesti 22,5 m3 malkas;
- turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi.
Svariņu pagastā:
- teritorijas sakopšana;
- nogreiderēti pagasta ceļi; 
- savākti akmeņi no ceļa klātnes pēc greiderēšanas.
Konstantinovas pagastā:
- ir iesākts remonts pagasta Fap telpās; 
- tautas nama zālē tika nokrāsotas sienas, sašūti jauni

aizkari; 
- tika nomainītas trīs caurtekas uz pašvaldības ceļiem; 
- notiek ceļu planēšana un krūmu zāģēšana ceļmalās.
PI “pilsētsaimniecība”:
- noslēdzies spodrības mēnesis;
- pašvaldības dzīvokļa remonts;
- Mākslas un mūzikas skolā vienā kabinetā veikts kosmē-

tiskais remonts un grīdas nomaiņa;
- veikti ikdienas labiekārtošanas darbi.

                                              Pas kumi novembr  
               Dagdas novada Kult ras centra strukt rvien b s: 
 
L dz 13.novembrim Dagdas novada 

Kult ras centra 
izst žu z l  

Rokdarbnieces 
Tam ras Dorofejevas 
izš to gleznu izst de 

“Ma iskie krustd rieni” 

10.novembr  
plkst.18:00 

Dagdas novada 
Kult ras centr  

Dokument l  filma 
“Apskrien Latviju!” 

Ieeja - 2,00 EUR 
11.novembr       

plkst.15:00-17:00 
Pie pieminek a 

“S rojoš  m te” 
Gaismas jostas                    

veidošana 

No 16.novembra l dz 
15.decembrim 

Dagdas novada 
Kult ras centra 

izst žu z l  

Gundegas Ranc nes gleznas 
un Antona Ranc na kokt lniec bas 

darbi izst d  “Dienas gaisma” 

17.novembr          
plkst.14:00 

Dagdas novada 
Kult ras centr  

Anim cijas filma 
“Saule brauca debes s” 

Ieeja – 1,00 EUR 
17.novembr  
plkst.18:00 

Dagdas novada 
Kult ras centr  

Anim cijas filma 
“Mans m kais karš” 

Ieeja – 2,00 EUR 
18.novembr  plkst. 

17:00 
Dagdas novada 
Kult ras centra 

pagalm  

Dagdas novada 
Gada cilv ku godin šanas 

pas kums 
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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dagdā Nr. 2020/ 8
2020. gada 29. oktobrī (protokols Nr.16  11.§)

Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 4. punktu

Vispārīgie jautājumi

1. Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk
– Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Dagdas novada ad-
ministratīvajā teritorijā, kā arī paredz administratīvo atbildību par Notei-
kumu pārkāpumiem.

2. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Dagdas novada administratīvajā teritorijā.

Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi

3. Par atrašanos ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saim-
nieciskajā darbībā neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai
daļēji sagruvušas, izņemot personas, kas saistītas ar attiecīgās ēkas (būves)
uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml., un tas ir saskaņots ar ēkas
īpašnieku (valdītāju), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit nau-
das soda vienībām.

4. Par jebkādu dzērienu ienešanu stikla iepakojumā publisko pasākumu
norises vietās, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda
vienībām.

5. Par pašvaldības iestāžu, īpašumā esošo ēku un teritoriju iekšējās kār-
tības noteikumu pārkāpšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz des-
mit naudas soda vienībām.

6. Par sludinājumu u.c. paziņojumu izvietošanu tam neparedzētās publis-
kās vietās (uz daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ārdurvīm, koplietošanas tel-
pās, pie stabiem, kokiem, sabiedriskā transporta pieturvietās u.tml.),
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz desmit nau-
das soda vienībām, juridiskajām personām līdz piecpadsmit naudas soda vie-
nībām.

7. Par transportlīdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko vai tehnisko apkopi
šim nolūkam neparedzētās publiskās vietās, piemēro brīdinājumu vai nau-
das sodu fiziskajām personām līdz piecpadsmit naudas soda vienībām, juri-
diskajām personām līdz divdesmit piecām naudas soda vienībām.

8. Par mājas (istabas) dzīvnieku vešanu pastaigā bērniem paredzētās pub-
liskās rotaļu un izklaides vietās vai sporta laukumos, piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu līdz piecām naudas soda vienībām.

9. Par mājas (istabas) dzīvnieku peldināšanu publiskās vietās, kur tas ir
aizliegts, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vie-
nībām.

10. Par mājas (istabas) dzīvnieku barošanu publiskās vietās, ja tas rada
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu, lodžiju, palodžu, kāpņu telpu vai
cita īpašuma piemēslošanu (apķēzīšanu) kā arī citās publiskās vietās, kur
tas ir aizliegts, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecām naudas
soda vienībām.

11. Par ugunskuru kurināšanu ārpus pašvaldības speciāli šim nolūkam
iekārtotām vietām Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā un ciemos,
kuri kā ciemi ir noteikti Dagdas novada teritorijas plānojumā, izņemot pa-
švaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un vietā, kā arī valsts noteiktās
svētku, atceres un citās atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ie-
vērojot ugunsdrošības prasības, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz
piecām naudas soda vienībām.

12. Par peldēšanos publiskās vietās, kur tas ir aizliegts, kā arī lēkšanu
ūdenstilpēs un ūdenstecēs no tiltiem un citām neparedzētām vietām, ārpus
lēkšanai ūdenī speciāli iekārtotām vietām, piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu līdz desmit naudas soda vienībām.

13. Par pārvietošanos pa pašvaldības peldvietām ar motorizētiem peldlī-
dzekļiem, kā arī ūdenssportam un aktīvai atpūtai paredzētām ierīcēm (vēj-
dēļiem, kaitbordiem u.tml.), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz
piecpadsmit naudas soda vienībām.

14. Par ilgstošu lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriālu un citu
kravu, konteineru, cisternu u.tml.) novietošanu vai turēšanu publiskās vie-
tās, kā rezultātā tiek traucēta teritorijas uzkopšana, būvju, ielu vai ceļu re-
montdarbu veikšana, vai tas rada draudus personu dzīvībai, veselībai vai
īpašumam, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz
piecpadsmit naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz trīsdesmit
naudas soda vienībām. 

15. Par bioloģiski noārdāmo atkritumu novietošanu publiskās vietās ārpus
pašvaldības speciāli šim nolūkam ierīkotām vietām Dagdas pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā un ciemos, kuri kā ciemi ir noteikti Dagdas novada te-
ritorijas plānojumā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām
personām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz
piecdesmit naudas soda vienībām.

16. Par klajas necieņas izrādīšanu Dagdas novada simbolikai, piemēro brī-
dinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

17. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumos norādīto admi-
nistratīvo pārkāpumu izdarīšanu veic attiecīgi pilnvarotas Dagdas novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatpersonas atbilstoši savai kom-
petencei.

18. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem iz-
skata Dagdas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

Noslēguma jautājumi

19. Noteikumi stājas spēkā stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas bezmaksas izdevumā Dagdas Novada Ziņas.

20. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Dagdas novada
pašvaldības 2009.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.6 „Par sabied-
risko kārtību Dagdas novadā” (protokols Nr.12, 3.§).

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
A.Trūlis

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Dagdas novada pašvald bas saistošiem noteikumiem Nr. 2020/8 
Dagdas novada pašvald bas sabiedrisk s k rt bas noteikumi 

 
Paskaidrojuma raksta 

sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošo noteikumu projekta izstr d šanas m r is ir aizst t 
Dagdas novada pašvald bas 2009.gada 25.novembra saistošos 
noteikumus Nr.6 „Par sabiedrisko k rt bu Dagdas novad ” ar 
jauniem saistošajiem noteikumiem, kuri noteiktu sabiedrisko 
k rt bu, k da j iev ro Dagdas novada administrat vaj  teritorij , 
k  ar  paredz tu administrat vo atbild bu par noteikumu 
p rk pumiem. 
T  k  š du izmai u ieviešanai l dz šim sp k  esošajos noteikumos 
b tu j veic groz jumi vair k nek  pusei no noteikumos 
ietvertaj m norm m, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 
3.febru ra noteikumu Nr.108 "Normat vo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi" 140.punkt  noteiktajam, "groz jumu 
noteikumu projektu nesagatavo, ja t  normu apjoms p rsniegtu 
pusi no sp k  esošo noteikumu normu apjoma. Š d  gad jum  
sagatavo jaunu noteikumu projektu", ir lietder gi aizst t Dagdas 
novada pašvald bas 2009.gada 25.novembra saistošos noteikumus 
Nr.6 „Par sabiedrisko k rt bu Dagdas novad ” ar jauniem Dagdas 
novada pašvald bas saistošajiem noteikumiem “Dagdas novada 
pašvald bas sabiedrisk s k rt bas noteikumi”, paturot dažas l dz 
šim sp k  esošajos noteikumos esoš s ties bu normas (ar 
nepieciešamiem groz jumiem) un papildinot to saturu ar aktu l m 
ties bu norm m, kas nav paredz tas k d  nozares likum  vai cit  
ties bu norm . 
Izdodot saistošos noteikumus, piem rojamie naudas sodi noteikti 
naudas soda vien b s, iev rojot Administrat v s atbild bas 
likumu, kas st jies sp k  2020.gada 1.j lij . 

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Noteikumi nosaka sabiedrisko k rt bu, k da j iev ro Dagdas 
novada administrat vaj  teritorij , k  ar  paredz administrat vo 
atbild bu par Noteikumu p rk pumiem. 
Ar Dagdas novada pašvald bas saistošajiem noteikumiem 
"Dagdas novada pašvald bas sabiedrisk s k rt bas noteikumi" 
tiek: 
1. paredz ta administrat v  atbild ba par saistošajos noteikumos 

noteikto sabiedrisk s k rt bas noteikumu (ierobežojumu) 
neiev rošanu; 

2. iev rota pašvald bas saistošo noteikumu saska ošana ar 
Administrat v s atbild bas likum  ietvertaj m norm m; 

3. noteikts, ka par šo saistošo noteikumu pras bu neiev rošanu 
administrat v  p rk puma procesu l dz administrat v  
p rk puma lietas izskat šanai veic attiec gi pilnvarotas Dagdas 
novada pašvald bas iest žu un strukt rvien bu amatpersonas 
atbilstoši savai kompetencei, bet Administrat v  p rk puma 
lietas izskata Dagdas novada pašvald bas Administrat v  
komisija. 

3. Inform cija par pl noto Saistošo noteikumu „Dagdas novada pašvald bas sabiedrisk s 
projekta ietekmi uz 
pašvald bas budžetu 

k rt bas noteikumi” iev rošanas kontroles un uzraudz bas 
pas kumus, administrat v  p rk puma procesa veikšanu un 
l mumu pie emšanu administrat v s p rk puma liet s turpin s 
stenot l dzšin j s pašvald bas amatpersonas, un nav nepieciešama

jaunu instit ciju izveide. L dz ar to prognoz jams, ka pašvald bas 
iest žu un strukt rvien bu darb ba saist b  ar administrat vo 
p rk pumu procesu, piem rojot izdoto normat vo aktu, nerad s 
nepl notus papildus finansi lus izdevumus. 

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

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Nav ietekmes uz administrat vaj m proced r m, kuras regul  
Administrat v s atbild bas likums: 
1) procesa uzs kšana; 
2) lietas sagatavošana izskat šanai; 
3) lietas izskat šana un l muma pie emšana; 
4) soda izpilde. 
Katr  no iepriekš min taj m administrat v  p rk puma procesa 
pamatstadij m prec zi noteiktas darb bas, k das ir tiesiski 
pie aujamas un veicamas attiec gaj  procesa stadij . 

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

Konsult cijas ar priv tperson m normat v  akta projekta izstr d  
nav notikušas, jo š da rakstura noteikumu ieviešana un 
administrat vo sodu piem rošana par to p rk pumiem, vienl dz k  
kompetence administrat v  p rk puma proces , kas nosak ma 
saska  ar Administrat v s atbild bas likuma pras b m, ir no 
valsts p rvaldes funkcij m izrietošs uzdevums, kura izpilde ir 
publisk s p rvaldes ekskluz v  kompetenc  ietilpstošs un ar 
sabiedr bas interes m nesaist ts jaut jums, jo administrat v s 
atbild bas juridisk  daba ir personiska rakstura. 

 
Dagdas novada pašvald bas 

domes priekšs d t js 
                                                                                    A.Tr lis 
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Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns 2020. gada novembrim
Andrupenes bibliot k  

Datums, laiks Izst des nosaukums, temats un veids 

02.11.-10.11. ,,Ja dzelt ja b rzu lapas, tad rudens s ti ” Tematisks literat ras 

apkopojums, folkloras materi li ,,M rti gai i” 

09.11.-13.11. ,,Ko tu zini par Latviju?” Jaut jumu sp les  uzzi ai un izklaidei: 

Daba, valoda, cilv ki, kult ra, v sture 

13.11.-30.11. ,,Bag t bu sala” Literat ras izst de. Ang u rakstniekam 

Robertam L isam St vensonam -170 

13.11.-30.11. ,,Piedz vojumu pasaul ” Literat ras izst de. Amerik u 

rakstniekam Markam Tvenam - 185  

11.11. ,,Izgaismosim Latviju” Tematisks telpu noform jums un literat ras 

izst de ,,L pl ša diena” 

16.11.- 20.11. ,,Nav nekas par tevi liel ks, mana maz  Latvija” Literat ras 

izst de velt ta Latvijas Republikas proklam šanas gadadienai 

16.11.-30.11. ,,Latvija ir manas m jas” B rnu z m jumu izst de  

Andze u bibliot k  

Datums, laiks Pas kums veids, temats, nosaukums 
 
03.11. – 27.11 

Tematisk  izst de  
 ,,Mazie  darbi i gariem vakariem” 

 
 
09.11. – 12.11 

Tematisk  literat ras izst de  ar folkloras materi liem par 
M rti dienas svin šanu 
,,Skrien, bit te, istab  
  M rten ša vakar ; 
  Ja tu pati neieskrien, 
  Ienes sava saldumi a” 

16.11. – 18.11 Izst de Latvijas Republikas  proklam šanas dienai 
,,Zeme svin savus sv tkus” 

23.11. – 30.11 Gr matu izst de 
,,Adventi sagaidot” 

As nes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums

06.11. - 16.11. Literat ras izst de “Zaud t dz v  ir nepieciešam k nek  ieg t. 
Grauds neizdz s asnu, ja nenomirs.”  
Izst de velt ta amerik u rakstnieces M rgaretas Mi elas 120 – jai 
atceres dienai. 
(1900 - 1949) 

06.11. - 18.11. Izst de “M rti š sedza ledus sagšu 
P r purviem, ezeriem;....” 

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

novembr ”, 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 

2.11. – 30.11. Jaun k s gr matas bibliot kas plauktos 
 

9.11. – 27.11. “Covid - 19” 
Tematiska izst de  

12.11. – 23.11.  “Mana un tava Latvija” 
Literat ras izst de velt ta LR proklam šanas dienai 

 

Dagdas novada bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.11.- 28.11. „Dz vo ar Latviju, elpo ar Latviju!”  / M. Z l te 

Tematiska izst de 

02.11.- 28.11. “Novembris – Latvijas gaiš ko sv tku m nesis”  

(Izst de velt ta 11. novembrim – L pl ša dienai un 18. 

novembrim – Latvijas Republikas proklam šanas dienai.) 

Tematiska izst de 

 

Ezernieku bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.11.- 10.11. 

“M rti am pilns stall tis 

Sirmu b ru kumeli u…” Tematiska izst de 

 M r is – Latvijas sv tku trad ciju saglab šana un populariz šana. 

Dal šan s ar inform ciju no enciklop dij m,  interneta vietn m, lai 

izzin tu M rti dienas paražas (aktivit tes un galda kl šana). 

 

11.11.-18.11. 

“L pl sis – tautas varonis literat r  un Latvijas v stures 

notikumos” Literat ras izst de 

Izst de velt ta L pl ša dienai. 

M r is – L pl ša varo a t la izpratne un Latvijas v stures 

notikumu piemin šana. 

09.11. 

Jauno gr matu diena  

Novembra jaunieguvumi – jaun s literat ras ieteikumi b rniem, 

jauniešiem un pieaugušajiem. 

 

18.11. – 25.11. 

“Daudz laimes, Latvija! Literat ras izst de  

Literat ras izst de velt ta LR Proklam šanas gadadienai. 

M r is – ar literat ras pal dz bu nest taut  Latvijas v rdu, cie u un 

m lest bu pret dzimteni, vienot bu daž dos laikos. 

19.11. – 30.11. 

“Vai Tu proti filozof t?” Nozaru literat ras izst de  

Filozofijas k  nozares izzin šana un š s nozaru literat ras 

pielietojums dz v . 

21.11. 

Latviešu filmas diena  

Svinot Pasaules telev zijas dienu, baud sim ar skol niem k du 

latviešu filmu. 

30.11. 

“Mans Adventes vainadzi š!” Virtu l  foto izst de  

Sagaidot gaišo, kluso, mierpilno Adventes laiku, l dz 

27.novembrim gaid sim las t ju vainadzi u bildes. 

Ies t t uz e-pastu: ezernieku_biblioteka@inbox.lv 

 

Konstantinovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.11. - 31.11. Jaun k s literat ras izst de  novembr  

02.11. - 14.11. “V jiem l dzi”-M lest ba laikmetu griežos. 

Margaretai Mo elai-120 

09.11. - 21.11. “Zeme dodas atp t …” 

Informat va izst de velt ta M rti dienas trad cij m. 

09.11. - 21.11. “T VZEMEI UN BR V BAI”-informat va literat ras izst de 
Latvijas Republikas Proklam šanas dien . 

23.11. - 27.11. “Klusais, Sv tais gaid šanas laiks”-radoš  darbn ca, izst de 
velt ta pirmajai adventei 

 

Svari u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

 02.11.-27.11. 

 

Tematiska izst de un p rrunas: 

 „Darbi gariem ziemas vakariem.” 

11.11.-23.11. Literat ras izst de un viktor na: 

„ Ko tu zini par Latviju?” velt ta Latvijas Republikas 
proklam šanas 102. gadadienai. 

20.11.-30.11. Tematiska izst de un radoša darbn ca:  

“Adventes gaišums ien k tev .”   

Š aunes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

03.11. – 12.11. „L pl ša dienai” gr matu izst de. 

12.11. – 20.11. „Nov l m Latvijai sauli!” literat ras izst de, kas velt ta   

Latvijas Republikas 102.gadadienai. 

23.11. – 30.11. „ Adventes laiks – ce š uz Ziemassv tkiem”  tematiska 
literat ras izst de. 

Izst de velt ta Marti dienai – rudens saulgriežu dienai. 

13.11. - 20.11. Literat ras izst de “Saules m žu Latvijai!” 
Izst de velt ta Latvijas Republikas 102 – jai proklam šanas 
gadadienai. 

20.11. - 05.12. Izst de “S kas br numa gaid šanas laiks...” 
Izst de velt ta Adventes s kumam.

20.11. - 30.11. Izst de “... liktens neiesp j nek , 
Jo tie, kas s p m sp t t prot, 
Tik lielu sp ku sev  rod,  
Ka n vi p rv rš Uzvar .” 
                             (Dž.Bairons) 
Izst de velt ta krievu rakstnieka Aleksandra Bloka 140- jai atceres 
dienai.

 

B rnu literat ras noda  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

14.10.- 14.11. “Sirdslietas savam priekam“ Ivetas A žanovas radošo darbu 

izst de 

02.11.– 30.11. Tematiska izst de „Šausminošais un kr š ais Helov ns” 

02.11.– 30.11.  Tematiska izst de  “M rti š sedza ledus sagšu   P r purviem, 

ezeriem” 

02.11.– 30.11. Literat ras izst de”Tavas saknes ir šeit, br numu pilnaj  

Latvij !” 

novembris Radoš  darbn ca “ Ar savu rotu rot  Latviju ” 

novembris  “...tu esi Latvija”/ O. V cietis 

Interakt vi izgl tojošs pas kums par Latviju 

novembris Pateic bas stunda “ tr kie un prasm g kie puzles likšanas 

meistari!” 

16.11.-12.12. Initas Lazorenko izst de “Ar septi j džu z bakiem 

Vectilža – Dagda 

Pietura: B rnu literat ras noda a” 

J nijs - 

decembris 

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

las šanas veicin šanas programma 

27.11. “Iesak m izlas t!” Jauno gr matu diena  

 

02.11.- 28.11. “Amerik u literat ras dižgari.”  

      (Margaretai Mi elai — 120 un  Markam Tvenam – 185) 

Literat ras izst de 

02.11.- 28.11. 

 

 

 

Izst žu cikls “Iepaz sim Dagdas novadu – epovas pagasts” 

  epovas pagasts 

Novadp tniec bas izst de 

 

02.11.- 28.11. “Es gaid ju M rti dienu 

T  k  lielu sv tku dienu: 

M ksts pl cenis muldi , 

             Zosu ga a b odi .”   (Latv.t.dz.) 

Tematiska izst de 
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-

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

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

Dagdas novada iedz vot ju zin šanai! 
 

God jamie Dagdas novada pierobežas iedz vot ji!  
 

 Valsts robežsardze atg dina, ka uzturoties pierobežas josl  ir 
nepieciešama speci l  caurlaide, kuru var sa emt jebkur  
Valsts robežsardzes strukt rvien b , k  ar  interneta vietn : 
https://www.latvija.lv/ 

 Valsts robežsardze l dz iedz vot jus inform t par 
pierobežas josl  vai pierobež  man t m person m vai 
personu grup m, kas nav rakstur gas Latvijas Republikas 
iedz vot ju etniskai vai nacion lajai pieder bai. 
 

L dzam J s nekav joties zi ot Robežnieku 
robežapsardz bas noda ai  pa t lruni (anonimit te 
garant ta): 
+37165403763 
+37126399875 
+37129602519 
 

Paldies par atsauc bu - Valsts robežsardzes Daugavpils 
p rvaldes Robežnieku robežapsardz bas noda a! 

Viņpasaulē 

aizgājušie* 

Dagdas novadā

oktobrī:

Emīlija Orole 
(dzim.1929.g.)
Viktors Beikuls
(dzim.1932.g.)
Antons Pavlovskis
(dzim.1947.g.)
Lūcija Vjatere
(dzim.1936.g.)
Janīna Žeimote
(dzim.1932.g.)
Ivans Sergejevs
(dzim.1939.g.)
Janīna Pavlovska
(dzim.1932.g.)
Veronika Doida
(dzim.1941.g.)

Izsakām dziļu
līdzjūtību tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.10. līdz 31.10.

Zināmi konkursa 
“Gada cilvēks” laureāti

Līdz 31. oktobrim Dagdas novada pašvaldība pieņēma iedzī-
votāju pieteikumus nominācijām “Gada cilvēks” un “Gada ko-
lektīvs”.

Komisija, kuras sastāvā darbojās Aivars Trūlis – domes priekšsē-
dētājs, Irēna Gžibovska – domes deputāts, Sanita Karpoviča – sa-
biedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja, Vija Gekiša –
Dagdas vidusskolas direktores un Aivars Bačkurs – Dagdas novada
nevalstisko organizāciju pārstāvis, cītīgi vērtēja katru pieteikumu. 

Laureāti apbalvojumam “Gada cilvēks”: 
Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte:
Vladislavs Orols
Pozitīva novada tēla veidošana:
Skaidrīte Pauliņa
Ilggadēja un panākumiem bagāta profesionālā darbība

(savā amatā, arodā, radošajā darbā utml.):
Marija Badūne
Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, veselī-

bas un sociālo jautājumu jomā:
Solvita Plivča
Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un infra -

struktūras attīstībā:
Aleksandra Juhneviča
Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistī-

šana novada attīstībai nozīmīgos pasākumos:
Evija Maļkeviča - Grundele
Garīgo vērtību atdzimšana un stiprināšana. Sirdscilvēks:
Antoņina Virza
Visi laureāti tiks sveikti Valsts svētku pasākumā 2020. gada

18. novembrī plkst. 17:00 Dagdas novada Kultūras centra pagalmā

Sanita Karpoviča 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju

nodaļas vadītāja

MOBIL DIAGNOSTIKA

9.novembr  un 1.decembr  
VSPC”Dagda”, BR V BAS IEL  29 

(PIE GAR Ž M) 

plkst. 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

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 


