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Jaunais mācību gads ir sācies!

“Skola, no tevis ēnas laikam bēg,
jo tu esi viena no gaišākajām celt -
nēm, vienalga – jauna vai veca, divu
vai vairākstāvu, kalnā vai līdze-
numā, nostūrī vai liela ceļa malā!
Tevī ir sākums cilvēka lielajai gara
gaitai. Zvana apdziedātas, virknējas
stunda pie stundas no pirmās klases
pirmā skolas rīta līdz izlaiduma va-

karam. Un katra kaut ko dod mūža
augošajam kokam.” 

(A. Ķirškalne)

Klāt ir septembris, aizvadīta vasara,
pavadīts labi atvaļinājums un brīv-
laiks, un var sākties neatlaidīgs darbs.

Pēc ilgā attālinātā mācību pro-
cesa, gandrīz visas skolas atkal vēra
vaļā savas durvis un sagaidīja visus
1. septembrī – apsveikumi, uzrunas,
novēlējumi, laba vēlējumi. Viss, ievē-
rojot drošības pasākumus.

Bet kāds būs šis mācību gads? Ne-
viens to nezin….

Tāpēc, lai varētu klātienē apmek-
lēt skolu, kultūras pasākumus un ie-
stādes kā agrāk, mums jābūt
piesardzīgiem un jāievēro visi drošī-
bas pasākumi un prasības.

Novēlu Jums, lai ikdienā nezūd
enerģija, apņēmība, pacietība, sap -
ratne, drosme, savstarpējā cieņa un
mīlestība.

Lai sekmīgs un panākumiem ba-
gāts jaunais mācību gads visiem sko-
lēniem, studentiem, viņu ģimenēm
un skolotājiem!

Sargiet sevi!
Dagdas novada domes 

priekšsēdētājs Aivars Trūlis

Augustā  Dagdas
novada Dzimtsarakstu

nodaļā reģistrēts 
1  jaundzimušais: 

Enija
APSVEICAM!

1. septembris Dagdas novada skolās
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2020./2021. mācību gads
visās Dagdas novada izglītī-
bas iestādēs sāksies klātienē
pēc Izglītības un zinātnes
ministrijas piedāvātā A mo-
deļa, kad izglītības iestādei,
organizējot mācību procesu,
jānodrošina visi drošības pa-
sākumi -  distancēšanās, per-
soniskā veselības stāvokļa
uzraudzība, higiēna un sav-
laicīga informēšana. Ja epi-
demioloģiskā situācija
Covid-19 ietekmē novada ad-
ministratīvajā teritorijā vai
valstī pasliktināsies, kā arī,
ja izglītības iestādē tiks kon-
statēta saslimstība ar minēto
vīrusu, izglītības iestādei
jābūt gatavai organizēt mā-
cību procesu arī attālināti.

Gatavojoties jaunajam
mācību gadam, pavasara un
vasaras periodā, Dagdas no-
vada izglītības iestādes pa-
plašināja savu materiālo
bāzi, veica dažāda veida ne-

pieciešamos remontus un
citus sagatavošanās darbus.

Dagdas vidusskolā tika
veikts kabinetu un roku
mazgāšanas telpu remonts,
ūdensvada pieslēguma ar at-
tālumiem ierīkošana, mehā-
niskās pieplūdes ventilācijas
ierīkošana ķīmijas kabinetā
un mehāniskās pieplūdes un
vilkmes ventilācijas ierīko-
šana telpā, kur uzglabāt ķī-
miskās vielas, gaiteņu
gaismekļu nomaiņa. Datoru
un videoprojektoru iegāde,
skolas apskaņošana un elek-
triskā zvana ierīkošana, vi-
deonovērošanas kameru
iegāde un uzstādīšana, mē-
beļu un lapu pūtēja iegāde.

Ezernieku vidusskolā
tika veikts ģeogrāfijas kabi-
neta, skolēnu pašpārvaldes
telpas un psihologa kabineta
remonts, skolas telpu kosmē-
tiskais remonts, atdzelžoša-
nas stacijas aprīkojuma
nomaiņa, skolas tualetes tel-
pās ierīkota karstā ūdens ap-
gāde. Noslēgts līgums ar SIA
“Mikro Tik” par bezvadu da-
tortīkla ierīkošanu skolas
telpās. Nomainīti skolēnu
krēsli un solu virsmas sā-
kumskolas klasēs. Iegādāti
informātikas kabinetam 3
stacionārie datori ar monito-
riem un klaviatūrām, 19
planšetdatori, 3 portatīvie
datori ar projektoriem un ek-
rāniem. Iegādātas 16 jaunas
bērnu gultiņas PII grupā “Bi-

tītes”, pirmsskolas izglītības
grupā jauni paklāji, attīsto-
šas rotaļlietas, konstruēša-
nas materiāli- kluči,
konstruktors. Atremontētas
smilšu kastes, iegādāti 10
datoru UPS, motorzāģis
“Štihl”, viegla automašīna
“Skoda” (universals). 

Aleksandrovas pamat-
skolā tika veikts kosmētis-
kais remonts telpās,
interneta istabiņu labiekār-
tošana, digitālās bāzes atjau-
nošana, sakaru uztveres
zonas uzlabošanana. 

Andrupenes pamat-
skolā tika veikti ieplānotie
kosmētiskie remonti virtuvē,
klases telpās un gaiteņos.

Šķaunes sākumskolā
tika iegādātas mācību grā-
matas un mācību līdzekļi,
printeris un krūzes skolas
ēdnīcai, kā arī tika veikts
skolas telpu kosmētiskais re-
monts.

Dagdas pilsētas PII
“Saulīte” tika veikti re-
monti rotaļu laukumos, iegā-
dāti jauni atribūti, gumijas
segums, rotaļu laukumos no-

mainīta žoga daļa, veikts re-
monts grupā ”Taurenīši”,
nopirktas 2 trauku mazgāja-
mās mašīnas.

Ar 2020. gada 30. jūniju
tika likvidēta Asūnes sā-
kumskola, bet skolas ēkā
tika saglabāta Dagdas pilsē-
tas pirmsskolas izglītības ie-
stādes „Saulīte“ pirmsskolas
izglītības programmas īste-
nošanas vieta. Līdz ar to,
Asūnē tika veikts grupiņas
telpu remonts, gultiņu un
veļas iegāde un citi darbi.

Andrupenes PII “Avo-

tiņš” tika uzlabota iestādes
fiziskā vide. Tika izremon-
tēts sanitārais mezgls grupā
”Ķipariņi”, izjaukta starp-
siena, nomainītas flīzes, sēd-
podi, izlietnes, krāni,
radiatori. Izglītības iestādē
tika izkrāsotas trepes uz otro
stāvu, veikts sienas kosmē-
tiskais remonts, arī grupiņās
veikts kosmētiskais sienu re-
monts. Divām grupām tika
iegādāti jauni ģērbtuves ska-
pīši. Atjaunoti un nokrāsoti
spēļu atribūti, smilšu kastes
un soliņi bērnu laukumos.
Nopirkts krāsainais printe-
ris, dators un jauna tāfele.
Iegādātas grāmatas, plakāti,
galda spēles un rotaļlietas,
metodiskie līdzekļi. Metodis-
kajā kabinetā sakārtots ne-
pieciešamais materiāls
nodarbībām. 

Dagdas novada Sporta
skolā tika veikta stadiona
noliktavas labiekārtošana,
inventāra iegāde.

Dagdas Mūzikas un
mākslas skolā Mūzikas no-
daļas vadītājai tika iegādāts
jauns stacionārais dators. 

Paldies visiem izglītības
iestāžu vadītājiem par iegul-
dīto darbu un visiem tiem -
Dagdas novada pašvaldībai,
pārvalžu vadītājiem, izglītī-
bas iestāžu saimniecības
daļas vadītājiem, darbu vei-
cējiem – kas palīdzēja visas
idejas realīzēt!

26. augustā Dagdas no-
vada Kultūras centrā notika
ikgadējā augusta skolotāju
konference. Šoreiz, ņemot
vērā pulcēšanās ierobežoju-
mus, uz konferenci tika aici-
nāti tikai izglītības iestāžu
vadītāji un to vietnieki, mā-
cību jomu koordinatori, me-
todisko apvienību vadītāji,
skolu metodisko komisiju va-
dītāji un pedagogi, kuriem
tika izteikta pateicība par
darbu un sasniegumiem
2019./2020. mācību gadā.

Konferences laikā notika
ieskats pagājušā mācību
gada svrīgākajos notikumos
un pārrunātas jaunā mācību
gada aktuālitātes. Pasā-
kumā klātesošos uzrunāja
programmas “Latvijas skolas
soma” pārstāve Ilze Tor-
mane, kas atgādināja skolo-
tājiem par “Skolas somas”
mērķiem un sniedza ieteiku-
mus programmas pasākumu
izvērtēšanā un izvēlē.

Jaunais mācību gads iene-
sīs būtiskas izmaiņas skolās.
Jo 1., 4., 7. un 10. klasēs no-
tiks uz kompetencēm bal-
stītā mācību satura
ieviešana, kas mainīs arī mā-
cību procesa organizēšanu.
Tiek plānots, ka 2020./2021.
mācību gadā Dagdas novada
skolās skolas gaitas uzsāks
47 pirmklasnieki, 24 Dagdas
vidusskolas desmitās klases
skolēni un 7 Aleksandrovas
pamatskolas 1. kursa sko-
lēni. Ezernieku vidusskolā
10. klases nebūs.

Šajā mācību gadā Dagdas
novada izglītības iestādēs
uzsāk darbu četri jauni peda-
gogi. Dagdas novada Sporta
skolā jau strādā Vjačeslavs
Čumiks, Dagdas Mūzikas
un mākslas skolā strādās
Elita Čaplinska un Alek-
sandrovas pamatskolā strā-
dās Oksana Zeiza un
Sarmīte Grabovska.

Savukārt Ezernieku vi-
dusskolas latviešu valodas

un literatūras skolotāja
Aina Zariņa dodas pelnītā
atpūtā. Paldies skolotājai
par ieguldīto darbu, sniegta-
jām zināšanām, atbalstu,
smaidu, labo vārdu un sevis
ziedošanu! Nekas nepazūd,
viss paliek skolēnos – nāka-

majās paaudzēs.
Paldies Dagdas Mūzikas

un mākslas skolas skolotājai
Olgai Šalajevai un viņas
audzēkņiem, Katrīnai Kuz-
necovai, Undīnei Goligi-
nai un Aivaram Eizakam,
par skaisto muzikālo priekš-
nesumu skolotāju konferen-
ces atklāšanā! Paldies arī
Dagdas novada domes
priekšsēdētājam Aivaram
Trūlim un domes priekšsē-

dētāja vietniecei Sandrai
Viškurei par apsveikumu
un klātbūtni konferencē!

Lai visiem radošs, veik-
smīgs un veselīgs jaunais
mācību gads!

Dagdas novada IKSN

Dagdas novada izglītības iestādes gatavas 
jaunajam mācību gadam
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27. augustā notika kārtējā Dagdas novada
domes sēde.

Vienai personai piešķīra vienreizēju sociālo pa-
balstu krīzes situācijā.

Veica grozījumus Sociālā dienesta amatu sarak-
stā: izslēdza ar 31.08.2020. Sociālā dienesta
amatu sarakstā amata vienību “sociālais aprūpē-
tājs” un nolēma ieviest ar 01.09.2020. Sociālā die-
nesta amatu sarakstā amata vienību “ģimenes
asistents”. Apstiprināja Dagdas novada pašvaldī-
bas sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstu
no 01.09.2020.

Apstiprināja grozījumus Dagdas novada pašval-
dības domes 27.08.2018. sēdē apstiprinātajos no-
teikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas
sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas
novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

Apstiprināja 2020.gada 5.augustā notikušās iz-
soles rezultātus par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas
novadā cirsmu kā viena vesela objekta pārdošanu
par izsolē nosolīto augstāko cenu 12 360 EUR.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0085
kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna iz-
gatavošanu; reģistrēt minēto zemes vienību ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Nolēma atļaut atsavināt pašvaldības nekus-
tamo īpašumu “Zahari”, Ezernieku pagastā, ka-
dastra Nr. 6056 001 0054, kas sastāv no vienas
zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu  60560010054, pārdodot mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. 

1. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja
Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma

speciālists;
Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta

pārvaldes vadītāja.
2. Novērtēšanas komisijai nolēma pieaicināt

sertificētu vērtētāju.

3. Nekustamā īpašuma izsoles organizēšanai iz-
veidoja Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Edgars TJARVE –
pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: Jānis STIKUTS – pašvaldī-
bas juriskonsults;

Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.
Uzdeva Dagdas novada pašvaldības Juridiskās

nodaļas vadītājai Kristīnei Azinai veikt Dagdas
novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus
izpilddirektora Edgara Tjarves prombūtnes laikā.

5 personām pagarināja dzīvojamās telpas īres
līgumu uz pašvaldības dzīvokli;  2 personām iz-
īrēja pašvaldības dzīvokļus.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti
jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību
pagarināšanu; 

par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu; par neapbūvētās zemes nomas
tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību
izbeigšanu; par nekustamā īpašuma sadali un
jauna nosaukuma piešķiršanu; par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam. 

Saskaņoja SIA “Dagdas komunālā saimniecība”
valdes locekļa amatam kandidātu Allu Kalniņu.

Deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora E.
Tjarves pārskatu par pašvaldības veikto darbu un
domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu jūlijā-au-
gustā.

Papildus tika izskatīti 3 jautājumi.
Noteica, ka ar 2020.gada 1.septembri

(2020./2021.m.g.) Dagdas novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs – Dagdas vidusskolā, Ezernieku
vidusskolā, Andrupenes pamatskolā, Šķaunes sā-
kumskolā, Aleksandrovas pamatskolā, Dagdas
Mūzikas un mākslas skolā, Dagdas novada Sporta
skolā – mācību process tiek organizēts klātienē
pēc A modeļa (mācības izglītības iestādē ar/bez at-
tālinātā mācību procesa elementiem) atbilstoši ap-

stiprinātajai izglītības iestādes mācību procesa or-
ganizēšanas un drošības noteikumu ievērošanas
kārtībai Covid–19 laikā .

2020. gada 1. septembrī Zinību dienas pasā-
kums izglītības iestādēs  organizējams, ievērojot
valstī noteiktās prasības attiecībā uz pulcēšanās
nosacījumiem un nodrošinot pasākuma dalībnie-
kiem distancēšanās iespējas.

Noteikt, ka 2020./2021.mācību gada laikā ne-
pieciešamības gadījumā lēmuma maiņu par pā-
reju uz daļēju vai pilnībā attālinātu mācību
procesu konkrētai izglītības iestādei ar rīkojumu
nosaka Dagdas novada domes priekšsēdētājs
šādās situācijās:

- ja izglītības iestādei ir informācija par to, ka
kādam no izglītojamajiem vai izglītības iestādes
darbiniekiem ir apstiprinājusies Covid–19 infek-
cija. Izglītības iestādes vadītājam par šādu faktu,
nekavējoties ziņot Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītājai; 

- ja Dagdas novada, Rēzeknes novada, Krāsla-
vas novada, Aglonas novada, Ludzas novada, Zi-
lupes novada administratīvajā teritorijā
novērojams Covid–19 infekcijas izplatības pieau-
gums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības
rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles
centra sniegtajai informācijai.

Nolēma 1 personai anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības
2020.gada 27.augusta saistošos noteikumus
Nr.2020/7 „Grozījums Dagdas novada pašvaldības
2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Dagdas novada pašvaldības nolikums””. 

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

4. augusta Domes ārkārtas sēdes lēmums.
Lai īstenotu pašvaldības investīciju projektu

“Pašvaldības autoceļa “Pasta iela” posma 0.00 -
0.486 km seguma pārbūve”, kas saskaņā ar
Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojumu Nr.387
iekļauts atbalstīto pašvaldību investīciju
projektu sarakstā valsts aizdevuma piešķiršanai
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību,
Dagdas novada dome nolēma ņemt aizņēmumu
Valsts kasē  EUR 75 000,-  apmērā pašvaldības

investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa “Pasta
iela” posma 0.00 - 0.486 km seguma pārbūve”
īstenošanai.

1.1. projekta kopējās izmaksas –  EUR
102 748.74 (būvdarbi);

1.2. pašvaldības līdzfinansējums – EUR
27 748.74;

1.3. aizņēmuma izņemšanas periods –
2020.gada septembris - oktobris;

1.4. aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci)
gadi;

1.5. aizņēmuma pamatsummas atliktais mak-
sājums – līdz 20.09.2021.

Ar pilnu ārkārtas domes sēdes protokolu, pie-
likumiem un audio ierakstu var iepazīties
www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / No-
vada domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas

vadītāja

Ārkārtas domes sēdes lēmumi

Eksperti uzskata, ka cilvēku ar invaliditāti
skaita pieaugums skaidrojams ar sabiedrības no-
vecošanos kopumā, kā arī citiem savstarpēji sais-
tītiem faktoriem. Piemēram, ar izmaiņām
rīcībpolitikā un atbalsta pasākumos, kas paredzēti
cilvēkiem ar invaliditāti, pārmaiņām sociālekono-
miskajā situācijā. 

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts ir noteikusi da-
žādus atvieglojumus. Pirmais, kas te nāk prātā,
protams, ir invaliditātes pensija. Taču šiem cilvē-
kiem pienākas vēl dažādi atvieglojumi, par ku-
riem bieži vien pietrūkst informācijas.

Kādus atvieglojumus valsts nodrošina ģi-
menēm, kurās aug bērni ar invaliditāti?

Bērnam ar invaliditāti un bērna pavadošai per-
sonai, kas nav jaunāka par 13 gadiem, pienākas
bezmaksas pilsētu un starppilsētu sabiedriskais
transports. Nepieciešama bērna invaliditātes ap-
liecība, bet pavadošai personai papildu dokumenti
nav nepieciešami.

Ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti, valsts
ir pilnībā atbrīvojusi no ģimenes īpašumā esošā
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa. Pienā-
kas arī elektroenerģijas maksas atvieglojums - sa-
mazināts elektroenerģijas tarifs par pirmajām
patērētajām 100 kW/h mēnesī.

Noteikts arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa pa-
pildu atvieglojumi par apgādībā esošu bērnu (ne-
atkarīgi no invaliditātes fakta) līdz 18 gadu

vecumam vai līdz 24gadu vecuma, ja bērns mācās
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās
izglītības iestādē. Ienākumu nodokļa papildu at-
vieglojums noteikts arī par nestrādājošu laulāto,
kura apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atvieglo-
juma apmērs ir 3000 eiro gadā jeb 250 eiro mēnesī. 

Kādus atvieglojumus valsts nodrošina
pilngadīgiem cilvēkiem ar invaliditāti?

Ir noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa pa-
pildu atvieglojums strādājošām personām ar I un
II invaliditātes grupu – 1848 eiro gadā, ar III in-
validitātes grupu 1440 eiro gadā. Ir noteikts ne-
apliekamais minimums pensijai (t.sk.
invaliditātes pensijai). 2020. gadā tas ir 300 eiro
mēnesī. 

Pienākas arī atbrīvojums no pacienta līdzmak-
sājuma un bezmaksas ģimenes ārsta mājas vizīte
pie  personas ar I invaliditātes grupu. No
2021.gada šie atvieglojumi būs pieejami arī perso-
nām ar II invaliditātes grupu.

Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un per-
sonai, kas pavada cilvēku ar I invaliditātes grupu,
pilsētu un starppilsētu sabiedriskais transports ir
bez maksas. Nepieciešama personas invaliditātes
apliecība, pavadošai personai papildu dokumenti
nav nepieciešami. Ja cilvēkam ar invaliditāti īpa-
šumā ir transporta līdzeklis, tad viņš ir pilnībā at-
brīvots no transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodokļa. Samazināta arī obligātās civiltiesiskās

apdrošināšanas prēmijas maksa par 40% perso-
nām ar  I un II  invaliditātes grupu un personai
ar III invaliditātes grupu, ja ir izsniegts VDEĀVK
atzinums par medicīniskām indikācijām vieglā
automobiļa speciālai pielāgošanai. Pienākas arī
atbrīvojums no dažiem CSDD maksas pakalpoju-
miem.

Cilvēkiem ar I invaliditātes grupu par patērē-
tajām pirmajām 100 kw/h ir noteikti elektroener-
ģijas maksas atvieglojums. Valsts dzēš arī studiju
un studējošā kredītu, ja cilvēks kļuvusi par per-
sonu ar I vai II invaliditātes grupu. 

Noteikti arī patentmaksas atvieglojumi – sama-
zināts patentmaksas atvieglojums personām ar I
un II invaliditātes grupu (17 eiro gadā vai 9 eiro
pusgadā). Patentmaksa ir valsts noteikts vienots
fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas par fiziskās personas saimnie-
cisko darbību.

Cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu no-
teikti dažādi valsts nodevu atvieglojumi. Piemē-
ram,  valsts nodevas samazinājums par personas
apliecinoša dokumenta izsniegšanu; samazināta
valsts nodeva par valsts arhīva izziņas sagatavo-
šanu; atbrīvojums no valsts nodevas par civilstā-
vokļa reģistrēšanu. 

Visi atvieglojumi personām ar invaliditāti pie-
ejami: http://www.lm.gov.lv/lv/personam-ar-inva-
lidati/atvieglojumi-personam-ar-invaliditati

Kādi atvieglojumi pienākas cilvēkiem ar invaliditāti 
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Ja man kādreiz jautātu nosaukt cilvēka vārdu,
kas ir izpalīdzīgs, mīlošs, radošs, mērķtiecīgs, es
bez šaubām atbildētu- mana vecmamma Tamāra.

Vecmammu atce-
ros no savas bērnī-
bas tikai labo, viņa
gatava vienmēr iz-
palīdzēt un palī-
dzēt, gan ar labo
vārdu, gan ar ietei-
kumu un pamā-
cību.

Zinot vecmam-
mas grūtu dzīvi,
viņa nekad nemē-
dza par to žēloties
un nožēlot to, prot
saskatīt tikai labu
un gūt dzīves mā-
cību. Uzskatu, ka
tieši tas viņai pa-
līdz vienmēr skatī-

ties ar pozitīvismu uz dzīvi. Vecmamma ir ļoti labs
un interesants sarunu biedrs, katrs stāts ir aiz-
raujošs, visvairāk man patīk klausīties viņas
darba gaitas medicīnā- viņa strādāja par med-
māsu kādu laiku. Pēc sarunas ar viņu, katrs var
pamācīties dzīves gudrības.

Neskatoties uz vienu acs pilnīgu aklumu, viņa
nenolaida rokas, bet otrādi atrada sev nodarbi un
hobiju, kur liekas, ka pat veselais cilvēks nespēs
to paveikt. Viņa izšuj gleznas krustiņdūrienā,
kuras ir vairāk kā 100. Viena no skaistākām glez-
nām ir izšūta ar zīda diegiem, vairāki tūkstoši
krustiņi, izšuva vairākus mēnešus. Viņas darbi
pazīstami ir ne tikai Latgalē, bet arī citās Latvijas
pilsētās un pat ārzemēs, savus darbus viņa dāvina
tuviniekam, draugiem un baznīcām. Tamāra ir
ļoti pacietīga un mērķtiecīga, kas nebaidās no dzī-
ves grūtībām. Vienmēr ir gatava no visiem spē-
kiem palīdzēt ik katram ģimenes locekļiem.
Vecmamma vienmēr pārdzīvo par mūsu dažkārt
neveiksmēm un lepojās par mūsu neskaitāmiem
un maziem dzīves sasniegumiem. Viņa nekad ne-
aizmirst apsveikt tuviniekus ar svētkiem, mūsu
ģimene ir kupla. Priecīga, kad viņai uzzvana, vien-

mēr gaida ar atplestām rokām un siltu smaidu cie-
mos, pagatavojot gardus ēdienus, viņa ļoti garšīgi
gatavo. Pamosties no paša rīta varēja sajust
ēdiena smaržu, vecmamma jau no 5 rīta sāka ga-
tavot ēdienu, lai visi būtu gardi pabaroti. Viņas
pagatavotās plānās pankūkas ar zemeņu ievārī-
jumu ir neaprakstāmi gardas. 

Katru vasaru vecvecāki sagatavoja sienu priekš
mājlopiem- atceramies, kad gaidījām lielo trak-
toru “Sigulda”, lai varētu paskraidīt pa svaigu sa-
gatavotu sienu un palīdzēt sienu sanest kūtī.
Vienmēr pēc padarīta darba mūs gaidīja vecmam-
mas gardās pusdienas, tie bija mazie svētki. Vec-
mamma gatavoja gardus pīrādziņus. Pīrādziņi
bija ar dažādu pildījumu: ar sēnēm, ievārījumu -
tieši priekš mazbērniem, mani paši gardākie ir pī-
rādziņi ar rīsu, olām ar zaļiem lociņiem. Atcera-
mies ,ka viņa mācījusi pareizi pagatavot
pīrādziņus, lai tie būtu simetriski pareizi, lai pil-
dījums būtu tieši pīrādziņam pa vidu un cepot tas
neiztecētu. 

Tamāra bijusi  numurs viens palīgs man mācī-
bās pirmsskolā, viņas mājas telefonu atceros pat
līdz šodien dienai no galvas, viņai varēja piezvanīt
jebkuras diennakts laikā uzjautājot jebkādu jau-
tājumu, ne tikai pa mācībām, varēja saņemt
skaidru un saprotošo atbildi. Vecmammai ļoti
patīk makšķerēt zivis, man ļoti patīk kopā ar viņu
makšķerēt-tas ir laiks jauniem stāstiem un atklā-
jumiem! Tas ir cilvēks ar lielo burtu, kurš prot
dod, taču neko pretī negaida. Vecmamma ir ļoti ti-
cīgs cilvēks. Viņai patīk ceļot un dzejot dzejoļus,

ticu, ka spēs izdot personīgo dzejoļu krājumu.
Viņu aicina uz pasākumiem, lai izlasītu savu sa-
dzejotu dzejoli, tas ir vienreizējais cilvēks, kurš
man nepārstāj priecēt. Tādu cilvēku es nekur ne-
esmu satikusi. 

Vēl man ir jauks dzī-
ves gudrs cilvēks – vec-
tētiņš Oļegs, vienmēr
blakus esošs cilvēks vec-
mammai, kurš ir ļoti at-
balstošs un mīlošs. Viņš
vienmēr priecājas par
vecmammas sasniegu-
miem un pārdzīvo par ne-
veiksmēm – taču nekad
to neparādīs apkārtē-
jiem. Jā viņš tāds ir,
vienmēr nopietns un
bērnu mīlošs cilvēks,
kurš vienmēr ir līdzas
kopā ar vecomāti. Vien-
mēr padomā par mums –
mazbērniem, lai būtu
konfektes, cepumi, lai bērnus palutinātu, ka arī
par savu sievu nekad neaizmirst – vienmēr jābūt
saldējumam, lai varētu nedaudz panašķoties-
mūsu vecvecāki arī ir salduma mīlēji. Vectēvs ļoti
interesējās par sportu – vecmamma kopā ar viņu
skatās un pārdzīvo par tēvzemes sportistu sasnie-
gumiem, viņš ir ļoti patriotisks. Viņam patīk risi-
nāt krustvārdu mīklas un ja nevar atminēt vārdus
- prasa vecmammai. Nevaram arī nepieminēt vec-
tēva labo humora izjūtu. Atceros mēnesi pavadītu
vasaru divatā ar vectēvu – lasījām tomātus, vārī-
jām pelmeņus, gatavojām  salātus no lociņiem un
krējumu – tas bija viss gardākās vakariņas. 

Mēs ļoti lepojamies ar savu vecmammu un vec-
tēvu. Jūs esiet mums vislabākie un mīļākie. Pal-
dies par siltām atmiņām no bērnības, paldies par
jūsu izturību, pavadot ar mums laiku, paldies par
iegūtam dzīves gudrībām, paldies par uzticēšanos!

Jūsu mīlošie mazbērni – Olga, Jūlija, 
Dmitrijs, Andrejs, Kirills, Elvis, Jeļena 

un mazmazmeita – Elizabeta. 
Paldies!!!

Mana vecmāmiņa
Man ir lieliska vecmāmiņa.

Viņu sauc Irina. Viņa dzīvo Ezer-
niekos.

Vecmāmiņas profesija ir grā-
matvede. Viņa mācījās Malnavas
tehnikumā. Šajā profesijā strādā-
jot, viņa kontrolēja darbiniekus
un viņu darbu. 

Vecmāmiņai mājās patīk adīt
un tamborēt. Ko tik viņa neprot!
Viņa mums mazbērniem un sev ir
uzadījusi un iztamborējusi zeķes,
cimdus, cepures, vestes, kleitas,
džemperus, pat zābaciņus. Viņa
prot no diegiem izgatavot dāva-
nas – dažādus dzīv nieciņus.

Man patīk ar vecmāmiņu cept
tortes. Kopā strādājam dārzā.
Mana vecmāmiņa prot visu!

Simona Komarova, 9 gadi

Tamāra un Oļegs Dorofejevi

Dagdas novada konkursa 
“Mani lieliskie vecvecāki” dalībnieki
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Skanīgs un dziesmām bagāts aizva-
dīts 22. augusts Koknesē. 

II Vislatvijas senioru sadziedāšanās
svētki, kurus ar Kokneses novada pašvaldī-
bas un Labklājības ministrijas atbalstu rī-
koja Latvijas Pensionāru federācija, parka
estrādē, izvērtās par varenu dziesmu virteni
visas dienas garumā.

Svētkus atklāja Kokneses novada domes
priekšsēdētājs Dainis Vingris un Labklājības
ministre Ramona Petraviča. Svētku uzrunā
ministres kundze izteica gandarījumu, ka
tieši Koknesē, kas ir gleznaina un iedvesmo-
joša vieta, un jau izsenis apvīta ar teiksmām
un leģendām, no visas Latvijas ceļu mērojuši
senioru vokālie ansambļi, atvedot sev līdzi

visskanīgākās dziesmas. „Lai šodien tālu pār
Kokneses pakalniem skan jūsu spēcīgās
dziesmas! Ar jūsu dziesmām, ar jūsu gribas
spēku, ar to, kā jūs ejiet uz mēģinājumiem,
dziediet, uzstājieties, jūs tikai vēlreiz aplie-
ciniet to, ka Latvijā ir apbrīnojami un talan-
tīgi cilvēki!“ – sveicot visus dziesmas
draugus, sacīja Ramona Petraviča.

Piedalījās vokālie ansambļi no Vidzemes,
Kurzemes, Latgales un Zemgales. Latgali at-
klāja Dagdas pensionāru biedrības vokālais an-
samblis “Sendienas” ar dziesmu “Latgales sirds”. 

Paldies reģionālajai padomei par transporta
nodrošināšanu un šoferim Aldim Gražulim.

Larisa Tukiša  

II Vislatvijas senioru sadziedāšanās
svētki

Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA)
aicina Latvijas iedzī-
votājus un organizāci-
jas pieteikt labākos
brīvprātīgā darba vei -
cējus un organizētā-
jus, kuri laika posmā

no 2019. gada 1.novembra līdz 2020. gada
28. oktobrim aktīvi darbojās sabiedrības
labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās
pašvaldības.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais
2020” brīvprātīgā darba veicējus vai organizē-
tājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, neval-
stiskā organizācija, valsts vai pašvaldību
iestāde. Pieteikt savus kandidātus var līdz
2020.gada 28.oktobrim tiešsaistē, aizpildot pie-
teikuma anketu portālā www.brivpratigie.lv/lv/
godinasana, kur pieejams arī godināšanas no-
likums. Katram iesniedzējam tiks nosūtīts ap-
stiprinājums par pieteikuma saņemšanu. 

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju
godināšanu “Gada brīvprātīgais 2020” rīko
NVA sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglī-
tības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru, Dau gavpils
pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pil-
sētas domes administrācijas Sabiedrības integ-
rācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi,
Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītī-
bas, kultūras un sporta departamentu. Pietei-
kumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas
noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un orga-
nizētāji šogad tiks godināti. Goda zīmju saņē-
mēji tiks noskaidroti  Brīvprātīgo godināšanas
ceremonijā “Gada brīvprātīgais 2020”, kas 5.
decembrī, Starptautiskajā brīvprātīgo dienā,
norisināsies Rīgā. 

Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt
paldies tiem iedzīvotājiem, organizācijām un
pašvaldībām, kas savu laiku ziedoja brīvprātī-
gajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzī-
votāju un organizāciju interesi un iesaisti
brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks
jau septīto gadu. 

Pērn svinīgajā godināšanā “Gada brīvprā-
tīgais 2019” goda zīmes saņēma Kandavas no-
vada brīvprātīgā Gita Zuze, kura dāvā pašas
adītas zeķītes un čībiņas jaundzimušajiem;
Latvijas bāreņu un audžu ģimeņu atbalsta
centrs “Sirota.lv”, kas regulāri savā darbībā
iesaista brīvprātīgos; Latvijas Sarkanā
Krusta Preiļu nodaļas brīvprātīgā San dra
Sprindža, kura rūpējas par pārtikas paku sa-
dali maznodrošinātajiem un Latvijas Sarkanā
Krusta Viduslatvijas komitejas Kokneses no-
vada nodaļas brīvprātīgā Lība Zukule, kura
aktīvi īsteno un iesaistās Bebru pagasta noti-
kumu organizēšanā; radošās apvienības jau-
niešiem “Trepes” brīvprātīgais Aladins Nasrs
Allahs (Aladdin Nassr Allah), kurš brīvprātī-
gajam darbam veltījis 678 stundas; Kalkūnes
pagasta kultūras, sporta un jauniešu pasā-
kumu brīvprātīgais organizētājs Andrejs
Rucko, kas iedvesmo līdzcilvēkus brīvprātī-
bai; Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un
biedrības “Creative Minds for Culture” brīv-
prātīgā Nora Gavare, kuras entuziasms
priecē muzeja radošo nodarbību apmeklētā-
jus; Madonas novada biedrības “Kāla ezera
padome” bērnu nometņu brīvprātīgā organi-
zētāja Adrija Raiveta Kaire, kas 15 gadu ve-
cumā var lepoties ar bagātīgu brīvprātīgās
pieredzi. 

Video stāsti par katra “Gada brīvprātīgais
2019” titula saņēmēju un viņa veikumu sabied-
rības labā ir publicēti brivpratigie.lv Youtube
kontā, kā arī attēli no godināšanas ceremonijas
atrodami brivpratigie.lv Facebook lapā. 

Laimes koki
2020.gada 19. septembra

World Cleanup Day jeb Pa-
saules talkas ietvaros,
kuras mērķis ir apvienot
cilvēkus cīņā ar globālo
piesārņojumu un klimata
pārmaiņām, notiks koku
sēšanas un stādīšanas ak-
cija “LAIMES KOKI”.

Šajā dienā visa pasaule
vāks atkritumus un sakops
apkārtējo vidi, risinot arī jau-
tājumu par cigarešu izsmēķu
problēmu https://www.worl-
dcleanupday.org/get-involved/

Latvija vides sakopšanu paveica jau pavasara Lielajā talkā,
lai rudenī varētu stādīt Laimes kokus, kļūstot par Latvijas ie-
guldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks va-
rētu izaugt arī par milzīgu nākotnes dižkoku, kļūstot par
Latvijas ieguldījumu pasaules klimata un ekosistēmas līdz-
svara atjaunošanā.

Šogad “Laimes koki” dalībniekus aicina stādīt arī augļu
kokus, kas pēc gadiem būtu ne tikai našķis bērniem un se-
nioriem, bet arī ceļotājiem.

Ierosmēm, atsauksmēm, jautājumiem  –  talkas@talkas.lv.

NVA aicina pieteikt brīvprātīgos
godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020”

Bērziņu pagastā:
- atdzelžošanas stacijas ēkas
jumta seguma atjaunošana
Porečjes ciemā;
- malkas šķūņa jumta se-
guma atjaunošana;
- Tautas nama ēkas fasādes
kosmētiskais remonts; 
- Prikņu kapsētas sakopšana
otro reizi vasaras sezonā
(zāles pļaušana, sagrāb-
šana);
- veikta atdzelžošanas iekār-
tas apkalpošana ar vadības -
bloka maiņu c. Punduri;
- pagasta pārvaldes un Tau-
tas nama teritorijas izpļau-
šana.

Asūnes pagastā:

- Tautas Nama fasādes krā-
sošana;
- veikti teritorijas labiekārto-
šanas un sakopšanas darbi;
- pabeigti remontdarbi pirms -
 skolas izglītības iestādes
“Saulītes” telpas;
- veikts ēkas Skolas ielas 12
ieejas remonts;
- nozāģēti un novākti krūmi
pie laivu piestātnes;
- atkārtoti veikti  planēšanas
un pļaušanas darbi visiem
pagasta ceļam.
Konstantinovas pagastā:
- pagastā tika nokrāsotas šū-
poles, mājiņa, soliņi, riepu
labirinti bērnu rotaļu lau-
kumā;
- tika nopļauti daži pagasta
kapi;
- uz Eisaku kapu pievedceļa
tika nomainīta caurteka;
- tautas namā tika nolakota
zāles un skatuves grīda un
nokrāsota fasāde.
Šķaunes pagastā:
- appļauta un sakopta cie-
mata un sākumskolas terito-
rija;
- nopļautas pašvaldības ceļu
ceļmalas;
- Tautas namā nolakota ska-
tuves grīda;
- Brāļu kapos uzstādīti jauni
soli;
- daudzdzīvokļu mājai “Ce-
liņi” nomainīts jumts.
Ezernieku pagastā:
- nokrāsots un veikts kosmētis-
kais remonts skolēnu autobu-
sam Mercedez-Benz Sprinter;
- ciemata labiekārtošana (so-
liņu uzstādīšana pie daudz-
dzīvokļu mājām) un pļaušana,
pludmales stāvlaukuma la-
biekārtošana;
- turpinās darbs pie Jaundo-

mes tilta būvniecības;
- malkas sagatavošana apku-
res sezonai, palīdzība privā-
tajam sektoram, zālāja
pļaušana.
Andrupenes pagastā:
- PII „Avotiņš“ vienā grupā
tika veikts tualešu kapitā-
lais remonts; 
- bērnu un jauniešu centrā
tika veikts telpu kosmētis-
kais remonts;
- tika appļautas un sakoptas
mācību iestāžu teritorijas. 
Andzeļu pagastā:
- tika sazāģēta un sakrauta
malka pie Tautas nama;
- turpinās malkas sagatavo-
šana pie jauniešu centra;
- tika appļautas dažas kapsē-
tas un ciemata teritorija;
- tika sakārtota teritorija pēc
ūdensvada plīsuma novērša-
nas.
Svariņu pagastā:
- saveda un sakrāva malku
šķūni pagasta iestādēm;
- strādāja pie teritorija sa-
kopšanas;
- sakopti Beresņu, Puščas,
Ruskuļevas kapi;
- izbūvēja lieveni pie pagasta
bibliotēkas.
PI “pilsētsaimniecība”:
- pabeigts PII „Saulīte“
grupu remonts;
- pabeigts Andrupenē PII
grupu remonts;
- PII “Saulīte” veikta žoga
nomaiņa;
- PII “Saulīte” saremontētas
rotaļu mājiņas;
- pašvaldības dzīvoklim Ale-
jas ielā 32 veikta tualetes
grīdas demontāža un betonē-
šana;
- skvērā un pie Domes uzstā-
dīti jauni soliņi;
- pie Kultūras centra nokrā-
soti soliņi;
- pludmalē iebetonēti stabiņi
volejbola tīklam;
- Asūnes ielas pludmalē
veikta galdiņa, tualetes,
ģērb tuves un pontonu re-
monts;
- pilsētas ceļa nodalījuma
joslu pļaušana;
- pludmaļu, kapsētu, skvēra,
parka, teritorijas pie Tautas
nama, pie Maximas, pie “Sēro-
jošās mātes” un pagasta ceļa
malu pļaušana;
- bīstamo koku novākšana;
- ceļa zīmju redzamības uzla-
bošanas darbi;
- operatīvās kopšanas darbi;
parka uzkopšana.

Paveiktie darbi pagastos un pilsētā augustā
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Saulespuķu svētki Bērziņos Šogad Latgales reģionā virsmas
apstrāde uz asfalta seguma 

valsts reģionālajiem un
vietējiem autoceļiem 

veikta turpat 75 km garumā

Lai uzlabotu mobi-
litāti un satiksmes
drošību, VAS Latvijas
autoceļu uzturētājs
šogad Latgales re-
ģionā veicis selektīvo
vienkārtas virsmas
apstrādi uz 34 reģio-
nālajiem un vietējiem
valsts autoceļu pos-
miem, kuru asfalta
segums ir sliktā tehniskā stāvoklī. Selektīvā vienkār-
tas virsmas apstrāde autoceļiem ar melno segumu
veikta turpat 75 km garumā. 

Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde pagarina autoceļa
seguma kalpošanas laiku un darbu rezultātā tiek nodroši-
nāta autoceļa seguma ūdensnecaurlaidība, kā arī uzlabota
satiksmes drošība kopumā. Virsmas apstrādes darbi tiek
veikti vasaras sezonā un to izpildes laiks ir atkarīgs no gaisa
temperatūras, nokrišņiem un citiem faktoriem. 

Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde Latgales reģionā
veikta šajā sezonā veikta vienā vai vairākos posmos uz šā-
diem autoceļiem:

A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Pa-
tarnieki)

A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–
Lietuvas robeža (Medumi)

P36 Rēzekne–Gulbene
P46 Dubļeva–Cērpene
P48 Kārsava–Tilža–Dubļukalns
P50 Kārsava–Krievijas robeža (Aizgārša)
P52 Ploski–Zilupe–Šķaune–Ezernieki
P55 Rēzekne–Dagda
P57 Malta–Sloboda
P58 Viļāni–Preiļi–Špoģi
P61 Krāslava–Dagda
P62 Krāslava–Preiļi–Madona (Madonas apvedceļš)
P63 Līvāni–Preiļi
V459 Pleševa–Čilipīne–Kudreva
V499 Rogovka–Mežvidi–Pušmucova
V502 Pievedceļš Mežvidu stacijai
V521 Ņukši–Andži
V527 Garbari–Evertova
V555 Dziļāri–Vecstružāni–Rogovka
V562 Greivuļi–Ilzeskalns
V573 Nagļi–Īdeņi
V579 Rēzekne–Stoļerova–Kaunata
V580 Rēzekne–Ciskādi–Ružina
V592 Varakļāni–Nagļi–Žogoti
V593 Vērēmi–Rogovka
V616 Dagda–Andzeļi–Ezernieki
V631 Piedruja–Aleksandrova
V636 Krāslava–Izvalta–Šķeltova–Aglona
V641 Peipiņi–Prusaki–Grāveri
V676 Vasiļova–Višķi–Grāveri
V723 Spivakiški–Demene–Lietuvas robeža
V748 Pelēči–Aizkalne–Korsikova
V749 Aglonas stacija–Aizkalne–Babri
V762 Aglona–Višķi
Autoceļu lietotājiem jāņem vērā, ka uzsākot vienkārtas

virsmas apstrādes darbus,  autoceļa posmā  tiek uzstādītas
satiksmes organizācijas zīmes -  ieviests ātruma ierobežo-
jums 50km/h, brīdinājuma ceļa zīme “Uzbērta grants vai
šķembas”, kā arī aizlieguma ceļa zīme “Apdzīt aizliegts”. Pēc
seguma noformēšanās, brīvais materiāls tiek noslaucīts un
ierobežojumi atcelti. 

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes
režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas
kartē (www.lvceli.lv), kā arī aplikācija “Waze”, kurā iespē-
jams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Tā pat par
bīstamām situācijām uz ceļa aicinām informēt arī VAS “Lat-
vijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa
diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

Par LAU:
LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas dar-

bus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopga-
rums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu
ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī
ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900
tiltiem. 

Papildu informācijai:
Juris Aksels Cīrulis
LAU Komunikācijas daļa
Tālrunis: 371 29213682
E-pasta adrese: juris.aksels.cirulis@lau.lv
www.lau.lv

Vai ir vēl kāda puķe, kas tik ļoti līdzinātos siltai, zel-
tainai saulei? Šķiet, ka nav. Nākušas no tālās Meksikas,
bet tikpat labi audzējamas arī pie mums, Latvijā, kur sa-
ulītes nekad nav par daudz -saulespuķes daudziem ir
mīļākie ziedi, jo tie gluži vienkārši nespēj atstāt vienal-
dzīgus ar savu spilgto saulainumu, kas priecē mūs vasa-
ras sezonā. 

Šie ziedi jau vairākus gadus ir cilvēku iedvesmas
avots Bērziņos, jo pašā vasaras plaukumā tiek svinēti
Saulespuķu svētki – svētki jaunībai un skaistumam.

Arī šogad mēs nosvinējām Saulespuķu svētkus.
Bērziņos ir izveidojusies jauka tradīcija Saulespuķu

svētku ietvaros godināt pilngadību sasniegušos jaunie-
šus no Bērziņu un Šķaunes pagastiem. Šogad savu
pilngadību svinēja - Anastasija Kozlovska, Vitālijs
Meikšāns,  Nauris Čapkevičs, Jūlija Smirnova,
Sņežana Mihailovska, Mārīte Platace, Edmunds
Brenčs, Armands Jermaks. 

Pilngadniekus sveica Bērziņu un Šķaunes pagastu
pārvalžu vadītāja –  Romualda Demida.

Paldies deju studijas “Robežnieku Alise”, Robež-
nieku pagasta vokālajam ansamblim „Viktorija“, Ezernieku Saietu nama vidējās paau-
dzes tautas deju kopai „Bukmuiža“ un mazajām māksliniecēm Dacei Moisejenokai un
Valērijai Greidānei.

Vakara turpinājumā apmeklētājus priecēja Aleksandrs Maļkevičs.

Andrejs Belovs
Kultūras pasākumu organizators
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Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns 2020. gada septembrim
Andrupenes bibliot k  

Datums, laiks                    Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.09. ,,Jau k avu lapas s rtojas…” Zin bu diena.Tematiska literat ras 

izst de.  

02.09.-08.09. ,,Nepabeigt  v stule” Literat ras izst de. Rakstniekam Vladimiram 

Kaijakam – 90. 

04.09.-11.09. ,,Pa garu atmi u ce u” Literat ras izst de rakstnieces Mel nijas 

Vanagas 115. jubilejas gad  

08.09. ,,Burti u karnev ls” Starptautisk  las tprasmes diena. Bibliotek r  

stunda pirmsskolas un jaun k  skolas vecuma b rniem. 

11.09.-18.09. ,,Es skr ju p r dz vi un k uvu par dzeju…” Literat ras izst de - 

godinot dzejnieku un dramaturgu J ni Raini . M su dižgaram – 155. 

11.09.- 18.09. ,,Nemain gas un m ž gas v rt bas” Literat ras izst de. Sudraba 

Edžum (Eduardam Zilberam) – 160. 

15.09-19.09 ,,D ma ar titulu” Literat ras izst de. Detekt vrom nu karalienei, 

ang u rakstniecei Agatai Kristi – 130. 

25.09. ,,…un vuordi ir dzi i, kai vact va roktuo oka” 26. septembris – 

valodu diena Eirop . Latgaliešu literat ras populariz šanas 

pas kums 

27.09.-30.09. ,,Labu ce av ju” Pasaules t risma diena.T risma inform cijas 

materi lu apkopojums. 

29.09.-2.10. ,,Mi eli gaid ju k  savu br li” Folkloras materi lu apkopojums. 

Tematiska izst de 

30.09.-8.10. ,,Zelta l nija caur visiem laiku l kli iem” Vienas gr matas izst de -

,,Aiz azara bolti b rzi” Anna Ranc ne. Dokument ls st sts par 

izcil s kordiri entes Ter zes Brokas m žu. Ter zei Brokai – 95. 

As nes bibliot k  

Datums, laiks                    Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.09. - 18.09. “Kas p rejošs no laika – aiznes laiks, 

Ko gars ir devis – gar  t l k dz vos...” 

                                                       (L got u J kabs) 

(izst de velt ta rakstnieka Vladimira Kaijaka 90 – jai atceres dienai 
(1930 – 2013)) 

07.09. “V rdi š, v rdi š, komati š, nu jau vesels teikumi š...” 

(plkst. 14:00,m pas kums velt ts Starptautiskai las tprasmes dienai.) 

10.09. - 18.09. “Noguris patveries dab , 

Bet stipram i tad tev ir j b t. 

Daba tev nesp j b t draugs, 

Draugs sevim esi vien pats.” 

                          (Rainis) 

(izst de velt ta dzejnieka, rakstnieka J a Rai a 15 – jai atceres 

dienai.) 

18.09. “Nepadodies uz slinkumu, 

Tas kaunu perina. 

Darbs aizdzen lieku k rumu, 

Uz laimu pavada.” 

                 (G.FR.Stenders) 

(radoš  darbn ca: plkst 14:00 atskats uz padar to un iepl not, ko 

dar m jaunaj  rokdarbu sezon .) 

25.09. - 09.09. “Ir tik daudz run ts un run ts, 

bet pateikts nav v l nekas; 

ir tik daudz jaut ts un jaut ts, 

bet atbilžu nav.” 

                         (V.Kr slavietis) 

(izst de velt ta dzejnieka Valda Kr slavieša 100 – jai atceres dienai.)

 

B rnu literat ras noda  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.09.– 30.09.   „Atkal kr t dzejas lapas…”  

Tematiska izst de velt ta izcilajiem latviešu dzejniekam, 

dramaturgam Rainim - 155 (1865-1929) 

01.09.– 30.09. Literat ras izst de “Detekt vžanra p rst vei ang u rakstniecei 

Agatai Kristi - 130” (1890-1976) 

01.09.– 30.09. Literat ras izst de “Sudrabu Edžum – 160 (rakstnieks, pedagogs 

(1860–1941),; Valdim – 55 (rakstnieks, pedagogs (1865–1934)); 

Septembris Ekskursija 1. klas m “ Bibliot ka – br numu valsts”   

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

septembr ”, 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 

1.09. – 30.09. “Iesak m izlas t!” 
Jauno gr matu izst de 

7.09. – 18.09. “Zelta sieti š sidrabu sij ” 
Literat ras izst de velt ta dzejnieka Rai a 155. atceres dienai 

21.09. –30.09. “Mi el tis mazs v ri š, 
Tas atn ca pilnu roku” 
Plaukta izst de velt ta Mi e dienas trad cij m 
 

 

Dagdas novada bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.09.-29.09. “Viss s kas ar beci” 

Tematiska izst de 

01.09.-29.09. „ Laiks dzejai ” 

Literat ras izst de dzejas dien m 

 

25.09. “Iesak m izlas t!” 

Jauno gr matu diena  

 

01.09.-29.09. “Laime nav atrodama bezdarb b  un mier , bet kust b  un 

cent b ....”    / Rainis/ 

 Literat ras izst de velt ta izcilajam latviešu rakstniekam, kult ras 

darbiniekam un politi im Rainim. 

 

01.09.-29.09. Izst žu cikls “Iepaz sim Dagdas novadu – As nes pagasts” 

  As nes pagasts 

Novadp tniec bas izst de 

“Simts piedz vojumi man  dz v …” 

Annas Ma inovskas kr z šu izst de 

 

 

01.09.-29.09. 

„Detekt vu karaliene” 

Tematiska literat ras izst de velt ta ang u rakstnieces Agatas Kristi 

130 gadu jubilejai /15.09.1890. – 12.01.1976./ 

 

epovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.09-09.09.20 “Nemain gs sav  main b ...”Rakstniekam Vladimiram Kaijakam-

90. Literat ras izst de. 

11.09-15.09.20 “Rudens-dzejas laiks”. Dzejniekam, dramaturgam J nim Rainim-

155. Literat ras izst de. 

14.09-18.09.20 “Krimin lrom nu karaliene.” Ang u rakstniecei Agatai Kristi-

130.  Gr matu izst de. 

 

Konstantinovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.-30.09.2020 Jaun k s literat ras izst de  septembr  

14.-30.09..2020 “…izmekl jam kop  ar mis M rplu un Erkilu Puaro.”-literat ras 

izst de  Agatai Kristi 130 

21.-30.09.2020 Mi eli gaid ju 

K  savu br li: 

Ar alus kr zi, 

Ar baltu maizi. 

Tematisk  izst de “Mi e i-ražas sv tki” 

Valdim Kr slavietim – 100 (dzejnieks 1920–1994)” 

Septembris Bibliotek r  stunda “Gribu b t las t js” – iepaz šan s ar b rnu 

literat ras noda u, t s pied v taj m iesp j m un pasaku st st šana 

J nijs - 

decembris 

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

veicin šanas programma. Aicin m iesaist ties lab ko 

gr matu noteikšan  gan iepriekš jo gadu ekspertus, gan jaunus 

dal bniekus. Pavad tais laiks lasot ir pat kams aizraujošs un 

iedvesmojošs. 

14.-30.08.2020  “Par sirds vesel bu un dz votprieku”-informat va izst de Pasaules 

sirds dien  

 

Š aunes bibliot k  

Datums, laiks                    Pas kuma veids, temats un nosaukums 

   3.09. – 21.09. „Ave Sol” 

gr matu izst de velt ta latviešu dzejnieka, dramaturga Rai a 

155.atceres dienai 

11.09. „Iz atmi u skreinis…” 

Sadarb b  ar skolu dzejas dienu pas kums, kas velt ts novadnieces 

M.Andž nes piemi ai. 

21.09. – 01.09. „ Mi e dienai” 

tematiska literat ras izst de. 

 

Andze u bibliot kas vad t ja septembr  ir atva in jum . 
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-

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

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

Pierobežas iedz vot ju zin šanai! 
 

God jamie pierobežas iedz vot ji! 
 

J s dz vojat pierobež  — m s sarg jam Valsts robežu. 
Pal dz sim viens otram. Nep rk piet likumus, neesiet vienaldz gi 
pret situ cij m, kas saist tas ar Valsts robežas p rk pšanu. Ja pie 
sav m m j m vai pagast  esat paman juši nepaz stamas, 
aizdom gas personas, zijas, frikas vai Ar bu valsts iedz vot jus, 
k  ar  transportl dzek us, kuras jums liekas aizdom gas, 

    l dzam nekav joties zinot mums. 

L dzam zvan t jebkur  diennakts laik  pa zem k nor d tajiem dienesta telefona 
numuriem (anonimit te garant ta): 

 
Valsts robežsardzes Daugavpils p rvalde Skaunes robežapsardz bas noda a: 

 

     Skaunes robežapsardz bas noda as dežurants: (+371) 65403760 
                                                                                     (+371) 26380553 
                                                                      e-pasts: skaunesrsn.od@rs.gov.lv 
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  : (+371) 65403760 
                                                                 (+371) 26380553 
                             : skaunesrsn.od@rs.gov.lv 

Pateicība

Uzoliņu ģimene izsaka
lielu pateicību Dagdas de-
kānam P. Odiņam, dziedā-
tājām, “Latvijas autoceļu
uzturētājs” kolektīvam, bi-
jušajiem klases biedriem
un visiem pārējiem, kas
bija kopā ar mums grūtā
brīdī, pavadot Aivaru Uzo -
liņu pēdējā gaitā.

Viņpasaulē aizgājušie*
Dagdas novadā augustā:

Antoņina Kekere
(dz.1941.g.)
Monika Barovska
(dz.1938.g.)
Rita Lukjanova
(dz.1952.g.)
Jānis Vjaters (dz.1931.g.)
Eduards Mileiko
(dz.1930.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību
tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.08. līdz 31.08.

Sociālā dienesta

ziņas

Augustā 116 ģimenēm
(personām) piešķirts trūcīgas
statuss un 23 ģimenēm (per-
sonām) - maznodrošinātas
statuss. 

Garantētā minimālā ienā-
kuma pabalsts izmaksāts 185
ģimenēm EUR 10515,00 ap-
mērā, dzīvokļa pabalsts naudā
EUR 2548,64 apmērā piešķirts
58 ģimenēm un natūrā  - 22 ģi-
menēm EUR 1108,93 apmērā,
citi pabalsti pamatvajadzību
nodrošināšanai izmaksāti 3 ģi-
menēm EUR 139,92 apmērā.

Sociālās garantijas bāreņiem
un pabalsts audžuģimenēm –
EUR 3168,8 apmērā, pabalsts
jaundzimušo aprūpei – EUR
220,- 1 ģimenei, pabalsts 28 do-
noriem – EUR 140,-;  8 pabalsti
malkas iegādei vai apkures iz-
devumu daļējai segšanai perso-
nām ar invaliditāti – EUR 960,-
apmērā; pabalsts medika-
mentu iegādei vai ar veselības
aprūpi saistīto pakalpojumu
apmaksai 24 vecuma pensionā-
riem EUR 719,17 apmērā, ap-
bedīšanas pabalsts EUR 206,-
apmērā, 1 pabalsts krīzes situā-
cijā EUR 1290,- apmērā, citi pa-
balsti (duša, ceļa izdevumi, ceļu
tīrīšana, dokumentu noformē-
šana u.c.) – EUR 402,5 apmērā.

Kopā paredzēto pabalstu iz-
maksas nodrošināšanai izlie-
toti EUR 21418,96.

Papildus jau esošajām, 1
personai veikta ikdienas akti-
vitāšu un vides novērtēšana
dzīvesvietā, pieteikts ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas pakalpo jums insti-
tūcijā 1 personai ar smagiem
garīga rakstura traucējumiem,
deinstitucionalizācijas projekta
ietvaros turpinās kanis terapija
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un 2 bērniem ar
invaliditāti nodrošināts “atel-
pas brīža” pakalpojums.

Svecīšu vakari

Andrupenes, Pušas un Andzeļu
draudžu kapsētās: 

19. septembrī 13.00 Zeļenpole
14.15 Jaunokra
14.45 Biža
15.30 Andrupene
26. septembrī 13.00 Virauda 
13.45 Rukmaņi
14.15 Zastenki
15.00 Piertnīki
03. oktobrī 13.00 Butkāni 
13.45 Zundi
14.15 Patmalnieki 
15.15 Puša
15.45 Sivgaļi 
16.15 Žērkļi
10. oktobrī 16.00 Andzeļmuiža

Dagdas draudzes kapsētās:
03. oktobrī 16:00 Dagdas jaunajos
kapos
10. oktobrī 14:00 Janovcu kapos
(Andrupenes pagasts)
16:00 Zeļļu kapos (Dagdas pagasts)

Asūnes draudzes kapsētās:
10.oktobrī 15:00 Asūnes kapos
16:00 Dūkeļu kapos
16:45 Fermas kapos


