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Sestdien, 25.janvārī Dagdas novada Kultū-
ras centrā notika Kultūras darbinieku un
amatiermākslas kolektīvu Gada balle, kurā
par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras
dzīvē tika cildināti kultūras darbinieki un
radošie kolektīvi. 

Dagdas novada pašvaldības „Gada balvu kul-
tūrā 2019” četrās nominācijās saņēma:

Gada cilvēks kultūrā - Inta Viļuma –
2019.gadā Inta veiksmīgi īstenoja 3 Valsts Kultūr-
kapitāla fonda projektus. Rezultātā tapa grāmata
„Dagdys nūvoda pyura skreinis gruomota“, Maija
dziedājumi pie ceļmalas krustiem Andrupenes un
Šķaunes pagastos tika iekļauti Nacionālajā Ne-
materiālā kultūras mantojuma sarakstā, kultūras
darbiniekiem tika organizēta Tradīciju skola. Inta
aizvadītajā gadā ir devusi nozīmīgu ieguldījumu
kultūras dzīves attīstībā un Dagdas novada tēla
veidošanā. Viņa ir cilvēks, kas nes pasaulē Latga-
les vārdu un latgaliešu valodu. Viņa ir īsta Dagdas
novada un Latgales patriote.

Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs -
Lidija Kartenko – senioru deju kolektīva “Eze-
riņi” izaugsmē ieguldīja ļoti daudz darba, piesais-
tīja kolektīvam jaunus dalībniekus, būtiski
paaugstināja māksliniecisko līmeni. Ar entu-
ziasmu īstenoja projektu „Sabiedrība ar dvēseli“,
kura rezultātā tapa izcili tērpi deju kolektīvam.
Gada nogalē organizēja Latgales senioru sadanci
Dagdā, pulcējot kopā 20 senioru deju kolektīvus
no 13 Latgales novadiem. Šis pasākums piesaistīja
daudz interesentu, to skatītāji joprojām atceras ar
īpaši siltām izjūtām. Tas ir Lidijas nopelns!

Gada jaunais kultūras darbinieks - An-
drejs Belovs – ir jauns kultūras darbinieks, iz-
glītots un ar izteiktu vēlmi pilnveidot savu
kompetenci. Gada laikā vērojama būtiska profe-
sionālā izaugsme. Eiropas Sociālā fonda pieau-
gušo izglītības projekta “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros
viņš apguva prasmes darbam ar datorprogrammu
PhotoShop, gada laikā veidoja vizuālo tēlu dažā-
diem kultūras pasākumiem, tai skaitā tādiem no-
zīmīgiem notikumiem  kā Dagdas novada

Adventes lūgšanu brokastis. Andreju raksturo
vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kuras
atspoguļojas viņa personības izaugsmē. Strādā kā
kultūras pasākumu organizators divos pagastos -
Bērziņos un Šķaunē. Ir aktīvs amatiermākslas da-
lībnieks, dejotājs deju kopā “Bukmuiža”. Andrejs
ir piemērs tam, ja ir vēlme, tad var izdarīt visu.
Lepojamies un sveicam!

Gada labākais sniegums amatiermākslā -
Tautību studija – Latgales etniskās daudzveidī-
bas atveids. Ikviena dalībniece pārstāv kādu no
etniskajām grupām, kas padara šo kolektīvu krā-
sainu, piešķir tam rozīnīti. 2019.gads Tautību stu-
dijai ir bijis viens no notikumiem bagātākajiem
ansambļa pastāvēšanas laikā. Kolektīvs gada
laikā ir veicis dziesmu ierakstus profesionālā ie-
rakstu studijā, pārstāvēja Dagdas novadu Polijā -
Tautas mākslas svētkos Narevkā, Baltkrievijā -
Starptautiskajā  festivālā “Dņepras  balsis” Dub-
rovno, Krievijā - Starptautiskajā baltkrievu kul-
tūras festivālā „BELIJE ROSI” Kaliningradas
pagabala Gvardejskā. Kolektīvs turpina augt un
attīstīties. Vērojama būtiska izaugsme. Tiešām
gada labākais sniegums!

Divām radošām personībām, kuras devušas ie-
guldījumu Dagdas novada kultūras attīstībā un
apliecinājušas izcilību, lielu gribu, čaklumu un ra-
došumu, tika pasniegtas Dagdas novada pašvaldī-
bas atzinības:

Ritai Vaišļai – atzinība par ilggadīgu, apzi-
nīgu, radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Tau-
tas deju ansambļa „Dagda” izaugsmē.

Karīnai Beikulei – atzinība par ilggadīgu, ap-
zinīgu un radošu darbu, vadot Andrupenes Tautas
nama vokālo ansambli „Saulespuķe”. 

Paldies visiem kultūras darbiniekiem, kolek-
tīvu vadītājiem un dalībniekiem par enerģisko un
radošo darbu, pildot dažādus uzdevumus. Paldies
arī visiem Kultūras centra sadarbības partneriem
– domes vadībai, deputātiem, pagastu pārvalžu
vadītājiem, autobusu šoferiem un visiem pārējiem,
kas palīdzēja mums idejas īstenot reālajā dzīvē.
Lai krāsains, radošām idejām bagāts un veik-
smīgs 2020.gads kultūrā!

„Pasākumu atbalstīja Dagdas novada pašval-
dība un apdrošināšanas sabiedrība COMPENSA“.

Dagdas novada Kultūras centra vadītāja
Inese Plesņa

Pasniegtas Gada balvas kultūrā 2019
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Šajā nelielajā intervijā iepazīsi-
mies ar Janu Poļaku – meiteni,
kuru nevar nepamanīt. Bildējot pa-
sākumus un sacensības var novērot,
kas tajos visbiežāk piedalās!? Un
Jana ir visur! Viņa gan dejo, gan
sporto, gan saņem pateicības par
labām sekmēm mācībās, gan ir liels
palīgs saviem vecākiem.

Laiks skrien vēja spārniem, un
Janas 11 skolas gadi pagājuši prak-
tiski nemanot.

Te Jana nedaudz detalizētāk pa-
stāsta par sevi:

Kādi ir Tavi skolā pavadītie
gadi?

Tie ir pavadīti ar labākiem cilvē-
kiem, ar neaizmirstamiem pasāku-
miem, jauniem draugiem, un
piedalīšanos skolas aktivitātēs.

Kas ir raksturīgs Dagdas vi-
dusskolai?

Dagdas vidusskolā tevi vienmēr uz-
klausīs un, ja nepieciešams, palīdzēs.
Tā ir vieta, kur jūties labi un droši.

Vai atceries savu pirmo skolas
dienu?

Pirmā skolas diena bija pirmais
solis lielam skolas ceļam, kurš nu jau
drīz tuvosies galamērķim. Tā ir bi-

jusi pirmā iepazīšanas ar pirmo sko-
lotāju, ar klasesbiedriem un, pro-
tams, ar pašu skolu. Viss šķita
neparasts un interesants.

Ar kādiem sporta veidiem Tu
nodarbojies?

Šobrīd nodarbojos ar volejbolu. Ie-
priekš volejbola nodarbības apvie-
noju ar vieglatlētiku.

Kāpēc volejbols?
Vienmēr ir paticis sports un sporta

skolotāja , visticamāk, redzot to, pie-
dāvāja atnākt uz volejbola pulciņu.
Kopš tās dienas jau vairākus gadus

nodarbojos ar šo sporta veidu. Pie-
saistīja tas, ka tas ir komandas
sporta veids. Tā nav tikai spēle, bet
arī savstarpēja sazināšanas un ko-
pīga laika pavadīšana. Pateicoties
volejbolam, šobrīd ir daudz paziņu
un draugu gan no mūsu Dagdas no-
vada, gan arī no citām Latvijas pilsē-
tiņām, kurus visus apvieno šī spēle.

Ko Tu šobrīd uzskati par sa-
viem lielākajiem sasniegumiem?

Nekad neesmu vērtējusi savus sa-
sniegumus vai padarītos darbus,
tāpēc īsti nevaru korekti atbildēt uz
šo jautājumu. Protams, sportā, it
īpaši volejbolā  ir daudz sasniegumu,
bet nevienu no tiem nevaru izcelt, jo
katram sasniegumam aiz muguras ir
paveikts bezgalīgi liela apjoma
darbs. Un tas jau ne tikai sportā,
tāpēc par savu lielāko sasniegumu
šobrīd uzskatu to, ka neesmu palai-
dusi rokas un turpinu iet tālāk sa-
viem mērķiem.

Kādi ir Tavi nākotnes plāni?
Kā jau lielāka skolēnu daļa es ne-

esmu nolēmusi, kur iet mācīties pēc
vidusskolas beigšanas. Esmu daudz
un cītīgi domājusi, kur doties un kur
mācīties tālāk, bet šobrīd uznāk lie-
las bailes, jo joprojām neizprotu, ar
ko es gribētu saistīt savu nākamo
dzīves gaitu.

Kā pavadi savu brīvo laiku (ja
tāds ir)..!?

Ja par brīvo laiku uzskatam ār-
pusskolas laiku, tad savu brīvo laiku
pavadu treniņos, kora vai tautas
deju mēģinājumos, ka arī pie mājas-
darbu izpildes. Ja ir kāda diena bez
skolas vai ārpusskolas nodarbībām
labprāt brīvo laiku pavadu kopā ar
draugiem, vai vienkārši atpūšoties
mājās.

Kas Tev ir Dagda?
Dagda ir mana dzimtā pilsēta, kur

mācos un pavadu savus bērnības un
jaunības gadus. Tā ir vieta, kur mani
vienmēr mājās sagaidīs vecāki, vieta,
kur es jūtos droši un patiesi labi.

Ko novēlēsi mums visiem?
Manuprāt, labāko, ko es varētu

mums visiem novēlēt ir mīlestība.
Mīlēt vecākus, savus bērnus, drau-
gus un pašam sevi. Tikai tad, kad cil-
vēks dod un saņem mīlestību, viņš ir
patiesi laimīgs.

Paldies Janai par atbildēm
un, lai viņai veicas arī turpmāk!

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komuni-

kāciju nodaļas vadītāja

Mēs lepojamies….

Dagdas novada mednieku salidojums
Sestdien, 1. februārī

Dagdas novada Vides iz-
glītības un kultūras cen-
trā “Ķepa” notika Dagdas
novada mednieku salido-
jums.

Mednieku sporta spēles
notiek katru gadu, bet sali-
dojums nenotika jau dau-
dzus gadus.

Lai atdzīvinātu šo tradī-
ciju, Vides izglītības un kul-
tūras centra “Ķepa” vadītāja

Regīna Stepiņa, cītīgi zvanīja
katram kolektīvam, aicināja
un gatavojās.

Pasākumā piedalījās 7 med-
nieku kolektīvi: mednieku
biedrība “Konstantinova”, med-
nieku kolektīvi “Asūne”, “An-
dzeļu mednieks”, “Šķaune”,
“Bērziņu mednieks” un “Ķe-
pova”, kā arī Dagdas biedrība
“MK Dagdas mednieks”.

Mednieki pasākumam bija
rūpīgi gatavojušies- sarūpē-
juši gan ēdienu degustācijai,
gan prezentāciju par kolek-
tīvu.

Kolektīvu vadītāji stāstīja
par savu kolektīvu – cik vecs
vai jauns, cik dalībnieku bija
un ir, kādus dzīvniekus ir no-

medījuši, cik platību ir
kolektīvam, teica pateicī-
bas vārdus viens otram
un medniecības dievietei
Diānai!?

Katrs varēja dalīties
ar otru savos iespaidos
un novērojumos.

Pēc prezentācijām visi
dalībnieki piedalījās de-
gustācijā. Lielāko balsu
skaitu saņēma mednieku
kolektīva “Ķepova” gata-
votās uzkodas!

Novēlējums visiem
medniekiem: ‘’Klanieties
zemāk Diānai!’’ un ‘’Šau -
jiet garām!’’

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību

un komunikāciju 
nodaļas vadītāja

VARAM 

pārstāvji 

tiksies ar

Dagdas 

novada 

iedzīvotājiem

12. februārī plkst. 15.00
Dagdas novada Kultūras
centrā norisināsies Vides
aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas
(VARAM) Reformu noda-
ļas vadītāja Arņa Šulta
tikšanās ar iedzīvotā-
jiem, lai diskutētu par ad-
ministratīvi teritoriālo
reformu. 

Tikšanās laikā iedzīvotā-
jiem būs iespēja iepazīties ar
pašvaldību reformas mēr-
ķiem un īstenošanas gaitu,
kā arī sagaidāmajiem sa-
biedrības ieguvumiem pēc
reformas pabeigšanas.
Tāpat diskusiju dalībnieki
varēs noskaidrot būtiskāko
par turpmāko pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanu
un attīstības perspektīvām
savā teritorijā, kā arī izteikt
savu viedokli un priekšliku-
mus.
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10. janvārī notika ārkārtas 

Dagdas novada domes sēde

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas no-
balsošanas ierosināšanai par apturēto likumu
“Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā
“Par pašvaldībām”” atcelšanu, nolēma noteikt 1
(vienu) parakstu vākšanas vietu Dagdas novadā:
Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas nov., LV-5674.

Nolēma piedalīties biedrības “Krāslavas rajona
partnerība” izsludinātajos projektu konkursos:

-  rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskai-
tot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pa-
kalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai” un iesniegt projekta pieteikumu
“Apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu

ciemā”  ar kopējam izmaksām 23682.64 EUR, t.sk.
kopējas attiecināmās izmaksas 23682.64 EUR;

- rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot
dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un iesniegt
projekta pieteikumu “Pirmais solis uz viedo pilsētu
Dagdā”  ar kopējam izmaksām EUR 8000.00 EUR,
t.sk. kopējas attiecināmās izmaksas 8000.00 EUR;

- rīcībā 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt pro-
jekta pieteikumu „Viedās bibliotēkas ierīkošana
Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras no-
daļā” ar kopējām izmaksām 10000.00 EUR, t.sk.
kopējās attiecināmās izmaksas 10000.00 EUR;

- rīcībā 2.1. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt
projekta pieteikumu „Logu nomaiņa Andzeļu jau-

niešu centrā” ar kopējām izmaksām 6000.00 EUR,
t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 6000.00 EUR.

Nolēma atbalstīt Latgales vēstniecības GORS
organizēto Latgaliešu kultūras Gada balvas „Bo-
ņuks 2019” pasniegšanas ceremonijas norisi ar pa-
švaldības līdzfinansējumu  250 EUR.

Nolēma atbalstīt biedrības “Asmu Latgalīts”
Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonijas
norisi ar pašvaldības līdzfinansējumu 200,- EUR.

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

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja

Ārkārtas domes sēdes lēmumi

28. janvārī notika kārtējā 

Dagdas novada domes sēde

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto in-
formāciju par sociālā budžeta izpildi 2019.gadā.
No 2019.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā bu-
džeta līdzekļiem 382 500,- EUR Dagdas novada
Sociālais dienests 2019.gadā izlietojis  315 749,22
EUR jeb 82,55 %,  t.sk.:

1.1. GMI pabalsta nodrošināšanai  –138 307,55
EUR jeb 86,44 %;

1.2. dzīvokļu pabalstiem – 35 168,73 EUR jeb
87,92 %;

1.3. citiem pabalstiem –  142 272,94 EUR jeb
77,96 %.

Apstiprināja Dagdas novada sporta pasākumu un
nozīmīgāko kultūras pasākumu plānus 2020.gadam. 

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības
autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm ziemas
sezonai līdz 31.03.2020.  

Pieņēma saistošos noteikumus „Grozījumi Dag-
das novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr.2019/5 “Par Dagdas novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam”. 

Apstiprināja pārskatu par Dagdas novada pa-
švaldības 2019.gada budžeta izpildi:

1. Budžeta ieņēmumu daļā –  10 121 691 EUR
jeb  99,92 %, 

t.sk. atlikums gada sākumā 325 626 EUR.
2. Budžeta izdevumu daļā  –   10 575 719 EUR

jeb 98,79  % 
un līdzekļu  atlikums gada beigās 384 872 EUR.
3. Speciālā budžeta :  
3.1.  ieņēmumu daļā  –  374 854 EUR  jeb 99,89  %, 
t.sk. atlikums gada sākumā 39 940 EUR;
3.2. izdevumu daļā   –  409 386 EUR jeb  99,90  % 
un līdzekļu atlikums gada beigās  0 EUR.
Pieņēma saistošos noteikumus “Par Dagdas no-

vada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.  
Nolēma piešķirt no pašvaldības 2020.gada bu-

džetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem plāno-
tajiem izdevumiem pašvaldības līdzfinansējumu
Dagdas novada nevalstisko organizāciju aktivitā-
tēm 2020.gadā saskaņā ar sarakstu 35  867,01
EUR apmērā.

Apstiprināja mērķdotācijas finanšu līdzekļu sa-
dali Dagdas novada pašvaldības ceļu un ielu uztu-
rēšanai 2020.gadā

Apstiprināja:
PI “Pilsētsaimniecība” amatu sarakstus ar

grozījumiem no 02.01.2020. un 01.03.2020.;
Dagdas vidusskolas no pašvaldības budžeta

finansēto darbinieku amatu sarakstus ar
grozījumiem no 02.01.2020.;

Dagdas pilsētas PII “Saulīte” no pašvaldības

budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstus ar
grozījumiem no 02.01.2020.;

Andrupenes pagasta PII “Avotiņš” amatu
sarakstus ar grozījumiem no 02.01.2020.;

Andrupenes pagasta pārvaldes amatu
sarakstus ar grozījumiem no 02.01.2020.;

Asūnes pagasta pārvaldes amatu sarakstus ar
grozījumiem no 02.01.2020., 01.07.2020. un
01.10.2020.;

Ezernieku pagasta pārvaldes amatu sarakstus
ar grozījumiem no 01.04.2020.;

Konstantinovas pagasta pārvaldes amatu
sarakstus ar grozījumiem no 02.01.2020. un
01.02.2020.;

Ķepovas pagasta pārvaldes amatu sarakstus ar
grozījumiem no 02.01.2020.;

Šķaunes pagasta pārvaldes amatu sarakstus ar
grozījumiem no 02.01.2020.

Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumus 7
personām, vienai personai tika atļauts veikt dzī-
vokļa apmaiņu.

Apstiprināja 2020.gada 8.septembra izsoles pro-
tokolu un atzina nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 6054 002 0076, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6054 002 0076 - 1,79 ha platībā, izsoli
par nenotikušu.

Apstiprināja 2019.gada 8.janvāra izsoles proto-
kolu un atzina nekustamā īpašuma “Laukalīņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra nu-
murs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0182 – 2,08 ha
platībā, izsoli par nenotikušu.

Apstiprināja 2020.gada 8.janvāra izsoles proto-
kolu un atzina nekustamā īpašuma “Rudaiņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra nu-
murs 60540010299, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 60540010249 – 0.697 ha
platībā, izsoli par nenotikušu.

Apstiprināja 2020.gada 14.janvārī notikušās iz-
soles rezultātus par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas
novadā cirsmas, kā viena vesela objekta pārdošanu. 

Apstiprināja 2020.gada 15.janvārī notikušās iz-
soles rezultātus par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma “Rubeņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā
kā viena vesela objekta pārdošanu.

Nolēma rīkot nedzīvojamo telpu ar kopējo pla-
tību 28,80 m2 Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas
novadā nomas tiesību mutisku izsoli un apstipri-
nāt izsoles noteikumus. 

Nolēma apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Saulezeri, Kalna
ielā 2, Andrupenē, Andrupenes pagastā, Dagdas
novadā, kadastra Nr.6042 004 0332, ar kopējo pla-
tību 1,3125 ha, nosacīto cenu 1 300 EUR. 

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Pirts”, Ezernieki,

Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no
zemes gabala 1711 m2 platībā, pirts ēkas 135,8 m2

platībā un palīgēkas (šķūnis) ar kopējo platību
25,4 m2, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Lukši”, Svariņu
pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
60900010385 kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 60900010262, ar kopējo pla-
tību 0.94 ha, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.

Saskaņoja Dagdas novada pašvaldības, tās
iestāžu un struktūrvienību amatpersonu
(darbinieku) braucienus uz ārvalstīm 2020.gadā.

Apstiprināja pašvaldības dalību LPS apvienībā
„Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautā-
jumi: par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
reģistrēšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu; par
zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par ne-
apbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu; par
neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām; par
nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi;
par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes
apakšnomu; par noslēgtā lauku apvidus zemes
nomas līguma pārslēgšanu; par rezerves fonda
zemes vienību piekritību pašvaldībai; par nekus-
tamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma pie-
šķiršanu; par pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības kadastra informācijas precizēšanu; par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par
apbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām; par ne-
iznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

Papildus tika izskatīti 4 jautājumi.
Jautājums par naudas balvas piešķiršanu

VSPC “Dagda” vadītājam  A.Badūnam  vienas mē-
nešalgas apmērā netika pieņemts.

Nolēma ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts
kasē  EUR 800 000 apmērā pašvaldības priekšfi-
nansējuma nodrošināšanai ES fondu (ERAF) līdz-
finansētā  projekta “Krāslavas un Dagdas novadu
ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veici-
nāšanai degradētajās teritorijās” (projekta
Nr.5.6.20/18/I/001) īstenošanai.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības ēkas
Daugavpils ielā 8, Dagdā nedzīvojamo telpu
nomas maksu no 2020.gada 1.februāra. 

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības Iepir-
kumu plānu 2020.gadam. 

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

SOCIĀLAIS DIENESTS

ZIŅO:

Janvārī 63 ģimenēm (personām)
piešķirts trūcīgas statuss un 18 ģi-
menēm (personām) - maznodrošinā-
tas statuss. 

Garantētā minimālā ienākuma
pabalsts izmaksāts 197 ģimenēm
EUR 11442,52 apmērā, dzīvokļa pa-
balsts naudā EUR 32,75 apmērā pie-
šķirts 2 ģimenēm, citi pabalsti

pamatvajadzību nodrošināšanai iz-
maksāti 4 ģimenēm EUR 184,79 ap-
mērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un
pabalsts audžuģimenēm – EUR
4273,15 apmērā, apbedīšanas pa-
balsts vai papildus pašvaldības pa-
balsts apbedīšanai – EUR 684,00;
pabalsts Latvijas neatkarības aizstā-
vēšanas barikāžu 15 dalībniekiem –
kopā EUR 450,- pabalsts 7 donoriem
– EUR 35,-;  31 pabalsts malkas ie-
gādei vai apkures izdevumu daļējai

segšanai personām ar invaliditāti –
EUR 3720,-; pabalsts medikamentu
iegādei vai ar veselības aprūpi sais-
tīto pakalpojumu apmaksai 17 ve-
cuma pensionāriem EUR 505,09
apmērā, citi pabalsti (duša, ceļu tīrī-
šana, dokumentu noformēšana u.c.)
– EUR 329,50 apmērā.

Kopā paredzēto pabalstu izmak-
sas nodrošināšanai izlietoti EUR
21656,80.

Papildus jau esošajām, 5 perso-
nām piešķirts asistenta pakalpo-

jums, 4 personām piešķirts ilgstošs
sociālās aprūpes pakalpojums VSPC
“Dagda”, 1 personai sagatavoti doku-
menti uzņemšanai rindā, lai sa-
ņemtu par valsts līdzekļiem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu kā
ČAES avārijas seku likvidēšanas da-
lībnieks, uzsākta 1 sociālā darba
lieta ar ģimenēm un bērniem un 1
nepilngadīgai personai piešķirts so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojums
institūcijā kā vardarbībā cietušai.  
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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEKUMI

Dagdā Nr. 2019/ 13
2019.gada 28.novembrī (protokols Nr.12, 11.§)

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra

saistošajos noteikumos Nr. 6 

“PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU DAGDAS NOVADĀ”

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

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2009.  gada 23. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 6 “PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU DAGDAS
NOVADĀ” šādus grozījumus:

1.1.  Izteikt 1.4.punktu šādā redakcijā:
“1.4. Administratīvais sods – atbildības līdzeklis, kas tiek piemērots per-

sonām par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu;”.
1.2. Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā:
“2.2. Personas, kuras pārkāpj šos noteikumus, ir saucamas pie tajos pare-

dzētās administratīvās atbildības”.
1.3. Izteikt 2.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.4.1. Naudas sods, kas atbilstoši Administratīvās atbildības likumam fi-

ziskajām personām nepārsniedz 400 naudas soda vienības, bet juridiskajām
personām nepārsniedz 4000 naudas soda vienības”.

1.4. Svītrot noteikumu 2.4.2.apakšpunktu.
1.5. Izteikt 2.5.punktu šādā redakcijā:
“2.5. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma

lietas izskatīšanai veic:
2.5.1. Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji;
2.5.2. Dagdas novada pašvaldības vides inženieris; 
2.5.3. Dagdas novada Būvvalde.”
1.6. Izteikt 3.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves

atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.)
- piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4 naudas soda vienībām”.

1.7. Izteikt 3.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1.2. Par spļaušanu uz ielas, koplietošanas telpās vai citās sabiedriskās

vietās — piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4 naudas soda vienībām”.
1.8. Izteikt 3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2.1. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts, - piemēro brīdinājumu

vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām”.
1.9. Izteikt 3.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3.1. Par iestāžu, organizāciju, tirdzniecības vietu, tirgu, kiosku, sakņu

dārzu un citu ēku un būvju un to uzturēšanai noteikto teritoriju nesakopšanu,
- fiziskām personām piemēro naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām, - ju-
ridiskām personām piemēro naudas sodu līdz 60 naudas soda vienībām”.

1.10. Izteikt 3.3.2.apakšpuntku šādā redakcijā:
“3.3.2. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, sabiedrisko celtņu, žogu, solu,

labiekārtošanas objektu, transporta pieturu un sabiedriskā inventāra bojā-
šanu, apzīmēšanu ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem, – piemēro nau-
das sodu līdz 70 naudas soda vienībām”.

1.11. Izteikt 3.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.4.1. Par rakšanas darbiem valsts un pašvaldības fonda zemēs bez atļau-

jas, – fiziskajām personām piemēro naudas sodu līdz 57 naudas soda vienībām,
juridiskajām personām piemēro naudas sodu līdz 140 naudas soda vienībām”.

1.12. Izteikt 3.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.4.2. Par labiekārtojuma elementu, pieminekļu, arhitektūras formu, pie-

miņas vietu, piemiņas plākšņu un uzrakstu, kā arī citu aizsargājamo objektu
bojāšanu, patvaļīgu noņemšanu vai iznīcināšanu, svētku noformējumu bo-
jāšanu, – piemēro naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām”.

1.13. Izteikt 3.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.4.3. Par lopu ganīšanu pilsētas parkā, stadionā vai dzīvnieku vadāšanu

kapsētās, stādījumos un zaļajā zonā, – piemēro naudas sodu līdz 12 naudas
soda vienībām”.

1.14. Izteikt 3.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.5.1. Par autotransporta novietošanu uz zālājiem vai zaļās zonas šim nolū-

kam neparedzētās vietās, – piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām”.
1.15. Izteikt 3.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.5.2. Par automobiļu un citu transporta līdzekļu vai to uzkabes agregātu

mazgāšanu, to profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētās vietās un

ūdens tilpņu tiešā tuvumā, – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6
naudas soda vienībām”.

1.16. Izteikt 3.5.3. apakšpunktu šādā redakcijā;
“3.5.3. Par paaugstinātas bīstamības vietu, kas apdraud iedzīvotāju dzī-

vību, nenorobežošanu, – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas
soda vienībām”.

1.17. Izteikt 3.6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.6.1. Par suņa kaitināšanu, lai izraisītu agresivitāti, par tā uzrīdīšanu

cilvēkam vai dzīvniekam, - suņa īpašniekam piemēro naudas sodu līdz 6 nau-
das soda vienībām”.

1.18. Izteikt 3.6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.6.2. Ja suns sabojājis apstādījumu elementus, nodarījis kaitējumu māk-

slas objektam vai reklāmas – informācijas stendam, – suņa īpašniekam pie-
mēro naudas sodu līdz 5 naudas soda vienībām”.

1.19. Izteikt 3.7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.7.1. Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu u.c. informācijas materiālu

izvietošanu, stendu ierīkošanu bez saskaņošanas ar būvvaldi (lauku terito-
rijā ar attiecīgā pagasta pārvaldi) vai informācijas izvietošana šim mērķim
neparedzētās vietās, – piemēro naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām”.

1.20. Izteikt 3.7.2. apakšpunktu šādā redakcijā;
“3.7.2. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu u.c. informatīvo

materiālu bojāšanu, – piemēro naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām”.
1.21. Izteikt 3.8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.8.1. Piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4 naudas soda vienībām”.
1.22. Svītrot noteikumu 3.8.2.apakšpunktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās

atbildības likumu.

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
“Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 6 
“PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU DAGDAS NOVADĀ””

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

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

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

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

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvald bas 
budžetu. 

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

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

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

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

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

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

7. Cita inform cija Nav. 

 
Dagdas novada pašvald bas 

                                 domes priekšs d t js   A.Tr lis  

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Pirts”, Ezerniekos, Ezernieku pagastā,

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pār-
dots pašvaldības nekustamais īpašums “Pirts”, Ezerniekos, Ezernieku pa-
gastā,  Dagdas novadā,  kadastra Nr. 6056 004 0456, kas sastāv no zemes
vienības 1711 m2 platībā, pirts ēkas 135,8 m2 platībā un palīgēkas (šķū-
nis) 25,4 m2 platībā.

Izsolāmās mantas sākumcena – 2 000 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā
no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai līdz 2020.gada
9.martam plkst. 17.00. 

Izsole notiks 2020.gada 11.martā plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldī-
bas zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

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

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

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā, 

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pār-
dots pašvaldības nekustamais īpašums “Lukši”, Svariņu pagastā,  Dagdas
novadā,  kadastra Nr. 6090 001 0385, kas sastāv no zemes vienības 0,94
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0262.

Izsolāmās mantas sākumcena – 900 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā
no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai līdz 2020.gada
9.martam plkst. 17.00. 

Izsole notiks 2020.gada 12.martā plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldī-
bas zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mā-
jaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html
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Nu 31.janvara da 2.febraļam Reigā nūtyka
kuortejuo ikgadejuo turisma izstuode “Balttour”  -
pīduovuojumā beja informaceja par ceļuošonys īs-
piejom iz pasauļa, myusu kaimiņvaļstuos, kai ari
ite pat Latvejā. Kūpeigajā Latgolys stendā par
Dagdys nūvoda atpyutys i izklaidis iespiejom
stuosteja ari itūs ryndu autors.

Latgolys stends jau vairuokus godus ir izvei-
duots apmāram vīnā stilā – pi atseviškim gaļde-
nim var uzzynuot par konkretuo nūvoda turisma
uzjiemiejim, dobys i kuļturviesturiskajim objek-
tim, var dabuot attīceiguos teritorejis karti, pavai-
cuot kas nu kuram vairuok intersej. Dagdys
nūvods pi vīna golda salykts ar Aglyunys nūvodu
– tod nu, kūpā sasadorbojūt, tyka reidzinīki aicy-
nuoti iz myusu obejim nūvodim. Itaidys izstuodis
parostai ir rakstureigys ar tū, ka daļa apmaklā-
tuoju tikai savuoc vysaiduokus bukletus i navar
zynuot, ci piec tam kaidu nu tim vyspuor attaiseis
ci vīnkuorši izsvīss nuokamajā atkrytumu kastī –
varbyut sakurynuos kaidā ceplī, kaminā ci guņ-
kurī. Nu ūtrys pusis, daļa izstuodis apmaklātuoju
kai reize nagryb apsakraut ar bukletim i deļ tuo
rauga tūs pavysam najimt rūkuos. Ka stuoviesi pi
gaļdeņa i aicynuosi garamguojieju daīt i bukletu
apsavērt, tod daļa pīklujeigu pasceis “Paļdis!” i
aizīs viņ tuoļuok. Myusudīnuos ir vajadzeigs kas
atraktivuoks – kaids “stuosts”, kaida garša ci pī-
dzeivuojums tī pat iz vītys. Daudzeji stendi eistyn
pīduovuoja vysaiduokys izklaidis, kurais veik-
smeiguok, kurais na tik. Latgolys turisma specia-
listi izavielie vīnu nu vīgluokajim, tok vysūs laikūs
efektivim celim – Latgolys kulinaruo montuojuma
škidruo sastuovdaļa aba šmakovka kliva par vysa
stenda vīnu nu vizitkartem. Pīktdiņ Gunārs
Igauņs muzicieja, ruodeja, stuosteja i pacīnova ar
kaidu nu poša ražuotajim dzierīnim, sastdiņ kluot
beja Juoņs Kriutežs ar sovu radeitū zeimulu “Lat-
golys Šmakovka”. Itū temu cīš labi papyldynova
Kruoslovys pusis zemnīku saimnīceiba “Kurmīši”
ar paraugdemonstriejumim, kai teik radeiti vysai-
duoki destilati nu čajim, pļovu i pošu audzātim
zīdim – aparats ir gona leidzeigs tam, kū lītoj styp-
ruo gradeiguo dzierīņa gataviešonai, tok rezuļtats
ir pavysam cyts – aromatisks puču iudiņs, kū iz
vysa pasauļa lītoj jau seņ i ari myusu pusē itaidys
dabiskuos smaržys palīk aizvin popularuokys.

Dagdys turisma informacejis vīgluokai izplatei-
šonai i cylvāku uzmaneibys pīsaisteišonai atrodam
saleidzynūši lātu, tok cīš efektivu rysynuojumu –

tyka apdrukuotys sārkūceņu kasteitis ar jaunra-
deitu logotipu “Dag?Da!”. Papyldu tam visi stresa
pylnī reidzinīki i citi izstuodis apmaklātuoji tyka
aicynuoti kai reize nūmīrynuot sovus dagūšūs
pruotus Dagdys pusē, Rāznys Nacionalajā parkā
(kura teritorejā ītylpst ari daļa myusu pašvaļdei-
bys) ci vysleidz kur Latgolā – par tū vysu informa-
ceju pīduovoj Dagdys nūvoda turimsa informacejis
centrs. 

Prūtams, iz Reigu beja sabraukuši na tikai lat-
galīši, tok ari līpuojnīki, ventspilnīki, siguldīši i
visi ar vysaiduokim interesantim pīduovuojumim
itam pavasaram, vosorai, rudiņam i nuokamajai
zīmai, kurā visi kūpā cerēsim sagaideit ari snīgu.

Turisma pakolpuojumi nav īdūmojami bez ku-
linaruo montuojuma i ari goda leluokajā izstuodē
tys beja boguoteigi puorstuovāts. Kīpsolys paviļ-
jonā beja īspieja paraudzēt vysaidys nūvodu gar-
šys i izavēlēt, deļ kurys otkon braukt iz kurū nu
Latvejis styurim, kab otkon īpazeitu cylvākus, kas
muok radeit kulinarūs breinumus nu dabiskim
produktim i piec vacajim babu receptim.

Vyss pasauļs ir pi kuoju i vyss pasauļs ir gotovs
kaidā dīnā ībraukt pi Tevi pogolmā! Turisma iz-
stuode ir īspieja pastuosteit par eipašajim jaunu-
mim, ari par tradicionalom vierteibom, pasmeļt
idejis nu cytu dorba pīredzis. Ceļuot pa pasauli, pa
Latveji, iz sābru nūvodu ci koč nūīt gostūs pi ra-
dinīka – kustēt pošam i cytus saukt gostūs – tys
vyss ir turisma jiedzīņa i dzeivis prīka pamatā.
Turpynuosim kustēt poši, kruot kūpā idejis i tuos
pa druskai eistynuot, kab Dagdys nūvods ījimtu
vēļ leluoku dali Latgolys i vysys Latvejis ceļuo-
tuoju informacejis laukā.

Dagdys Turisma informacejis centra 
vadeituojs Juris Viļums

Turisma bukleti ir paguotne

16.janvārī sākās parakstu vākšana tautas
nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezi-
denta apturētajiem likumiem.

2019. gada 23. decembrī, pamatojoties uz Lat-
vijas Republikas Satversmes 72. pantu un 41 Sa-
eimas deputāta prasību, Valsts prezidents Egils
Levits apturējis Saeimā 2019. gada 19. decembrī
pieņemto iepriekš minēto likumu publicēšanu uz
diviem mēnešiem. Valsts prezidentam tā jārīkojas,
ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saei-
mas deputātu.

Šādā kārtībā apturētais likums varētu tikt no-
dots tautas nobalsošanai, ja mēneša laikā parak-
stu vākšanas procesā to pieprasīs ne mazāk kā
viena desmitā daļa vēlētāju jeb šajā gadījumā –
154 868 pilsoņi. Nepieciešamo vēlētāju skaitu ap-
rēķina, par pamatu ņemot balsstiesīgo Latvijas
pilsoņu skaitu pēdējās Saeimas vēlēšanās. Ja ne-
pieciešamie paraksti netiks savākti, likumi būs jā-
publicē un stāsies spēkā.

Likumu grozījumi paredz mainīt domes piln-
varu termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas ga-
dījumā, proti, noteikt – ja līdz kārtējām
vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vē-
lēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes piln-

varu termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēša-
nām palikuši no deviņiem līdz 24  mēnešiem,
jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo piln-
varu termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru ter-
miņu. Tāpat izmaiņas paredz – ja līdz kārtējām
domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi
mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz
kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu ad-
ministrācija.

Vēlētāju atbalsta noskaidrošanai no 16. janvāra
līdz 14. februārim notiek parakstu vākšana par ie-
priekš minēto likumu nodošanu izlemšanai refe-
rendumā. Parakstoties par apturētajiem
likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu
pieņemšanu.

Piedalīties parakstu vākšanā drīkst balsstiesī-
gie Latvijas pilsoņi, kuri parakstīšanās brīdī ir sa-
snieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos
parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga
Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība. Pa-
rakstīties varēs jebkurā pašvaldības noteiktā pa-
rakstīšanās vietā Latvijā un arī ārvalstīs. Iespēja
parakstīties būs četras stundas dienā, arī sestdie-
nās un svētdienās.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar

nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta
iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Lai pie-
teiktos parakstīties atrašanās vietā līdz 13.februā-
rim jāaizpilda iesniegums, kuru vēlētājs pats vai
uzticības persona nogādā  pašvaldības vēlēšanu
komisijā vai tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās
darba laikā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās
vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā -
14.februārī.

Ar Dagdas novada domes lēmumu (ārkār-
tas sēdes protokola Nr.1.,1.§ no 10.01.2020.) pa-
rakstu vākšanas vieta Dagdas novadā
noteikta Dagdas novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas
nov., LV-5674.

Parakstu vākšanas darba laiki:

Pirmdienās        09:00 - 13:00
Otrdienās           15:00 - 19:00
Trešdienās         09:00 - 13:00
Ceturtdienās      15:00 - 19:00
Piektdienās       09:00 - 13:00
Sestdienās        15:00 - 19:00
Svētdienās        09:00 – 13:00

Parakstu vākšana



Dagdas Novada Ziņas6

Sporta skolas ziņas
Decembrī sporta skolas audzēkņi piedalījās

sekojošos sporta pasākumos:
3. decembrī 12 vieglatlēti (2009.-2011.g.dzimušie)

piedalījās Līvānu novada atklātajā čempionātā vieg-
latlētikā. Par godalgas ieguvējiem kļuva: Emīls
Rukša – 1.vieta sporta soļošanā; Sandra Dimpere –
2.vieta 150m un 600m skriešanā; Arnis Dimpers –
2.vieta 150m skriešanā un 3.vieta 600m skriešanā;
Valērija Ovčinko – 2.vieta sporta soļošanā; Milana
Poļaka – 3.vieta sporta soļošanā.

3.-5.decembrī 7 vieglatlēti piedalījās starptautis-
kajā Novopolockas sporta skolas vieglatlētikas tur-
nīrā (Baltkrievija). Visi sportisti labi nostartēja un
uzrādīja savus personiskos rezultātus. Godalgas vie-
tas izcīnīja: Kristaps Stepiņš – 1.vieta augstlēkšanā;
Maksims Giruckis – 2.vieta augstlēkšanā un 3.vieta
tāllēkšanā; Samuels Zariņš – 2.vieta tāllēkšanā; Un-
dīne Kromāne – 3.vieta augstlēkšanā un tāllēkšanā.

6. decembrī daži vieglatlēti piedalījās Ludzas no-
vada sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā.
Viņu labākie rezultāti: Ieva Murāne – 1.vieta 3000m
skriešanā; Raivis Grabovskis – 2.vieta 3000m skrie-
šanā un Andris Vorobjovs ieguva 3.vietu trīssoļlēk-
šanā.

7. decembrī četri vieglatlēti piedalījās Preiļu novada
ziemas čempionātā vieglatlētikā. Viņu rezultāti: Li-
nards Pauliņš – 1.vieta 60m skriešanā; Daniels Ka-
zakevičs 2.vieta 1000m skriešanā; Raivo Malinovskis
– 2.vieta trīssoļlēkšanā; Ieva Murāne – 3.vieta 1500m
skriešanā.

16. decembrī notika mūsu Sporta skolas pasākums
“Sporta laureāts 2019”, kurā tika sveikti labākie
sportisti. Par augstiem sasniegumiem volejbolā tika
apbalvoti Jana Poļaka un Ilze Beitāne, bet vieglatlē-
tikā - Undīne Kromāne un Andris Vorobjovs. Par

Sporta laureātiem 2019.gadā kļuva seši audzēkņi:
Samuels Zariņš, Linards Pauliņš, Arnis Dimpers,
Luīze Kromāne, Daniels Kazakevičs un Viktors Kuz-
mins. Gribu izteikt pateicību bērniem (deju grupa
“NIKA”), kas piedalījās koncertā.

Janvārī sporta skolas audzēkņi piedalījās se-
kojošos sporta pasākumos:

3. janvārī divi vieglatlēti piedalījās Madonas
sporta skolas ziemas čempionātā vieglatlētikā. Li-
nards Pauliņš ieguva 2.vietu 60m skriešanā.

9. janvārī vieglatlēti (2007.-2008.g.dz.) piedalījās
Madonas sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacen-
sībās. Viņu labākie rezultāti: Ilvita Rutka-2.vieta
60m un 600m skriešanā; Maksims Giruckis-2.vieta
tāllēkšanā; Undīne Goligina-3.vieta 60m un 600m
skriešanā.

16. janvārī vieglatlēti (2005.-2008.g.dz.) piedalījās
Krāslavas sporta skolas atklātās sacensībās vieglat-
lētikā. Viņu labākie rezultāti savas vecuma grupās:
Maksims Giruckis-2.vieta 60m skriešanā un 3.vieta
tāllēkšanā; Artis Ņukša-2.vieta pildbumbas mešanā;
Samuels Zariņš-2.vieta pildbumbas mešanā; Viktors
Kuzmins-3.vieta augstlēkšanā; Jolanta Vrubļevska-
3.vieta pildbumbas mešanā.

22. janvārī vieglatlēti (2007.-2008.g.dz.) piedalījās
Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensībās vieglat-
lētikā, un kur arī notika atlase uz Latvijas čempio-
nātu. Mūsu meitenes (Undīne Goligina, Ilvita Rutka,
Vineta Rutka, Katrīna Kuzņecova) ieguva 3.vietu
stafetē (4x160m) un nopelnīja piedalīties Latvijas
čempionātā.

23. janvārī vieglatlēti (2001.-2006.g.dz.) piedalī-
jās Ludzas novada sporta skolas atklātās sacensī-
bās vieglatlētikā. Sportisti uzrādīja labus
rezultātus. Samuels Zariņš ieguva 2.vietu lodes
grūšanā un 3.vietu trīssoļlēkšanā; Linards Pauliņš-
2.vieta 60m skriešanā; Ieva Murāne-2.vieta 3000m
skriešanā; Andris Vorobjovs-2.vieta trīssoļlēkšanā;
Raivo Malinovskis-2.vieta trīssoļlēkšanā; Daniels
Kazakevičs-3.vieta 1000m skriešanā; Amālija Gri-
šāne-3.vieta trīssoļlēkšanā.

Sporta skolas metodiķis: Jevgēnijs Igaunis

2019.gada izskaņā Dagdas
novada Sporta skolas pa-
dome izvērtēja savu audzēkņu
rezultātus un svi nīgajā pasā-
kumā viņiem pateicās par sa-
sniegumiem. 

Piecās  nominācijās tika pa-
sniegtas pateicības un balvas
sportistiem un viņu trene-
riem. 

“Par sasniegumiem spor -
tā” tika apbalvoti 8 audzēkņi
N.Zavadskis, D.Koļesņikovs,
A.Grišāne, J.Antonova, L.Pa-
uliņa, D.Gributs, K.Utkins,
E.Punculis, kuri vairākkārt
ieguvuši godalgotās vietas
starpnovadu un reģionālajās
sacensībās.

Diplomu un mazo kausu
saņēma jaunie sportisti par
augstiem rezultātiem Latga-
les reģionā un valsts sacensī-
bās. Šajā nominācijā jā pie min
volejbola komandas meitenes
M.Gorbunova, A.Morozova,
L.Beitāne, L.Skorodihina,
V.Mihejeva, N.Trofimova,
K.Vasiļevska un vieglatlēti
A.Plakoša, I.Rutka, V.Rutka,
J.Vrubļevska, V.Ovčinko,
V.Šēfere, E.Zemlicka, L.Bo-

rovkovs, E.Rukša.
“Par augstiem sasniegu-

miem sportā” vieglatlētikā
diplomu un kausu saņēma
K.Kuzņecova, K.Andžāns,
I.Murāne, R.Malinovskis,
S.Dimpere, K.Stepiņš, M.Gi-
ruckis. Par 3.vietu Latgales
reģiona skolēnu sporta spē-
lēs volejbolā tika apbalvota
S.Zemlicka, N.Gribute, L.Va-
siļevska, K.Sudraba, A.Gri-
bute. 

Jana Poļaka, Ilze Beitāne
saņēma lielo kausu par atzīs-
tamiem sasniegumiem valsts
sacensībās pludmales volej-
bolā un Undīne Kromāne,
Andris Vorobjovs par aug-
stiem sasniegumiem vieglat-
lētikā. 

Sporta skola šogad var le-
poties ar saviem sportistiem,
kuri ieguva godalgotas vietas
Latgales mēroga sacensībās,
sasniedza augstus rezultātus
valsts sacensībās. Daniels
Kazakevičs Latvijas čempio-
nātā ierindojās 9.vietā
2000m distancē, bet Viktors
Kuzmins Latvijas čempio-
nātā augstlēkšanā ieguva

7.vietu. Finālsacensībās “Pir-
mie starti vieglatlētikā”
Luīze Kromāne tika apbal-
vota par 4.vietu un Arnis
Dimpers par 3.vietu. Linar-
dam Pauliņam Latvijas čem-
pionātā 5.vieta 100m

distancē, 6.vieta 60m dis-
tancē un 7.vieta 200m skrie-
šanā. Samuels Zariņš ziemas
čempionātā lodes grūšanā
telpās ieguva 4.vietu, bet va-
sarā kļuva par bronzas me-
daļas īpašnieku. Viņiem

visiem tika piešķirts sporta
skolas tituls “Sporta laureāts
- 2019”.   

Vija Nipere
Dagdas novada Sporta

skolas direktore

Jaunatnes “Sporta laureāts – 2019”

Paveiktie darbi 
pagastos un pilsētā 

janvārī

Asūnes pagastā:
– veikts atdzeļžošanas stacijas remonts

Račevā 613 euro apmērā;
– pabeigts dzīvokļa Kalna ielā 1-22 re-

monts;
– sazāģēti 155 m3 malkas pie katlu mājas

Kalna ielā 3;
– uz pašvaldības ceļa Ferma-Ormija

veikta izskalojuma likvidācija un ceļa Asūne
- Mazie Zeizi daļēja klātnes atjaunošana;

– veikti teritorijas uzkopšanas darbi.

Bērziņu pagastā:
– malkas griešana, salikšana šķūnī;
– malkas kraušana piekabē izvešanai uz

katlu māju.

Ķepovas pagastā: 
– sagatavoti 33 m3 malkas;
– veikti teritorijas uzkopšanas darbi.

Konstantinovas pagastā:
– tiek kopta pagasta teritorija;
– izzāģēti krūmi uz ceļiem - Konstanti-

nova- Puncuļi, Konstantinova - Zariņi, Kro-
māni – Konstantinova; 

– bedrīšu un caurtekas remonts uz ceļa
Konstantinova- Puncuļi; 

– ceļa Kromāni - Bogdāni klātnes planēšana.

PI “pilsētsaimniecība”:
– tika novāktas Ziemassvētku un Jaun-

gada dekorācijas, adventes vainags, eglīte;
– pašvaldības dzīvokļos veikts remonts;
– pagastu ceļu malu tīrīšana;
– pilsētas novadgrāvju tīrīšana, krūmu

griešana;
– veikti ikdienas teritorijas uzkopšanas

darbi.

Dagdas novada pašvald bas autoce u fonda l dzek u izlietojums
                       autoce u uztur šanai 2019.gad  

Nr. Teritori l  vien ba (pils ta, pagasts) Summa ar PVN
1. Andrupenes pagasts 26 862
2. Andze u pagasts 26 669
3. As nes pagasts 17 245
4. B rzi u pagasts 11 196
5. Dagdas pagasts 20 418
6. Ezernieku pagasts 34 599
7. Konstantinovas pagasts 25 007
8. epovas pagasts 19 100
9. Svari u pagasts 53 583
10. Š aunes pagasts 19 608

Pagastos KOP : 254 287
11. Dagdas pils ta: 136 307

Pavisam KOP : 390 594
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25.janv ris
19.febru ris

8.febru r
plkst. 14:00

9.febru r
plkst.14:00

13.febru r

14.febru r
plkst. 19:00

21.febru ris
plkst.18.00

22.febru ris
20.marts

22.febru r

22.febru r

23.febru r
plkst.11.00
23. febru r
plkst. 14.00

25.febru r

29.febu r

 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

31.01.-7.02. ,,Sveces – dv selei un vesel bai” Literat ras izst de sve u 
dien .  Sve u kr sas noz me. Sveces vesel bai un labam 

noska ojumam. Izst de papildin ta ar dekorat v m svec m

3.02.-7.02. ,,Pirksti le u te tris” Las tveicin šanas aktivit tes 
pirmsskolas vecuma b rniem    

10.02. Pasaules droš ka interneta diena. Konsult cijas, 
inform cijas diena bibliot kas apmekl t jiem

10.02.-14.02 ,,B rnu ž rijas eksperts” Nosl guma pas kumi ,,B rnu, 
jauniešu un vec ku ž rija” dal bniekiem

17.02.-28.02. ,,Jaunumi gr matplauktos” Jauno gr matu izst de

Andze u bibliot k

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums

 
02.02. – 28.02.

Marijas Mickevi as sve u kolekcijas izst de
,,Sveces liesmi  – gaisma, siltums, miers”

 
12.02. – 14.02.

Radoš s darbn cas
,,Ak, š s sirsni as”

 
18.02. – 26.02.

Gr matu izst de, diskusijas
,,Sievietes vesel bai un skaistumam”

 
25.02. – 27.02.

Liter r  stunda b rniem
,,Las sim kop , darbosimies radoši “

26.02. – 28.02. Jaun k s periodikas apskats

As nes bibliot k  

 
Datums, laiks

 
Pas kuma veids, temats un nosaukums

 

01.02.-15.02 

“Sve u diena – ma ija, laikaz mes, trad cijas.” Litrat ras 
izst de un radoš  darbn ca (radoš  darbn ca 01.02., plkst. 

11:00). 

07.02.-22.02 “Nobela pr mijas laure ts – Sinklers L iss.” (Sinkleram 
L isam – 135 (1885 – 1951)); izst de un gr matu apskats 

 

11.02. - 15.02. 

“Droš ks internets s kas ar tevi!” 

Pas kumi velt ti Vispasaules droš ka interneta dienai. 

 «...      
   , 

10.02.-29.02   ,   , 
    . ” 

Literat ras izst de, velt ta Borisa Pasternaka – 130, (1890 – 
1960) 

21.02. 

plkst. 13:00 

“Dzimt s valodas v rt ba un skaistums.” 

Pas kums, velt ts Starptautiskajai dzimt s valodas dienai. 

Dagdas novada bibliot k  

Datums Pas kuma veids, temats un nosaukums
 

01.02.- 28.02. “Starp tevi un mani ir VALODA”   Tematiska izst de
01.02.- 28.02. “Viss par svec m.”    Tematiska izst de

28.02. “Iesak m izlas t.”    Jauno gr matu diena
01.02.- 28.02. “M lest ba nekad nebeidzas.”      Tematiska izst de

13.02. un 27.02.
plkst.11.00

“Bibliot kas pakalpojumi.”     Inform cijas stunda

01.02.- 28.02.
Izst žu cikls “Iepaz sim Dagdas novadu – Svari u 

pagasts.”  Ritas Ružas gleznu izst de
14.02. “Viss no sirsni m.”

Valent ndienas radoš  darbn ca.

B rnu literat ras noda

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums

01.02.– 29.02. Literat ras izst de “Negant  Nika autorei Fran eskai 
Saimonai - 65”

01.02.– 29.02.  Literat ras izst de “M lest ba p r em pasauli…”

01.02.– 29.02. Literat ras izst de “ Sen iem febru ris – sve u m nesi

Febru ris Dagdas novada s kumskolas skol nu izst de “Lietu otr  
dz ve”

Febru ris Bibliotek r  stunda “Vai Tu zini, kas ir e-las t js?”

Febru ris R ta stunda mazajiem “Tikšan s ar PII “Saul te” b rnu 
ž rijas ekspertiem”

Febru ris Radoš  darbn ca “Iepriecin sim viens otru…”

16.02. Inform cijas diena “Jaunieguvumi B rnu literat ras 
noda   febru r ”

B rzi u bibliot k

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums

3.02. – 28.02. “Svece -  gaismas m zikas nots”
 P/s “Pakalni” bišu vaska sve u izst de

5.02.

Plkst. 13.00

“Eiropas Savien ba – plusi un m nusi”  
Dal ties inform cij  par ES projektu “NET4EU”, kur  

iek auta ar  Dagdas novada pašvald ba

10.02. – 17.02. “M lest ba visiem ir viena”
Dzejas gr matu izst de

Katru trešdienu
no plkst. 9:30

Bibliot kas rokdarbu pulci a k rt j s nodarb bas

Ezernieku bibliot k

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

03.02.-28.02. “Iesak m izlas t!”- par pašvald bas l dzek iem pirkto gr matu 
izst de

10.02.-17.02. “M lest ba ir pietiekams attaisnojums jebkurai eksistencei” 
(Paulu Koelju) - tematisk  literat ras izst de

14.02. 
plkst.13.30

“Sirsni diena”- pas kums skolas vecuma b rniem

13.02.-20.02. “Laimes b rns” - J kabam Janševskim – 155
Gr matu izst de

17.02.-21.02 “Vari cijas par pank ku t mu”- daž das pank ku receptes
20.02.-28.02. “Starp tevi un mani ir valoda” – Dzimt s valodas dienai 

velt ta tematisk  literat ras izst de

epovas bibliot k

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums

01.-10.02. “Jaunumi gr matplaukt ”. Jauno gr matu izst de.

13.-21.02. Valent ndienai velt ta literat ras izst de “Bez m lest bas 
nedz vojiet...”

25.02.20 “Mete i-gadsk rtu sv tki”. Pas kums ar mete dienas 
izdar b m, pank ku degust ciju(kop  ar Saietu namu).

Konstantinovas bibliot k  

Datums Pas kuma veids, temats un 
nosaukums

ss pas kuma apraksts 
(m r is, rezult ti)

03.02. Jaun k s literat ras izst de febru r  D vin jumi un 
gr matas, nopirktas par 
pašvald bas l dzek iem 

 
04.02. 

Literat ras informat va izst de velt ta 
“Pasaules pretv ža dienai” 

 

Diagnoze – v zis. 
Kas j zina 

pacientiemun to 
pieder gajiem. 

 
12.02. 

“D vin m sirds siltumu” 
radoš  darbn ca 

Darinam d vani as 
Valent ndienai 

 
13.02. 

“Br vdabas ainavu gleznot js”- 
Klodam Mon  180 

Informat va plaukta 
izst de 

Š aunes bibliot k

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums

3.02. - 17.02. „Sve u m nesim”.   Literat ras izst de 

10.02. – 14.02. „M lest bas dienu gaidot”.   Tematiska izst de 

18.02. – 27.02. „Vizin mani, kamani as Meten šu vakar ”. Gr matu 
izst de 

Svari u bibliot k

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums

 
10.02.-28.02. 

Tematiska izst de:  „Makš er šanas nosl pumi.” 

13.02. 
plkst.1300 

P cpusdiena  ”Bibliot ja – kas jauns žurn los .” 

20.02. Jauno gr matu diena. 

Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns
2020. gada februārim

Pasākumi februārī
Dagdas novada Kultūras centra struktūrvienībās:

Andrupenes bibliotēkā



Dagdas Novada Ziņas8

-

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

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

Viņpasaulē aizgājušie* 

Dagdas novadā janvārī:

Gaļina Iliško (dzim.1955.g)
Feodosija Mitrofanova (dzim.1931.g.)
Andriāns Rusanovs (dzim.1964.g.)
Gelena Broče (dzim.1937.g.)
Raisa Pizāne (dzim.1938.g.)
Monika Beitāne (dzim.1933.g.)
Bronislava Špele (dzim.1924.g.)
Andrejs Dankivs (dzim.1974.g.)
Alberts Zeiza (dzim.1939.g.)
Albīna Loce (dzim.1938.g.)
Jāzeps Gicevičs (dzim.1946.g.)
Valdis Kokins (dzim.1940.g.)
Jāzeps Japiņš (dzim.1947.g.)
Mihails Vinokurovs (dzim.1949.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību 
tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā no 01.01. līdz 31.01.


