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Apsveicam!
26. martā darbu sācis CVK uzziņu tālrunis 

par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija 
pašvaldību domes vēlēšanu kārtību, no 26. 
marta līdz 6. jūnijam darbosies Centrālās 
vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 
67049999.

Tālrunis strādās katru dienu no plkst. 9.00 
līdz 20.00, bet 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 
21.00, 4. un 5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz 
24.00. Uzziņu tālruņa operatori būs gata-
vi vēlētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no plkst. 
9.00 līdz 17.00.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs 
noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu, 
vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laikus, 
uzzināt, kā pieteikt vēlēšanu apgabala 
maiņu, ja citā vēlēšanu apgabalā pieder 
nekustamais īpašums. Tāpat varēs uzzināt 
par pieteikšanos balsot pa pastu no 
ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, 
zīmes aizpildīšanu, drošības pasākumiem 
Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai 
un iegūt atbildes uz citiem ar vēlēšanu 
norisi saistītiem jautājumiem.

5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas 
norisināsies sešās valstspilsētās un 35 nova-
dos. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas 
šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkār-
tas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt 
līdz 2025. gada vēlēšanām.  

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
ir Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu 
pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija 
reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) 
vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  
(šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā 
pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. 
Vēlētājiem, kuri vēlas izmantot iespēju 
balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem 
pieder nekustamais īpašums, no 27. marta 
līdz 27. maijam jāreģistrējas balsošanai 
šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu 
apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā 
vai klātienē jebkurā pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji pir-
mo reizi varēs balsot jebkurā sava vēlēša-
nu apgabala iecirknī, kā balsošanas doku-
mentu izmantojot gan pasi, gan personas 
apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu ie-
cirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks 
tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Savu vēlēšanu 
apgabalu vēlētāji var noskaidrot arī Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pa-
kalpojumā internetā . 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību 
vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no pulksten 
7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī 
iespēju nobalsot iepriekš:
• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 
20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz  
16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 
20.00.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir 
balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet 
kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs 
pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. 
Pasta balsošanai būs jāpiesakās iepriekš - 
no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties 
varēs Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des e-pakalpojumā, 36 Latvijas Republikas 

Ciems Datums Laiks Norises vieta
c. Šķaune 16.04. 09:30 Pie pagasta ēkas
c.Astašova 07.05. 09:00 Darbnīcas
 24.05. 10:30  
c. Andiņi 29.04. 09:00 "Graudiņi"
c. Mariampole 10.05. 10:30 Darbnīcas
c. Porečje 12.05. 10:20 Darbnīcas
c. Svarinci 13.05. 10:30 Darbnīcas
c. Konstantinova 14.05. 09:00 Saules, 8
c. Račeva 17.05. 10:20 "Celiņi"
c. Asūne 20.05. 10:20 Miera, 28
c. Apoli 21.05. 09:00 Vītoli, 1
c. Neikšani 21.05. 11:00 Pie pagasta ēkas

  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kat-
egorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, traktortehnikas 
reģistrācijas apliecībai un derīgai OCTA polisei.
 Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pa-
kalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas 
maksājumu (maksājuma karte).
 Vēlams maksājumu veikt pirms apskates griežoties 
VTUA birojā Krāslavā, Jaunā iela 3-2 

mob. 29284665, 26597751
www.vtua.gov.lv; 
 e-pasts: imants.vaivods@vtua.gov.lv 
 zigmunds.blazevics@vtua.gov.lv

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.                                                                            
Krāslava                       

PAZIŅOJUMS
     Traktortehnikas valsts tehniskā apskate Dagdas 
novadā 2021.g notiks:

vēstniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot 
oficiālo elektronisko adresi.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt 
vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikties balsošanai savā 
atrašanās vietā.

Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
tālr. 20237331
laura.zaharova@cvk.lv
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Domes sēdes lēmumi

25. martā notika Dagdas novada domes sēde

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības pro-
jektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2021” no-
likumu un apstiprināja  konkursa komisiju šādā 
sastāvā:
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja viet-
niece; komisijas vadītāja;
Ligita NAGĻA – Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja;
Irēna GŽIBOVSKA – Domes deputāte;
Ināra TUKIŠA – Finanšu nodaļas vadītājs;
Aivars KLISMETS – Būvvaldes vadītājs.

Nolēma piedalīties Zivju fonda pasākumā „Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts vai 
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 
aizsardzība” ar projektu „Materiāltehniskā 
aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības 
pasākumu nodrošināšanai Dagdas novada 
ūdenstilpēs” ar kopējām izmaksām EUR 14 
280.00.
Nolēma izveidot Dagdas pilsētā jaunu ielu 250 
m garumā (pēc uzmērīšanas tiks precizēts) uz 
pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra 
numuru 6009 002 3044 (kadastra apzīmējums 
6009 002 3044) un piešķirt jaunizveidotajai ielai 
nosaukumu – “Garāžu iela”.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības au-
toceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm 
vasaras sezonai no 01.04.2021. līdz 31.10.2021. 
Apstiprināja VSPC „Dagda” maksas pakalpoju-
mus jaunā redakcijā ar 2021.gada 1.aprīli :
• Maksas pakalpojumi par medapskatēm.
• Ārstu speciālistu pieņemšana, pakalpojumi 

(bez ārsta nosūtījuma).
Nolēma apvienot Dagdas novada pašvaldības 
2006. – 2017.gadā noslēgtos Aizņēmuma līgu-
mus (26 līgumi) ar kopējo neatmaksātās pamat-
summas atlikumu  EUR 1 367 827,43 apmērā 
vienā līgumā.
Atbrīvoja Kasparu BABRI no pašvaldības 
iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītāja amata ar 
2021.gada 31.martu un iecēla Aldi BEITĀNU 
pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītāja 
amatā ar 2021.gada 1.aprīli.
Nolēma veikt  grozījumus Dagdas vidusskolas 
amatu sarakstā – ar 01.04.2021. ieviest amata 
vienību “Direktora vietnieks saimnieciskajā 
darbā” uz 1 slodzi ar algas likmi 770 EUR mēnesī.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības Dag-
das vidusskolas amatu sarakstu un amatalgas no 
01.04.2021.
Nolēma veikt grozījumus Dagdas novada 
pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” amatu 
sarakstā – ar 01.04.2021. izslēgt amata vienību“-
Saimniecības pārzinis”.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 
iestādes “Pilsētsaimniecība” amatu sarakstu un 
amatalgas no 01.04.2021.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašu-
mu Ozolīši, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6054 004 0102, ar kopējo platību 
3,6 ha,  pašvaldības nekustamo īpašumu Podnie-
ki, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 6044 002 0122, ar kopējo platību 2,5 ha un 
pašvaldības nekustamo īpašumu Matuši, Andru-
penes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no vie-
nas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 
004 0114, ar kopējo platību 3,2 ha  pārdodot tos 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja 
Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma 
speciālists;
Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.

Apstiprināja 2021.gada 10.martā notikušās 
elektroniskās izsoles rezultātus par pašvaldības 
nekustamā īpašuma Mežāres, Šķaunes pagastā, 
Dagdas novadā, kadastra numurs 6092 004 0098, 
kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadas-
tra apzīmējumiem 6092 004 0098 - platība 4,1 ha 
un 6092 005 0188 - platība 4,2 ha, pārdošanu par 
izsolē nosolīto augstāko cenu 34 800EUR.
Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz 
pašvaldības dzīvokli 3 personām un 3 personām 
tika izīrēti pašvaldības dzīvokļi.
Izskatīti ar nekustamo īpašumu sasitīti jautāju-
mi: par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķirša-
nu; par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu 
zemi; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu; par neapbūvētās zemes nomas 
tiesību pagarināšanu; par  neapbūvētas zemes 
nomas tiesību piešķiršanu personisko palīgsaim-
niecību vajadzībām; par zemes apakšnomu; par 
noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 
pārslēgšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; 
par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosau-
kuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanu; par zemes ierīcības projekta apsti-
prināšanu nekustamajam īpašumam; par rezerves 
fonda zemes vienību piekritību pašvaldībai; par 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par 
adreses piešķiršanu; par pašvaldībai piekrītošo 
nekustamo īpašumu apvienošanu; par neiznomā-
to zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

Papildus tika izskatīti 9 jautājumi
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.

Apstiprināja 2021.gada 10.martā notikušās 
elektroniskās izsoles rezultātus par pašvaldības 
nekustamā īpašuma Viktornieki, Svariņu pagastā, 
Dagdas novadā, kadastra numurs 6090 006 0067, 
kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 6090 006 0105, platība 11,99 ha, 
un 6090 006 0126, platība 6,77 ha, pārdošanu par 
izsolē nosolīto augstāko cenu 38 100EUR.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Dau-
gavpils ielā 2A, Dagdā, Dagdas novadā ar kadas-
tra Nr. 6009 001 0150, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 0010150 – 
0,1355 ha platībā, nosacīto cenu 750 EUR.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma – Brīveriņi, 
Andrupenes pagastā, Dagdas novadā ar 
kadastra Nr. 60420020005, kas sastāv no divām 
zemes vienībām – zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 60420020104 (1,81 ha platībā) 
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
60420020044 (5,58 ha platībā), nosacīto cenu 
7 300 EUR.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma – Vējiņi, Andru-
penes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra Nr. 
60420050112, kas sastāv no vienas zemes vi-
enības ar kadastra apzīmējumu 60420050182 
(0,8612 ha platībā), nosacīto cenu 1 300 EUR.
Nolēma nodot bez atlīdzības Latvijas valstij 
Iekšlietu ministrijas personā nekustamo īpašu-
mu - zemes gabalu Daugavpils ielā 16A, Dag-
dā, 1,0955 ha platībā (kadastra apzīmējums 
60090020360), administratīvā kompleksa 
būvniecībai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta vajadzību nodrošināšanai.
Noteica aizliegumu Iekšlietu ministrijai atsavināt 

un apgrūtināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu 
Daugavpils ielā 16A, Dagdā (kadastra apzīmē-
jums 60090020360), ar lietu tiesībām un pienā-
kumu Iekšlietu ministrijai bez atlīdzības nodot 
augstākminēto nekustamo īpašumu vai tā atdalīto 
daļu Dagdas novada pašvaldībai, ja tas/tā vairs 
netiek izmantota lēmuma noteiktajam mērķim, 
attiecīgi par to izdarot atzīmi Zemesgrāmatā.
Nolēma izdarīt 2018.gada 1.jūnija Zemes gabala 
nomas līgumā Nr. DNP/4-1.7/18/35 šādu grozīju-
mu: svītrot līguma 1.1.3.apakšpunktu.
Izskatīja jautājumu par pašvaldības nekustamā 
īpašuma Čarkas, Ezernieku pagastā, Dagdas 
novadā novērtēšanu. Izveidoja Novērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā:
Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma 
speciālists;
Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Ziedlauki, adrese: 
Latgales iela 9, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas 
nov., kas sastāv no zemes gabala1,1665 ha platībā 
(kadastra apzīmējums 6090 001 3381) un uz tās 
esošām 2 ēkām (kadastra apzīmējumi: 6090 001 
3381 001 un 6090 001 3381 002), pārdodot to 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
Noteica nekustamā īpašuma Ziedlauki, Svariņu 
pagasts, Dagdas novads, pārdošanas nosacīto 
cenu (izsoles sākumcenu) 1300 EUR un apsti-
prināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem 
un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv 
/ Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes pro-
tokoli.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas 
vadītāja

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu 

pagastā elektronisko izsoli 

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronis-
ko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam 
“Ziedlauki”, adrese: Latgales iela 9, Svarinci, 
Svariņu pagasts, Dagdas novads, kadastra nu-
murs 6090 001 3381, kas sastāv no zemes gabala 
1,1665 ha platībā (kadastra apzīmējums 6090 001 
3381) un uz tās esošām 2 ēkām (kadastra apzīmē-
jumi: 6090 001 3381 001 un 6090 001 3381 002);

Sākumcena – 1300 euro, izsoles solis - 150 
euro, nodrošinājuma maksa – 130 euro. 

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no 
izsoles noslēguma dienas. 

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 
02.04.2021. plkst.13.00 līdz 22.04.2021. 
plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. 

Izsole sākas 02.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas  
05.05.2021. plkst. 13.00. 

Nodrošinājuma nauda 130 EUR apmērā jāie-
maksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu 
kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB 
banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar 
atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Ziedlauki 
nodrošinājums”. 

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama at-
bilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam 
rēķinam. 

Tālr. uzziņām 65681712.
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No 7.aprīļa varēs pieteikties 

platību maksājumiem. Dienests klientiem
 nodrošinās nepieciešamo atbalstu

No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniska-
jā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un noteiktos ierobežojumus darbam klātienē, visu ne-
pieciešamo atbalstu dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniegs 
arī pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā varēs aizpildīt un 
iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību 
sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem.

Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksāju-
mu iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un 
aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda in-
formāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz 
EPS.

Dienests šā gada aprīļa sākumā plāno organizēt vebināru par pieteikšanos platību maksā-
jumiem, izmaņām šajā sezonā un citiem aktuāliem jautājumiem. 
Svarīgi datumi 2021.gada sezonā:

1.aprīlis – noslēdzas lauku bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšana;
7.aprīlis – sākas pieteikšanās platību maksājumiem;
22.maijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem;
15.jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem ar atbalsta apjoma sa-

mazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu.
Atgādinām! Līdz šā gada 1.aprīlim EPS jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasī-

jumi. Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas. 
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sa-
koptu platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus aina-
vas elementus.

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par dienesta darbu un pieejamo at-
balstu, aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas tālruni 67095000.

PAZIŅOJUMS
Pašvaldību vēlēšanas 2021. gada 5. jūnijā

Krāslavas novada vēlēšanu komisija ir noteikusi, ka vēlēša-
nu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās ter-
miņš Pašvaldību vēlēšanām ir no 2021. gada 18. marta 
līdz 9. aprīlim (17.03.2021. rīkojums Nr. 1).

Komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību un kan-
didātiem izvirzītās prasības nosaka Pašvaldības vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums,  Pašvaldību 
vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija. 

Kandidātu pieteikuma veidlapa pieejama tīmekļa vietnēs 
www.cvk.lv ,  www.kraslava.lv , www.dagda.lv , www.
aglona.lv 

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumus iesniedz 
Krāslavas novada vēlēšanu komisijai:

•Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) 13. 
kab. (obligāta iepriekš pieteikšanās pa tālruni – 29496549; 
26672621) vai 3. kab. (obligāta iepriekš pieteikšanās pa 
tālruni 65624383);

•Dagdas novada domes Klientu apkalpošanas centrā 
(Alejas ielā 4, Dagdā), obligāta iepriekš pieteikšanās pa 
tālruni 65681701

Tālruņi papildu uzziņām: 29496549; 26672621

Vakcinācijai tiek atvērta jauna prioritārā grupa – iedzīvotāji ar hroniskajām saslimšanām

Turpinot vakcināciju pret Covid-19, šonedēļ ar Veselības ministrijas rīkojumu tika atvēr-
ta nākošā prioritārā grupa – iedzīvotāji ar hroniskajām saslimšanām. Tas nozīmē, ka gan 
ģimenes ārsti, gan ārstniecības iestādes pakāpeniski, ņemot vērā pieejamo vakcīnu apjomu, 
varēs uzsākt vakcinēt iedzīvotājus, kam ir hroniskas saslimšanas. 
Jauna grupa tiek vērta vaļā, ņemot vērā vairāku esošo prioritāro grupu jau līdzšinējos vak-
cinācijas apjomus – vairāk nekā 32 000 vakcīnu pirmās devas saņēmuši veselības aprūpes 
darbinieki, no tiem vairāk nekā 18 000 ir saņēmuši arī otro devu, 38 000 vakcīnas saņēmuši 
seniori, pirmo vakcīnu saņēmuši vairāk nekā 67% ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti un 
darbinieki. 
Šobrīd vietnē manavakcina.lv un pa bezmaksas tālruni 8989 pieteikušies vairāk nekā 
23 000 iedzīvotāju, kuri norādījuši savu piederību iedzīvotāju grupai ar hroniskām 
saslimšanām. Kopumā prioritāro grupu plānošanas dokumentā ir norādīti vairāk nekā 166 
000 iedzīvotāji ar dažādām hroniskām saslimšanām, līdz ar to Veselības ministrija aicina 
visus Latvijas iedzīvotājus, kuriem ir hroniskas saslimšanas, neatlikt pieteikšanos vak-
cinācijai pret Covid-19 un reģistrēties tagad vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989 vai pie 
ģimenes ārsta. Tie iedzīvotāji, kuri pieteikušies manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 un nebija 
norādījuši savu piederību šai hronisko saslimšanu grupai, aicināti pārskatīt savu pieteikumu 
un atzīmējiet savu atbilstību hronisko saslimstību grupai.

Iedzīvotāju atbilstību hronisko saslimstību grupai noteiks divos veidos:
1. Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, dati tiks 
salīdzināti ar informāciju vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā – 
pret pieejamajiem hronisko slimību reģistriem un izrakstītajiem kompensējamajiem medika-
mentiem;
2. Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi ģimenes ārsta, ģimenes ārsts vadīsies atbilstoši SPKC 

rekomendācijām hroniski slimo pacientu vakcinācijai.
Veselības ministrija, nosakot prioritāri vakcinējamās sabie-
drības grupas, ir vadījusies pēc medicīniskām un epidemi-
oloģiskām indikācijām, ātrāk aicinot vakcinēt iedzīvotājus, 
kuriem Covid-19 inficēšanās saistīta ar smagiem veselības 
traucējumiem, piemēram, seniori, personas ar hroniskām 
slimībām, personas, kurām tiek veiktas nopietnas medicīni-
skas manipulācijas.

Līdz ar jaunās grupas atvēršanu vakcinēties aicināti 
iedzīvotāji, kas slimo ar ļaundabīgu audzēju, hroniskām el-
pošanas ceļu slimībām, hroniskām sirds asinsvadu sistēmas 
slimībām, hroniskām nieru slimībām, hroniskām aknu 
slimībām, hroniskām nervu sistēmas slimībām, cukura dia-
bētu, imūnsupresiju, aptaukošanos un smagām psihiskām 
slimībām.

Ņemot vērā, ka turpinās aktīva senioru virs 70 gadiem 
vakcinācija un ņemot vērā pieejamo vakcīnu apjomu, šīs 
nedēļas sākumā aptuveni 8 000 iedzīvotāji ar hroniskām 
saslimšanām saņems īsziņas un e-pastus ar informāciju 
par tālāk rīcību, lai saņemtu vakcīnu. Tā kā šo iedzīvotā-
ju atbilstība tiks pārbaudīta pret Cukura diabēta pacientu 
reģistru, Onkoloģisko pacientu reģistru, Multiplās sklerozes 
pacientu reģistru, HIV pacientu reģistru, C-hepatīta pacien-
tu reģistru, nedēļas sākumā uzrunātajiem iedzīvotājiem 
nebūs nepieciešami nosūtījumi.

Turpinot iedzīvotāju uzaicināšanu vakcinēties, iedzīvotā-
jiem nosūtījums vakcinācijai pret Covid-19 nebūs ne-
pieciešams, ja:
1. par iedzīvotāju, kurš pieteicies manavakcina.lv vai pa tāl-
runi 8989, ir informācija par datu esamību vienotajā veselības 
nozares elektroniskajā informācijas sistēmā;
2. par iedzīvotāju, kurš pieteicies manavakcina.lv/8989, ir  in-
formācija par datu esamību vienotajā veselības nozares elek-
troniskajā informācijas sistēmā par atprečotām kompensēja-
mo medikamentu receptēm pēdējā kalendārā gada laikā;
3. persona tiek vakcinēta ģimenes ārsta praksē;
4. persona ārstējas stacionārā, ārstējošais ārsts sadarbībā ar 
pacientu var lemt par vakcināciju pret Covid-19, nosūtot pa-
cientu vakcinācijai ārstēšanās laikā atbilstoši iekšējai kārtībai 
attiecīgajā stacionārās ārstniecības iestādē.
Citos gadījumos hroniska pacienta  Covid -19 vakcinācijai 
nepieciešams nosūtījums. Par to iedzīvotāji tiks informē-
ti īsziņā vai e-pastā. Ja  ārsta rīcībā nav medicīnisko datu, 
kas apliecina hroniskas slimības esamību, pacientam var lūgt 
uzrādīt citu ārstu sniegtos konsultāciju slēdzienus vai iz-
rakstus, kas pamato hroniskas slimības esamību nosūtījuma 
izsniegšanai.

Avots: Veselības ministrija
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“Sabiedrība ar dvēseli 2021”

Dagdas novada pašvaldība jau no 29.marta 
plāno izsludināt ikgadējo iedzīvotāju projektu 
konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2021”, tāpēc 
aicinām ikvienu, kam ir vēlme uzlabot savu, 
kaimiņu un pārējās sabiedrības dzīves vidi 
Dagdas novadā, sākt tam gatavoties!

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitā-
ti fiziskajā un sociālajā jomā Dagdas novadā, 
veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildī-
bu par savu dzīves vidi.

Svarīgi! Projektiem jābūt:
• saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Dag-
das novada teritorijā,
• tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši 
iesniedzēji,
• projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un 
nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem 
pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Konkursā projektu pieteikumu var iesniegt 
– nereģistrētas iedzīvotāju grupas, sabiedriskas 
organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), 
reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvi-
enojas vismaz 5 cilvēkiem un viena projektu gru-
pa var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

Svarīgi! Ne projekta iesniedzējam, ne projek-
ta vadītājam nevar būt nodokļu parādi vai citas 
pašvaldībā nenokārtotas finansiālas saistības. 

Šogad tiks ieviests jauninājums projektu 
īstenošanas un norēķinu kārtībā. Ar apstiprināto 
projektu īstenotājiem tiks noslēgts līgums (6.pie-
likums) ar Pašvaldību par projekta īstenošanu 
un projekta grupa būs finansiāli atbildīga par 
finansējuma izlietojumu. Pašvaldība uz līguma 
pamata pārskaitīs Grupai piešķirto finansējumu 
uz norādīto Grupas kontu. Piešķirtā finansēju-
ma izlietojums būs jāveic vienīgi no Līgumā 
norādītā konta un projekta noslēgumā būs jāuz-
rāda maksājumu apliecinošos dokumentus (pa-
vadzīmes, rēķini, čeki u.c., ka arī pievienojot 
konta izdruku par finansējuma izlietojumu).

Izmaksas, kuras tiks veiktas skaidrajā naudā 
vai no cita konta, netiks attiecinātas uz projek-
tu vai tiks uzskatītas par projekta Grupas līdzfi-
nansējumu.

Kategorijas, kādās var iesniegt projektu pi-
eteikumus – teritorijas labiekārtošana un izglī-
tojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu at-
tīstība.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti teritorijas la-
biekārtošanas projekta ietvaros:
·  sporta un atpūtas laukumu izveide (labiekār-
tošana);
·   kultūrvēsturisko piemiņas vietu ierīkošana vai 
labiekārtošana;
·   aktīvās atpūtas taku izveide vai labiekārtošana;
·   publisko zaļo zonu izveide vai labiekārtošana;
·   zīmju vai norāžu izgatavošana un uzstādīšana;
·   ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana;
·   nojumju izveide;
·   ārtelpu objektu rotājumu izgatavošana u.tml.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti izglītojošu, 
kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstī-
bas projekta ietvaros:
·   pasākumu organizēšanai nepieciešamo telpu 
ierīkošana vai vietas izveide;
·   materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana;
·   pasākumu organizēšana u.tml.

Pieejamais finansējums – maksimālais at-
balsts vienam projektam, kas tiks īstenots Dag-
das novada teritorijā jebkurā no minētajiem 
pasākumiem, būs 700 EUR. Projekta grupai, kas 
plāno realizēt projektu, jānodrošina pašu ieguldī-
jums vismaz 50% apmērā no pieprasītās summas 
(preces, materiāli, pakalpojumi vai brīvprātīgais 
darbs)

Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas iz-
maksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde 
(netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galve-
nokārt pamatlīdzekļu iegāde); stādmateriāli, kuru 
vērtība nepārsniedz 30% no pieprasītā finansē-
juma apmēra, u.c. izmaksas, kas nepieciešamas 
veiksmīgai projekta īstenošanai.

Svarīgi! Projektos nav attiecināmas šādas iz-
maksas:
• pakalpojumu izmaksas;
• pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
• darba algas vai atlīdzība par darbu;
• dāvanas, balvas, prēmijas u.tml.;
• ēdināšana;
• transporta izmaksas;
• informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
aprīkojuma iegāde;
• pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pārsniedz 
30% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
• izmaksas, kas tiks veiktas pēc nolikumā un pro-
jekta finansēšanas līgumā noteiktā termiņa;
• izmaksas bez obligātajiem rekvizītiem vai 
oriģināliem izmaksu apliecinošiem  dokumenti-
em;
• izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu 
veikšanai, ikdienas darbības nodrošināšanai;
• izmaksas, kas nav ietvertas projekta tāmē u.c., 
kas nav saskaņotas projekta budžetā.

Projektu īstenošanas laiks – 2021.gada 
11.maijs – 2021.gada 15.oktobris

Konkurss tiks izsludināts 2021.gada 
29.martā  un projektu pieteikumi tiks pieņem-
ti līdz 2021.gada 26.aprīlim.

Lai pieteiktos konkursam, projekta piete-
icējam jāaizpilda un Dagdas novada pašvaldībā 
jāiesniedz projekta pieteikums un tam pievieno-
jamie dokumenti:
• Pieteikuma veidlapa (1.pielikums)
• Projekta budžets;
• Projekta vadītāja  CV;
• Attiecīgās saskaņojuma lapas ja paredzēta 
projekta īstenošana kopīpašumā (4.pielikums), 
vai ja paredzēta projekta īstenošana pašvaldī-
bas valdījumā vai īpašumā esošā nekustamā 
īpašumā, atbalsta pretendents iesniedz saskaņo-
jumu ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju (vai 
izpilddirektoru, ja projekta īstenošana paredzēta 
Dagdas pilsētā) par atļauju veikt attiecīgās dar-
bības pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā 
teritorijā (5.pielikums). 

Detalizētāka informācija par to, kā iesniegt 
projekta pieteikumu, būs pieejama informāci-
ja konkursa nolikumā. Tiks izskatīti visi pietei-
kumi, kas iesniegti atbilstoši konkursa noliku-
mam, kā arī atbilst konkursa mērķim un visiem 
vērtēšanas kritērijiem.

Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka projektu 
pieteikumu izstrādes posmā viens no sarežģītā-
kajiem uzdevumiem daudzām projektu grupām 
ir projekta budžeta sadaļas sagatavošana. Lai 

to varētu aizpildīt pēc iespējas sekmīgāk, lūgums 
ņemt vērā, ka:
• Sākumā ir skaidri jāsaprot – kas tiks darīts 
projektā un kādām lietām būs nepieciešams tērēt 
līdzekļus.
• Pārāk sīki nedetalizēt izmaksu pozīcijas no-
saukumu (piem., rakstīt “Skrūves, naglas” nevis 
“Skrūves 5x50mm”; “Ota, rullītis” nevis “Plaka-
na ota akrila krāsām”).
• Projekta īstenošanas laikā projektā paredzēto 
lietu cenas var atšķirties no sākotnēji plānotajām, 
tomēr pieteikumā norādītajām izmaksām jābūt 
reālām.
• Ja projekta finansēšanai nepieciešams vairāk 
līdzekļu nekā būs pieejams no pašvaldības 
budžeta, jāparedz savs līdzfinansējums.
• Izmaksām jābūt tieši saistītām ar projekta 
īstenošanu, neplānot izmaksas, kas saistītas ob-
jekta / darbības uzturēšanu pēc projekta beigām.
• Projekts nevar būt ar peļņas gūšanas raksturu.

Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta 
grupas dalībniekiem, aicinām arī viņus iesaistīt 
projekta gatavošanas posmā – lai jau laicīgi iz-
runātu un izplānotu visas nepieciešamās darbības 
un izmaksas. Jāparedz tāds projekts, kura rezu-
ltāti būs pieejami sabiedrībai. Jāsaprot, kā 
īpašumā atrodas teritorija, kurā plānots īstenot 
projektu, lai varētu laicīgi saņemt visas atļaujas 
un saskaņojumus projektā plānoto darbu veikša-
nai. Jāatceras, ka projektam jāatbilst visiem 
nosacījumiem, kas noteikti konkursa noli-
kumā. Ja projekts saistīts ar teritorijas labiekār-
tošanu, iesakām konsultēties ar Būvvaldi un 
noskaidrot, vai jūsu gadījumā nav nepieciešams 
gatavot kādus īpašus ar būvniecību saistītus 
dokumentus (konkursā nav atbalstāmi projek-
ti, kuriem nepieciešami būvprojekti, vai kuru 
īstenošanu nevar veikt paši projekta dalībnieki).

Pēc konkursa izsludināšanas pašvaldības mājas 
lapā būs pieejams gan konkursa nolikums, gan 
cita informācija, kas nepieciešama, gatavojot 
projekta pieteikumu. Ikviens, kam ir radušies 
kādi jautājumi par konkursu, pieteikumu aiz-
pildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts 
sazināties ar konkursa koordinatori – projek-
ta koordinatoru Olgu Gekišu (tālr.: 65681437, 
e-pasts: olga.gekisa@dagda.lv). Aicinām sekot 
līdzi aktuālajai informācijai Dagdas nova-
da pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv, 
sadaļā “Projekti” / “Pašvaldības projekti” / 
“Sabiedrība ar dvēseli” un sākt plānot pro-
jektus!

Svarīgi! Visu saskaņojumu procesu ar 
attiecīgās teritorijas, ēkas īpašniekiem 
vai pašvaldības iestādēm un struktūrvi-
enībām (piem. Būvvaldi) jāuzsāk, vēlākais 
– divas nedēļas pirms projekta pieteikuma 
iesniegšanas.



Dagdas Novada Ziņas 5

2021. gadā atbalstītie projekti Latgalē
Gandrīz divas reizes vairāk Latvijas māj-

saimniecību šosezon saņems sēklas, stādus un 
dārza piederumus, lai varētu pašu spēkiem 
izaudzēt pārtiku savam saimes galdam. Tos 
izsniegs 20 bezpeļņas organizācijas, kuras 
šogad ir saņēmušas Borisa un Ināras Teterevu 
fonda atbalstu. No tām piecas organizācijas 
projektus īstenos Latgalē, dārza darbos iesa-
istot vismaz 125 mājsaimniecības.

Noslēdzoties Borisa un Ināras Teterevu fonda 
projektu konkursam programmā “Pats savam 
SAIMES GALDAM”, atbalstu ieguva 20 bez-
peļņas organizācijas, kuras dārzkopības darbos 
iesaistīs rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus. No 
tām 5 organizācijas projektus īstenos Latgalē.

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas 
projektā piedalīsies vismaz 35 Dagdas novada 
un Krāslavas pilsētas mājsaimniecības, kuras 
izteica vēlmi saņemt sēklas un stādus. Tās būs 
ģimenes, kuras zemo ienākumu dēļ nevar atļau-
ties nopirkt vajadzīgos materiālus, lai izaudzētu 
dārzeņus un augļus. Organizācija pauž: “Dalī-
ba projektā būs lieliska iespēja pašiem par sevi 
rūpēties, kā arī gūt zināšanas, lai kvalitatīvāk 
veiktu dārzkopības darbus. Noslēdzoties projek-
tam, dalībnieki būs nodrošināti ar kartupeļiem, 
burkāniem, bietēm un dažādām marinādēm, ko 
būs sagatavojušas projektā.”

Savukārt Latvijas Sarkanā Krusta Latgales 
komiteja dos iespēju 15 Rēzeknes pilsētas so-
ciālā riska ģimenēm pašu rokām veikt zemes  
darbus. Tās saņems stādus, kokus un augļu 

krūmus, kā arī spaiņus, grābekļus, lāpstas, 
kapļus, minerālmēslus u.c. būtiskas lietas. Or-
ganizācija pauž: “Ar nepieciešamajām precēm 
ģimenes varēs pašu rokām iekopt savu dārzu un 
sagādāt pārtiku saimes galdam. Tāpat tiks ievāk-
tas sēklas, lai varētu arī nākamajā gadā iestādīt 
dārzu un novākt ražu.” Projekta īstenotāji ir 
pārliecināti, ka aktivitātēm būs arī ilgtermiņa 
efekts, jo būs apgūtas jaunas iemaņas, lietošanai 
paliks izsniegtie dārza kopšanas piederumi, koki 
un krūmi dos ražu vēl nākamajos gados.

Biedrība “Laimīgi Indrā”  darbos iesaistīs 25 
Krāslavas novada ģimenes, kurās vienam vai 
abiem ģimenes locekļiem nav darba un kuri 
audzina skolas vecuma bērnus. Tās saņems 
dažādas sēklas, stādus, nepieciešamo dārza in-
ventāru. Biedrības pārstāvji pauž: “Ar projek-
ta palīdzību mazināsim šo cilvēku atstumtību, 
palīdzēsim pārvarēt sarežģīto dzīves situāciju. 
Tas īpaši būtiski pagastos, kuros ir liels bezdar-
ba līmenis, un ģimenes, bieži, ir nonākušas īsla-
icīgās grūtībās. Taču šie cilvēki ir gatavi pat-
stāvīgi strādāt, iekopt dārzu. Tādējādi mēs kopā 
rādīsim pozitīvu piemēru citiem.”

Biedrība ”Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” 
aktivitātēs iesaistīs 30 Preiļu novada maz-
nodrošinātās un daudzbērnu ģimenes. Biedrī-
bas pārstāvji stāsta: “Daudziem ir finansiālas 
grūtības pavasarī iegādāties sēklas un stādus. 
Vairākām maznodrošinātām personām nav arī 
vajadzīgo zināšanu par dārza darbiem, kā arī 
par ražas sagatavošanu un konservēšanu. Tādēļ 
projekta dalībnieki saņems ne tikai vajadzīgos 
materiālus, bet arī speciālistu un pieredzē-

jušo saimnieču padomus par dārza kopšanu, 
mēslošanu, cīņu ar kaitēkļiem un izaudzētās 
produkcijas uzglabāšanu. Būtiski, ka dārza dar-
bos piedalīsies arī dalībnieku atvases, tādējā-
di mācoties darba tikumu.” Projekta komanda 
uzsvaru liek uz bioloģisko metožu pielietošanu 
dārzeņu audzēšanā, biokomposta sagatavošanā 
un ekoloģiska mēslojuma izmantošanā. 

Savukārt Balvu Teritoriālā Invalīdu biedrība 
projekta darbos plāno iesaistīt 20 Balvu un citu 
Ziemeļlatgales novadu mājsaimniecības. Sēklas, 
stādus un darbarīkus saņēmušie dalībnieki 
audzēs pārtiku gan savai ģimenei, gan arī lai 
palīdzētu biedrības biedriem, kuri paši nevar par 
sevi parūpēties. “Šī iniciatīva ir nākusi no pašām 
ģimenēm, jo tā ir lieliska iespēja gan nodrošināt 
sevi ar pārtiku, gan pavadīt laiku veselīgi, kopā 
ar bērniem, gan arī palīdzēt tiem, kam tas tiešām 
ir nepieciešams,” stāsta biedrības pārstāvji. Īpašu 
uzmanību projekta komanda veltīs ģimenēm, 
kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Visus atbalstīto projektu aprakstus aicinām 
lasīt šeit: www.teterevufonds.lv 

Lielā Talka un VARAM aicina
kopīgi sakopt Latviju 24. aprīlī

Lielās Talka un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) aicina talciniekus ņemt aktīvu dalību jau tradicionālajā pav-
asara talkā un Vislatvijas vides sakopšanā, kas norisināsies šā gada 24. 
aprīlī. Ministrija arī atgādina par nepieciešamību ievērot valstī noteik-
tus epidemioloģiskās drošības noteikumus un aicina doties talkot atbil-
stoši tā brīža noteiktajiem ierobežojumiem. Lai parūpētos par vidi, pas-
argājot arī sevi, organizatori aicina  talkot individuāli – “solo” talkas, 
divatā – “duo” talkas vai vienas mājsaimniecības ietvaros – “ģimenes 
talkas”.
Virzoties uz mērķi par zaļākās valsts pasaulē statusu, arī šajos sarežģītajos 

apstākļos ir svarīgi ikdienā saudzēt ne tikai savu veselību, bet arī apkārtējo 
vidi un dabu. Tāpēc arī šogad, tāpat kā visus iepriekšējos gadus Lielā Talka 
notiks, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu un talkošanu vienas 
mājsaimniecības ietvaros. Šā gada Lielās Talkas sauklis ir “Par zaļu Latviju 
– katrs atsevišķi, bet visi kopā!”, norāda uz to, ka, neskatoties uz apkārtē-
jiem apstākļiem, katrs no mums Lielās Talkas dienā vai jebkurā citā laikā 
var pielikt savu roku, lai Latvija kļūtu par zaļāko valsti pasaulē. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs: 
“Katru pavasari tiekamies Lielajā Talkā, tā ir jau ikgadēja tradīcija, kas vi-
eno visu Latviju. Līdzīgi kā pirms gada, arī šogad mums talkojot jārūpējas 
ne vien par apkārtējās vides sakopšanu, bet arī vienam par otru, ievērojot 
drošības pasākumus Covid-19 izplatības mazināšanai. Ierobežojumu laiks 
ir ļāvis no jauna novērtēt mūsu dabas vērtības un atpūtu dabā, īpaši priecā-
joties par sakoptu vidi un krāšņo dabu. Tāpat arī katrs no jauna iestādītais 
koks ir veids, kā varam ne vien padarīt tīkamāku mūsu apkārtni, bet arī būt 
soli tuvāk klimatneitralitātes sasniegšanai, ko ar citām Eiropas Savienības 
valstīm esam apņēmušies īstenot 2050. gadā.  Aicinu piedalīties talkā un 
pielikt roku, lai vide mums apkārt kļūtu vēl sakoptāka un Latvija, līdz ar 
atbildīgu rīcību ne vien talkas dienā, bet arī ikdienā, vēl zaļāka valsts.” 

Kustības “Lielā Talka” vadītāja Vita Jaunzeme: “Esmu priecīga un 
bezgala lepna par to, ka arī tik sarežģītos apstākļos mēs, kā sabiedrība un 
kā valsts kopumā, spējam atrast gan iekšējos spēkus, gan drošus veidus, kā 
turpināt talkot un rūpēties par mūsu dabu. Jau 13 gadus mēs katru pavasari 
talkojam un veicam sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Talkojām pagā-
jušogad, talkosim šogad un, neapšaubāmi, talkosim arī nākošgad! Katrs at-
sevišķi, bet visi kopā mēs spēsim paveikt vairāk, talkojot “solo” vai vienas 

mājsaimniecības ietvaros. Manuprāt, mums kā sabiedrībai šobrīd jābūt jo 
īpaši saliedētiem ne vien tajā ko darām un ko vēlamies panākt, bet arī savā 
attieksmē – jāpaliek pozitīviem un atvērtiem. Nenoliedzami šis ir grūts 
laiks un tikai ar pozitīvām domā, kopīgu darbu un vienotu skatījumu uz 
to, kādu vēlamies redzēt savu valsti nākotnē, mēs spēsim tikt pāri visām 
grūtībām.” 

Latvija jau ir parādījusi, ka spēj vienoties kopīga mērķa labad daudz 
lielākā mērā, nekā citas pasaules valstis. 2021. gada sākumā Lielās Talkas 
organizatori saņēma balvu no Pasaules talku kustības “Let`s do it!” par 
to, ka 2020. gada Pasaules talkas ietvaros Latvija ir atzīta par valsti, kurā 
labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs piedalījies pro-
centuāli vislielākais brīvprātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu (“The 
highest % of volunteers per capita at World Cleanup Day 2020”). 
Šī gada 24. aprīlī Latvijā norisināsies ikgadējā pavasara Lielā Talka. Tal-
cinieki ir aicināti ievērot visas valstī noteiktās piesardzības prasības, būt 
apzinīgiem un iesaistīties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā. Plašāka 
informācija par 2021. gada talkas norisi, ieteikumiem talciniekiem un 
iespējām iesaistīties atrodama Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv.
Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. 
gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus 
projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās 
talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām 
valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. 
2019. gada augustā patronāžu pārņēma Valsts prezidents Egils Levits. Par 
saviem zaļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv un projects@
talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: 
#LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu

Papildu informācija:
Nikola Matjušenko
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante 
mob.26431149 
e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com
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Pensionāriem, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām 
personām izmaksās vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā

Saeima 11.martā, kā steidzamus pieņēma liku-
ma grozījumus, kas Covid-19 krīzes laikā paredz 
visiem pensionāriem, personām ar invaliditāti un 
apgādnieku zaudējušām personām izmaksāt vien-
reizēju pabalstu 200 eiro apmērā. 

Pabalstu saņems vecuma, invaliditātes, apgādnie-
ka zaudējuma pensijas saņēmēji, kā arī personas, 
kas saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, 
atlīdzību par darbspēju vai apgādnieka zaudējumu. 
Vienreizējo pabalstu izmaksās arī par bērniem ar 
invaliditāti, kā arī bērniem un pilngadīgām per-
sonām, kam nepieciešama īpaša kopšana. 

Pabalstu saņems personas, kurām attiecīgo pen-
siju vai pabalstu ir tiesības saņemt laika posmā 
no 1.marta līdz izsludinātās ārkārtējās situācijas 
beigām. 

Vienreizējā pabalsta izmaksa notiks automātis-
ki, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA) visām mērķgrupām to izmaksās aprīlī. Pa-
balstu piegādās saņēmēja dzīvesvietā bez maksas 
vai pārskaitīs uz kredītiestādes vai pasta norēķinu 

sistēmas kontu. 
Ja tiesības uz vienreizējo pabalstu personai 

radušās no 1.marta, VSAA bez personas iesniegu-
ma to piešķirs un izmaksās 30 dienu laikā no die-
nas, kad pieņemts lēmums par pensijas, atlīdzības, 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai personas 
īpašās kopšanas pabalsta piešķiršanu. 

Tiem, kuri vienlaikus saņem, piemēram, vecu-
ma pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu, 
piešķirs vienu vienreizējo pabalstu. 

Ja persona saņem īpašas kopšanas pabalstu par 
bērnu, tad vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā 
tai izmaksās papildu vienreizējam atbalstam 500 
apmērā, kas paredzēts par katru bērnu ģimenē. 
Savukārt, ja īpašas kopšanas pabalsts piešķirts 
pilngadīgai personai, tad vienreizējo pabalstu tai 
izmaksās dubultīgi, ja tā, piemēram, ir valsts pen-
sijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
saņēmējs. 

Noteikts, ka personām, kas uzturas ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas in-

stitūcijā, piešķirto vienreizējo pabalstu neņem 
vērā šo institūciju pakalpojumu apmaksā. Tāpat šī 
pabalsta izmaksu neņems vērā, pašvaldību sociā-
lajiem dienestiem lemjot par sociālās palīdzības 
piešķiršanu. 

Likuma grozījumi noteic, ka no vienreizējā pa-
balsta netiek veikta parādu piedziņa un ieturējumi. 

Labklājības ministrijas dati liecina, ka vienreizē-
jo pabalstu paredzēts izmaksāt 562,3 tūkstošiem 
personu, un kopumā tam būs nepieciešami 112,5 
miljoni eiro. Finansējumu plānots piešķirt no 
valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumi-
em, norādījuši likumprojekta autori. 

Iniciatīva rosināta, lai ar valsts finansiālo atbals-
tu kaut daļēji varētu nodrošināt atbalstu Covid-19 
radītās krīzes pārvarēšanai arī senioriem, apgād-
nieku zaudējušām personām un personām ar in-
validitāti, īpaši tiem, kuriem ir ļoti smaga invalid-
itāte, teikts grozījumu anotācijā. 

Avots: Labklājības ministrija

Daugavpils “Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2027” pieteikumam izveidojusi Latvijā vēsturiski 
lielāko sadarbības tīklu un nozīmīgajam titulam 
kandidēs kopā ar Rēzekni un visu Latgales reģio-
nu.

Latgales reģiona pašvaldības parakstījušas 
sadarbības memorandu, vienojoties par kopīgu 
sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 
programmas veidošanā. Sadarbības memorandu 
parakstījuši Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsē-
tas, Aglonas novada, Baltinavas novada, Balvu 
novada, Ciblas novada, Dagdas novada, Dau-
gavpils novada, Ilūkstes novada, Kārsavas nova-
da, Krāslavas novada, Līvānu novada, Ludzas 
novada, Preiļu novada, Rēzeknes novada, Riebiņu 
novada, Rugāju novada, Vārkavas novada, Viļakas 
novada, Viļānu novada un Zilupes novada domju 
priekšsēdētāji.

“Kā Eiropas kultūras galvaspilsētas titula kan-
didāti, mēs radām starptautiskas nozīmes kultūras 
programmu Latgales reģionā. Tā veicinās laik-
metīgu kultūras notikumu un produktu radīša-

nu un piejamību,  kultūras un radošo indus-
triju nozarē strādājošo profesionālo izaugsmi, 
iedzīvotāju mūžizglītību kultūras jomā un pilsoni-
sko aktivitāti,” skaidro Daugavpils pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.

Iveta Maļina - Tabūne, Latgales plānošanas 
reģiona administrācijas vadītāja apliecina, ka šis 
ir  Latgalei stratēģiski svarīgs projekts un Latgales 
pašvaldības kopīgi popularizēs Latgales reģiona 
kultūras mantojumu, laikmetīgo mākslu un tradīci-
jās balstītu kultūras un radošā tūrisma piedāvāju-
mu, attīstot Daugavpili un Latgali kā starptautiski 
atpazīstamu galamērķi. 

Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 
pieteikuma koncepcijai dots nosaukums “LINGUA 
FRANCA: meklēt, radīt, runāt”. Daugavpils vēlas 
kļūt par 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu, 
lai kopā ar Latgali radītu un arī visai Eiropai rādītu 
to, kā sabiedrībā ar viedokļu dažādību kultūra un 
māksla kļūst par pamatu kopīgai valodai jeb Lin-
gua Franca. Daugavpils kā Eiropas kultūras gal-
vaspilsēta aicina uz kopradīšanu un sadarbību 

visās valodās runājošus cilvēkus, lai dažādie burti, 
zilbes, vārdi un teikumi savītos šodienai nozīmīgos 
stāstos par ilgtspējīgu kopīgu dzīvi, kurā cilvēki ar 
prieku rūpējas viens par otru un dabu, kurā māk-
sla un zinātne palīdz viena otrai atrast atbildes 
uz veselīgai nākotnei svarīgiem jautājumiem un, 
kurā kultūra un māksla palīdz pielikt punktu ne-
saskaņām, jautājuma zīmi neskaidrajam un izsau-
kuma zīmi cilvēcībai. Daugavpils ar tās bagātīgo 
kultūrvēsturisko mantojumu, dinamisko attīstību 
un aktīvajām kopienām ciešā sadarbībā ar Rēzekni 
un Latgales reģionu ir apņēmības pilna iegūt titulu 
“Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”. 
Plašāka informācija daugavpils2027.eu
Papildu informācija:
Diāna Soldāne
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa pi-
eteikuma izstrādes darba grupas koordinatore
tālrunis 28378679, 65423601,
e-pasts diana.soldane@daugavpils.lv.
daugavpils2027.eu 

Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam pretendēs kopā ar Rēzekni un visu Latgali
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Izglītības ziņas martā

Neskatoties uz to, ka daudzas lietas notiek at-
tālināti, mācību process turpinās. Gan skolotā-
ji, gan skolēni apgūst jaunas digitālās prasmes, 
daudzas mācību stundas notiek tiešsaistēs, tiek me-
klētas jaunas pieejas, formas un mācību metodes. 
Mēs visi mācāmies, kļūdāmies, atkal mācāmies un 
cenšamies pielāgoties jaunajiem apstākļiem.

Attālinātā procesā martā notika arī Dagdas 
izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana, ko paredz 
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas no-
teikumi, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  41. 
panta pirmās daļas 2. punktu. Noteikumi nosaka, 
ka izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana jāveic 
vismas reizi divos gados.

Izglītības iestāžu vadītāji veica savas profe-
sionālās darbības izvērtējumu un tiekoties tieš-
saistes pārrunās ar novērtēšanas komisijas eksper-
tiem – Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru 
Edgaru Tjarvi, Dagdas novada Izglītības, kultūras 
un sporta nodaļas vadītāju Regīnu Pauliņu un 
izglītības darba speciālisti Karīnu Karveli – 
veiksmīgi tika novērtēti sekojošo izglītības iestāžu 
vadītāji: Dagdas vidusskolas direktore Vija Gekiša, 
Ezernieku vidusskolas direktors Aleksandrs Gži-
bovskis, Andrupenes pamatskolas direktors Artūrs 
Babris, Aleksandrovas pamatskolas direktore Ani-
ta Malinovska, Dagdas novada Sporta skolas di-
rektore Vija Nipere, Dagdas Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Lolita Beitāne un Andrupenes PII 
“Avotiņš” vadītāja Anna Zinčenko.

5. martā tiešsaistē notika Dagdas novada izglītī-
bas iestāžu vadītāju un to vietnieku informatīvā 
sanāksme, lai pārrunātu jautājumus saistībā ar 
individuālo klātienes konsultāciju sniegšanu, 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātēm 
un iecerēm saistībā ar XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem.

Martā turpinājās dalība mācību priekšmetu 
olimpiādēs. 10. – 12. klašu Ekonomikas valsts 
olimpiādes 3. posmā piedalījās Dagdas vidussko-
las 12. klases skolēns Jevgēnijs Locs, 8. – 9. klašu 
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 

3. posmā piedalījās Dagdas vidusskolas 9. klases 
skolniece Renāte Ciganoviča.

Dagdas novada 5. – 8. klašu Matemātikas 
olimpiādē godalgotās vietas sadalījās šādi: 1. vietu 
ieguva Dagdas vidusskolas 5. klase skolniece Mi-
lana Poļaka, Dagdas vidusskols 6. klases skolēns 
Mārtiņš Kokars, Dagdas vidusskolas 7. klases 
skolēns Raivis Bartušs, Dagdas vidusskolas 8. 
klases skolniece Kristīne Ižika; 2. vietu ieguva 
Ezernieku vidusskolas 6. klases skolniece Valērija 
Lovčinovska; 3. vietu ieguva Dagdas vidusskolas 
6. klases skolniece Daniela Zariņa un Ezernieku 
vidusskolas 6. klases skolniece Sanita Sinicina.

5. martā notika reģionālā Latvijas skolēnu 45. 
Zinātniskās pētniecības darbu konference, kurā 
tiešsaistē piedalījās un savus darbus pezentēja sep-
tiņi Dagdas vidusskolas un Ezernieku vidusskolas 
10. – 12. klašu skolēni. 

III pakāpes Diplomu ieguva Dagdas vidussko-
las 10. klases skolniece Valērija Mihejeva (tēma 
“Celiakcija- glutēna nepanesamības slimība”, dar-
ba vadītāja Ausma Grizāne) un Dagdas viduss-
kolas 11. klases skolniece Jūlija Smoļaninova 
(tēma “21. gadsimta pasakas krievu valodā”, darba 
vadītāja Olita Loče).

II pakāpes Diplomu ieguva un tika uzaicināti 
uz valsts konferences 3. posmu Dagdas vidussko-
las 11. klases skolniece Kristīne Sudraba (tēma 
“Sieviešu menstruālās higiēnas preču alternatīvu 
izvērtējums”, darba vadītāja Anna Krilova) un 
Ezernieku vidusskolas 11. klases skolēns Danila 
Sinicins (tēma “Visgarākie klibā zirdziņa maršru-
ti taisnstūros un dubultajos pantamino”, darba 
vadītāja Bronislava Andžāne).

I pakāpes Diplomus ieguva un tika uzaicināti uz 
valsts konferences 3. posmu Dagdas vidusskolas 
12. klases skolniece Elīna Staģe (tēma “Fitoncīdu 
ietekme uz pārtikas produktu uzglabāšanas laiku”, 
darba vadītāja Anna Krilova), Ezernieku viduss-
kolas 11. klases skolniece Anna Marija Vaišļa 
(tēma “Elektronisko cigarešu lietošanas paradumi 
jauniešu vidū”, darba vadītāja Diāna Kiseļova) un 
Ezernieku vidusskolas 11. klases skolniece Vik-

torija Jakušenoka (tēma “Telpas interjera krāsu 
ietekme uz mācību procesa efektivitāti”, darba 
vadītāja Diāna Kiseļova).

Lai piedalītos valsts ZPD konferences 3. pos-
mā, kurš notika 2021. gada 31. martā, jauniešiem 
bija jāsagatavo iPoster digitāls plakāts un jāaizstāv 
savs darbs. ZPD konfererences 3. posma rezultātus 
paziņosim novada avīzes aprīļa izdevumā.

Pavasaris, neapšaubāmi, ir klāt. Par to liecina 
pavasara vēstneši – gājputnu atgriešanās, krokusu 
un sniegpulkstenīšu ziedēšana, dienas garums un, 
protams, Lieldienu atnākšana. Zeme tika mazgā-
ta ar dimanta rasu, ietērpta gaišās prieka drēbēs, 
sagaidot šo lielisko dienu. Lai visas domas tiek 
īstenotas, lai katra diena tiktu piepildīta ar prieku! 
Jo Kristus ir augšāmcēlies! Cerēsim un ticēsim uz 
gaišāku nākotni un dāvāsim viens otram nesavtīgu 
mīlestību!

Informāciju sagatavoja Regīna Pauliņa
Dagdas novada IKSN vadītāja

SOCIĀLĀ DIENESTA ZIŅAS
Martā 63 mājsaimniecībām piešķirts trūcīgas statuss un 4 mājsaim-

niecībām - maznodrošinātas statuss. 
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 168 ģimenēm EUR 

14656,07 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā EUR 2956,58 apmērā piešķirts 
87 ģimenēm un natūrā  - 24 ģimenēm EUR 755,25 apmērā, citi pabalsti 
pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 10 ģimenēm EUR 380,19 ap-
mērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 4220,- 
apmērā, apbedīšanas pabalsts vai papildus pašvaldības pabalsts apbedīša-
nai – EUR 1337,92; pabalsts jaundzimušo aprūpei – EUR 880,- 4 ģimenēm, 
pabalsts 10 politiski represētajām personām – EUR 300,-; pabalsts 7 do-

noriem – EUR 35,-;  40 pabalsti malkas iegādei vai apkures izdevumu daļē-
jai segšanai personām ar invaliditāti – EUR 4800,-; pabalsts medikamentu 
iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 57 vecuma 
pensionāriem EUR 1710,- apmērā; 2 pabalsti krīzes situācijās EUR 289,68 
apmērā, citi pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) – 
EUR 45,- apmērā.

 Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR 
32365,69.
Papildus jau esošajām, 2 personām piešķirts asistenta pakalpojums, 3 
personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – VSPC “Dag-
da”, 5 personām veikta ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšana (īpašas 
kopšanas pabalsta piešķiršanai), kā arī uzsākta 1 sociālā darba pakalpoju-
ma sniegšanas lieta.



Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

Alejas ielā 4, Dagda, 
Dagdas novads, LV - 5674

Atbildīgais par izdevumu: 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Silvija Rapša, silvija.rapsa@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721

Tirāža: 3100
Drukāts:

SIA “Latgales Druka”

Izdevumā publicētie materiāli ne 
vienmēr atspoguļo Dagdas novada 
domes viedokli. Par faktu pareizī-

bu atbild autors.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!

Dagdas Novada Ziņas8

*reģistrētie Dagdas novada 
dzimtsarakstu nodaļā no 1.03 - 29.03

 IZSAKĀM DZIĻU 
LĪDZJŪTĪBU 

TUVINIEKIEM

   Baufala Anna (dz.1927.g.)
   Mamedovs Eduards (dz.1968.g.)
   Mizāns Voldemārs (dz.1958.g.)
   Račinskis Jurijs (dz.1962.g.)
   Silinevičs Vladimirs (dz.1953.g.)
   Stikuts Bronislavs (dz.1931.g.)
   Ševčenko Marija (dz.1930.g.)
   Fedotovs Pāvels (dz.1957.g.)

Viņsaulē aizgajušie* Dagdas 
novadā martā.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas 
projektus mācību motivācijas

 palielināšanai

Dagdas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic 
darbu ar jaunatni, no 2021.gada 4.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu 
projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. 
Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, 
lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītī-
bas.

Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītoja-
mo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ik-
dienas dzīvē.
•Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos 
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās 
izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un 
jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā 

ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas So-
ciālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta 

PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai 
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināša-
nu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicī-
gi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības 
veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības 
iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītī-
bas iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās 
izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Pro-
jektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, 
kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar 
reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic 
darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 
4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdze-
kļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un 
ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti 
jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti 
sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto 
personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki). 
Projekti iesniedzami līdz 2021.gada 8.aprīlim.                                    

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2021.gada 
7.maijam.

Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2021. līdz 31.12.2021., 
projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
• personīgi  DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ, adrese – Alejas iela 
4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674,
• pasta sūtījumā, adresējot DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAI, 
adrese – Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
• elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@dagda.lv .

Projektu koordinatore Tatjana Munda                               
Tālrunis: 65681437, 28336951                 

E-pasts:  tatjana.munda@dagda.lv .
                   

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšla-
icīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots 
līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglīto-
jošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kval-
itātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un 
valsts profesionālās izglītības iestādēm.
 
Visi pielikumi ir pieejami www.dagda.lv mājaslapā.


