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BARIKĀDĒM 30
Pirms trīsdesmit gadiem šajās janvāra dienās ap 

pusmiljons cilvēku pulcējās Rīgā, lai veidotu barikādes 
un aizsargātu atgūto Latvijas brīvību. Reaģējot uz šo 
nozīmīgo notikumu, Dagdas novada Kultūras centrs 
20.janvārī organizēja akciju “Iededz uguni barikāžu 
piemiņai!”.

Šī bija patiesi īpaša diena, kad visā novadā vienā laikā 
tika iedegti simboliski barikāžu atceres ugunskuri. Tie  in-
dividuāliem apmeklējumiem bija pieejami no plkst. 15.00 
līdz 18.00.  Ievērojot pandēmijas ierobežošanas pasāku-
mus, atcere notika bez pulcēšanās pie ugunskuriem un 
dalīšanās atmiņās klātienē. 

Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas iz-
pausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt 
savu zemi un brīvību. Tas bija arī izcils un unikāls starp-
tautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā 
arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa. Tāpēc atceres       
ugunskuru iedegšanai bija dziļi simboliska nozīme.

Dagdas novada akcijas apmeklētāju vidū bija arī cilvēki, 
kas piedzīvojuši barikāžu laikus un paši tajās piedalījušies. 
Viņi dalījās savās atmiņās un emocijās.

Milzīgs paldies visiem, kas iesaistījās un dalījās ar 
piedzīvoto! Esam pateicīgi par sakrātajiem priekšmetiem 
un stāstiem Jāzepam Tomaševskim, Aivaram Belkovskim, 
Staņislavam Medziņam un Jurim Jakovelim.  

Paldies arī ikvienam Dagdas novada iedzīvotājam, kurš 
dodoties savās ikdienas gaitās, uz mirkli apstājās un paka-
vējās pie simboliskā barikāžu atceres ugunskura!

1991.gada janvāris bija mūsu tautas atmodas un dzies-
motās revolūcijas kulminācija. Šie notikumi ir ne tikai 
barikāžu dalībnieku, bet arī visas mūsu tautas lepnuma   
avots. Tā ir mūsu tautas radīta vērtība, kas saglabāsies 
mūžīgi.

 Dagdas novada KC vadītāja Inese Plesņa
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Domes sēdes lēmumi

28. janvārī notika šajā gadā pirmā Dagdas 
novada domes sēde.

Apstiprināja Dagdas novada Attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam aktualizēto 
1.2.pielikumu „Investīciju plāns”.  

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto 
informāciju par sociālā budžeta izpildi 2020.gadā:

No 2020.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā 
budžeta līdzekļiem EUR 381 500,-   Dagdas novada 
Sociālais dienests 2020.gadā izlietojis  EUR 
284594,76  jeb 74,60 %,  t.sk.:

GMI pabalsta nodrošināšanai – EUR 134703,92 
jeb 81,15 %;

dzīvokļu pabalstiem – EUR 34318,80 jeb         
90,31 %;

citiem pabalstiem – EUR 115572,04                                      
jeb 65,11 %.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2021/1 
“Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 
23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/8 
„Par sociālo palīdzību Dagdas novadā””.

Pagarināja 2014.gada 28.oktobrī ar biedrības 
“Latvijas Sarkanais Krusts” Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komiteju noslēgtā telpu 
patapinājuma līguma Nr. DNP/4-1.6/14/22 darbības 
termiņu līdz 2032.gada 31.decembrim. 

Apstiprināja 2021.gada 7.janvārī notikušās 
izsoles rezultātus par pašvaldības nekustamā 
īpašuma - “Saules”, Andrupenes pagastā, Dagdas 
novadā, kadastra numurs 6042 001 0160, kas sastāv 
no zemes vienības 10,67 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6042 001 0160 pārdošanu par izsolē 
nosolīto augstāko cenu EUR 31 700. 

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Mičurina ielā 4 – 1, 
Dagdā (trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 51,5 
m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 
515/769 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 
(kadastra apzīmējums nr.6009 001 0262 001) un 
zemes gabala (kadastra apzīmējums 6009 001 
0262),) ar kadastra Nr.60420040005, nosacīto cenu 
700 EUR.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Viktornieki, Svariņu 
pagasts, Dagdas novads, 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, 
pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

Noteica pārdošanas nosacīto cenu (izsoles 
sākumcenu) 13 200 EUR un apstiprināja nekustamā 
īpašuma izsoles noteikumus. 

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Mežāres, Šķaunes 
pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6092 
004 0098, kas sastāv no divām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 6092 004 0098 - platība 4,1 
ha un 6092 005 0188 - platība 4,2 ha, pārdodot to 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

Noteica nekustamā īpašuma Mežāres, Šķaunes 
pagasts, Dagdas novads, pārdošanas nosacīto cenu 
(izsoles sākumcenu) 21 300 EUR un apstiprināja 
nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. 

Nolēma iesniegt Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu 
nodaļā pieteikumu par saistības piespiedu 
izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par zemes nomas 
maksas parāda piedziņu zemes nomniekiem, kas 
nav samaksājuši nomas maksu līgumā noteiktajā 
termiņā. 

Nolēma vienpusējā kārtā izbeigt lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nomas līgumus un iesniegt 
Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļā 
pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu 
brīdinājuma kārtībā par zemes nomas maksas 
parāda piedziņu no divām juridiskām personām.

Apstiprināja  Dagdas novada pašvaldības 
pārskatu par konsolidētā pamatbudžeta izpildi uz 
31.12.2020. :

Ieņēmumu daļā –  12 408 840 EUR  jeb 100,55 %,  
                        atlikums gada sākumā 384 872  EUR.
Izdevumu daļā  –  11 743 974  EUR jeb 95,72 %, 
                      atlikums perioda beigās 741 223 EUR.
Aizņēmumi –  –308 515 EUR 
                (saņemti – 1 136 900 EUR , atmaksāti 

– 1 445 415 EUR).
Noteica Dagdas novada pašvaldības domes 

deputātiem vienas darba stundas apmaksas likmi no 
01.01.2021. un darba samaksu aprēķināt atbilstoši 
faktiski nostrādātajam laikam par piedalīšanos 
domes un komiteju sēdēs, komisijās, darba grupās, 
valdēs, kā arī citu deputāta pienākumu pildīšanu. 

Maksimālais apmaksājamo stundu skaits – 40 
stundas mēnesī.

Lēmumi par atlīdzību Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja 
vietniekam un pašvaldības iestādes “Veselības un 
sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”” vadītājam 
netika pieņemti.

Apstiprināja:
Dagdas novada pašvaldības administrācijas 

amatu sarakstu un amatalgas no 01.01.2021. 
Dagdas novada sociālā dienesta amatu sarakstu 

un amatalgas no 01.01.2021. ar grozījumiem no 
01.02.2021 . 

Dagdas novada pašvaldības Andrupenes 
pagasta pārvaldes amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Andzeļu pagasta 
pārvaldes amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Asūnes pagasta 
pārvaldes amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. ar grozījumiem no 01.04.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Bērziņu pagasta 
pārvaldes amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. ar grozījumiem no 01.02.2021. un 
01.04.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta 
pārvaldes amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. ar grozījumiem no 01.02.2021.  

Dagdas novada pašvaldības Konstantinovas 
pagasta pārvaldes amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Ķepovas pagasta 
pārvaldes amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021.  

Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta 
pārvaldes amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. ar grozījumiem no 01.02.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Šķaunes pagasta 
pārvaldes amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. 

Dagdas novada Kultūras centra amatu sarakstu un 
amatalgas no 01.01.2021. 

Dagdas novada bibliotēkas amatu sarakstu un 
amatalgas no 01.01.2021. 

Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra amatu 
sarakstu un amatalgas no 01.01.2021. 

Dagdas Tūrisma informācijas centra amatu 
sarakstu un amatalgas no 01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības muzeja “Andrupenes 
lauku sēta”  amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības iestādes 
“Pilsētsaimniecība” amatu sarakstu un amatalgas 
no 01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Dagdas vidusskolas 
amatu sarakstu un amatalgas no 01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Ezernieku vidusskolas 
amatu sarakstu un amatalgas no 01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Andrupenes 
pamatskolas amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Šķaunes sākumskolas 
amatu sarakstu un amatalgas no 01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Dagdas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” amatu 

sarakstu un amatalgas no 01.01.2021. ar 
grozījumiem no 01.02.2021.  

Dagdas novada pašvaldības Andrupenes 
pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš”   amatu 
sarakstu un amatalgas no 01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Dagdas Mūzikas un 
mākslas skolas amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. 

Dagdas novada pašvaldības Dagdas novada 
Sporta skolas amatu sarakstu un amatalgas no 
01.01.2021. 

Nolēma piešķirt papildus finansējumu 1 508,96 
EUR  apmērā pašvaldības iestādei VSPC “Dagda” 
faktisko izdevumu kompensācijai par  izmaksātajām 
piemaksām par darbu paaugstināta riska apstākļos 
aprūpē iesaistītajam personālam par inficēto klientu 
un šo klientu kontaktpersonu aprūpi par 2020.gada 
decembri, epidemioloģiskās  drošības situācijas 
uzlabošanai sociālās aprūpes iestādē.   

Lai ārkārtējās situācijas un attālinātā mācību 
procesa laikā nodrošinātu ēdināšanu Dagdas 
novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 12. 
klašu izglītojamiem, Dagdas novada dome nolēma 
ārkārtējās situācijas un attālinātā mācību procesa 
laikā nodrošināt ēdināšanu Dagdas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu – Dagdas vidusskolas, 
Ezernieku vidusskolas, Andrupenes pamatskolas 
un Šķaunes sākumskolas 1.-12.klašu izglītojamiem 
(neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), piegādājot 
pārtikas paku 1,50 EUR vērtībā par katru attālināto 
mācību dienu sākot ar 25.01.2021. 

Noteikt, ka Aleksandrovas pamatskolas 
izglītojamiem (neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas), 2021.gadā tiks piegādātas pārtikas 
pakas, vadoties pēc aprēķina 2,50 EUR  par katru 
attālināto mācību dienu, no iestādes uzturēšanas 
izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta 
mērķdotācijas (ja mācības notiks attālināti). 

Nolēma atbalstīt Latgales vēstniecības GORS 
organizēto Latgaliešu kultūras Gada balvas 
„Boņuks 2020” pasniegšanas ceremonijas norisi ar 
pašvaldības līdzfinansējumu  150 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada nozīmīgāko 
kultūras pasākumu plānu 2021.gadam. 

Lēmums par Dagdas novada sporta pasākumu 
plānu 2021.gadam netika pieņemts. 

Apstiprināja Projektēšanas darba uzdevumu 
Daugavpils ielas pārbūvei Dagdas pilsētā un iekļāva 
Iepirkumu plānā 2021.gadam Daugavpils ielas 
pārbūves projekta izstrādi atbilstoši apstiprinātajam 
darba uzdevumam.

Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu 
uz pašvaldības dzīvokli 2 personām,  izīrēja 
pašvaldības dzīvokli 2 personām

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: 
par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 
pārslēgšanu; par zemes nomas tiesību izsoles 
rezultātu apstiprināšanu; par neapbūvētās zemes 
nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas 
tiesību izbeigšanu; par nekustamā īpašuma sadali un 
jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības 
projekta izstrādāšanu; par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam; par 
neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu.

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
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Pūra lādes cimdu vitrīnizstāde

Dagdas novada Kultūras centra logos leduspuķes no-
mainīja rakstaini cimdi no līgavas pūra, kurā par godu 
mūsu dzimtenes lielajai jubilejai 2018.gadā tika ielikts 100-
tais priekšmets un, kurš joprojām tiek papildināts.

Senāk tad, kad atnāca ziema, bija vairāk brīva laika, notika tā 
sauktās “pūra vēdināšanas”, kad izņēma pūra saturu, uzklāja uz 
sniega, lai drēbes būtu baltākas, sakāra uz žoga, lai puiši redz, 
kurā mājā dzīvo čaklāka meita. Šoreiz Kultūras centra logos 
dižojas tautiski cimdi no katra Dagdas novada pagasta, vēstot 
par mūsu tautas dzīvesveidu un saimnieču čaklumu.

Vairāku gadsimtu garumā Latvijas teritorijā ir izveidojušās 
bagātas adījumu darināšanas, rotāšanas un valkāšanas tradīci-
jas, kas rod praktisku pielietojumu vēl šodien. Mūsdienās adīša-
na ir vispopulārākais rokdarbu žanrs, ko nosaka samērā vien-
kāršā tehnika, viegli pieejamais materiāls, kā arī adījumu, īpaši 
cimdu, piemērotība mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Latviešu 
rakstaino cimdu adīšanai uzmanību pievērsušas prasmīgākās 
rokdarbnieces – to adīšanā ir nepieciešama ne tikai meistarība, 
bet arī zināšanas par ornamentu un krāsu lietojumu, kurš ka-
tram Latvijas novadam ir savs.

Liels paldies Kultūras centra māksliniecei Sarmītei Kro-
mānei! Paldies Ernestam Vjateram un Artūram Uzoliņam par 
tehnisko nodrošinājumu!

Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras centra vadītāja

Iespēja Latgales NVO: iesniedziet idejas grūtībās 
nonākušo ļaužu atbalstam

Ezernieku saietu nama tautas deju  
kopai “Bukmuiža” taps jauni

 tautas tērpi

Borisa un Ināras Tetere-
vu fonds turpina atbalsta 
programmu uzņēmīgajiem 
un rosīgajiem “Pats savam 
SAIMES GALDAM” (www.
saimesgaldam.lv). Dalībai 
projektu konkursā ir aicinā-
tas arī Latgales reģiona bez-
peļņas organizācijas, ku-
ras vēlas palīdzēt grūtībās 
nonākušiem cilvēkiem 
veikt dārzkopības darbus 
pārtikas sagādāšanai sev 
un līdzcilvēkiem. Projektu 
idejas fonds gaida līdz 28. 
februārim.

Atbalstu ieguvušās orga-
nizācijas sarūpēs sēklas, stā-
dus un dārza kopšanas pie-
derumus gan novada trūcīgo 
ģimeņu piemājas dārzu 
ierīkošanai, gan biedrību pār-
ziņā esošo dārzu apstādīšanai. 
Vasarā tās organizēs kon-
sultācijas ģimenēm par dārza 
kopšanu, savukārt rudenī – 
par ražas uzglabāšanu ziemai 
un konservēšanu. 

Lai pieteiktos 2021. gada 
atbalstam, organizācijai 
vispirms līdz 28. februārim 
jānosūta īss projekta ieceres 
apraksts brīvā formā uz e-pas-
tu:office@teterevufonds.lv. Ja 
organizācija nolemj turpināt 
projekta pieteikšanas proce-
su, tā tiks aicināta sagatavot 
un iesniegt pilnu projekta pi-

eteikumu un budžetu. 
Pretendentus aicinām rūpī-

gi iepazīties ar programmas 
“Pats savam SAIMES GAL-
DAM” nolikumu program-
mas lapā: www.saimesgal-
dam.lv. Vienam projektam 
ieteicamais budžets ir līdz 
1’700 eiro. Atbalstu sniegs 
vismaz 10 organizācijām.

2020. gadā programmas 
atbalstu ieguva 12 bezpeļņas 
organizācijas.  No tām divas 
organizācijas Latgalē: Lat-
vijas Sarkanā Krusta Krāsla-
vas, Dagdas, Aglonas novadu 
komitejas Dagdas nodaļa un 
Latvijas Sarkanā Krusta Lat-
gales komiteja.
Vairākums programmas 
dalībnieku ir pārliecināti – ir 
būtiski palīdzēt ne tikai sev, 
bet arī dalīties ar tiem, kuri 
paši nevar parūpēties par sevi. 
Tādēļ ģimenes nereti daļu 
savas ražas atdāvināja veco 
ļaužu pansionātiem, sociāla-
jiem centriem vai vienkārši – 
citām ģimenēm, kurām klājas 
grūti. 

Projektu pretendentus 
aicinām izpētīt programmas 
materiālus:
• Programmas “Pats savam 

SAIMES GALDAM” no-
likumu Interneta vietnē www.
saimesgaldam.lv 
• Infografiku: programmas 

“Pats savam SAIMES GAL-
DAM” 2020. gada rezultāti 
skaitļos. 
• Fotogaleriju: 2020. gada 
sezona fotogrāfijās. (Foto: 
no Borisa un Ināras Teterevu 
fonda arhīva).
• LTV1 sižetu par organizāciju 
veikumu Skrundā un Kuldīgā 
2020. gadā. 
• Latvijas radio sižetu par 
rezultātiem Valkas novadā 
2020. gadā (latviešu valodā). 
• Latvijas radio sižetu par 
rezultātiem Dagdas novadā 
2020. gadā (krievu valodā).

Par Borisa un Ināras Tetere-
vu fondu. 2010. gadā mecenā-
ti Boriss un Ināra Teterevi 
nodibināja ģimenes labdarī-
bas fondu, lai atbalstītu izcilas 
un sabiedrībai noderīgas ini-
ciatīvas un veicinātu kultūras, 
mākslas un izglītības attīstību 
Latvijā un pasaulē. Fonda at-
balstīto labdarības projektu 
rezultāti aptver simtiem tūk-
stošu iedzīvotāju Latvijā un 
iedzīvotājus 10 valstīs ārpus 
Latvijas teju visos kontinen-
tos. Plašāk: www.teterevu-
fonds.lv. 

Informāciju sagatavoja:
Diana Bogdanova,
 Labdarības projektu vadītāja
26 435 463, 
diana.bogdanova@teterevu-
fonds.lv

ELFLA projekta ietvaros Nr.20-03-AL33-A019.2202-000008 
“Tautastērpu iegāde Bukmuižas kultūras tradīciju saglabāša-
nai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotā-
jiem” Dagdas novada Ezernieku Saietu nama vidējās paaudzes 
tautas deju kopai “Bukmuiža” tiks uzšūti jauni tautas tērpi. 
Tie tiks veidoti pamatojoties uz Dagdas Folkloras centra pētīto 
Dagdas novada tērpu īpatnībām.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Bukmuiža” pastāv no 2018.
gada. Kolektīva vadītāja Natālija Sprukte, pateicoties kurai, 
Ezernieku pagastā, pēc 30 gadu pārtraukuma izdevās atgriezt 
dejot prieku. Jauni tērpi atbalstīs vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīvu un stiprinās Dagdas novada identitāti, dažādojot 
sabiedriskās aktivitātes Dagdas novada iedzīvotājiem, ka arī 
veicinās radošo izaugsmi kolektīva dalībniekiem.
   Projekta attiecināmās izmaksas –  EUR 9022.36
   Projekta publiskais finansējums- EUR 8120.12
   Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 902.24
 

Projekts Nr. 20-03-AL33-A019.2202-000008 “Tautastēr-
pu iegāde Bukmuižas kultūras tradīciju saglabāšanai un sa-
biedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 
ir guvis finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības 
„Krāslavas rajona partnerība” sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā pro-
jektu pieteikumu iesniegšanas 8. kārtā. Projekts īstenots Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. 
pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās 

vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests, projektu līdzfinansē Dagdas novada pašvaldība

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa 
vietnē.

Dagdas novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators
Olga Gekiša
27.01.2021.

Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un 
rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM”. 

Šobrīd LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa plāno ie-
saistīties  Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsta programmā “Pats savam saimes gal-
dam”, kuras mērķis ir - dot iespēju grūtībās nonākušiem cilvēkiem pašu rokām veikt zem-
kopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam.

Aicinām atsaukties grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus iedzīvotājus ie-
saistīties darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus.
 Ar programmas atbalstu ģimenēm būs iespēja saņemt sēklas, stādus, dārza kopšanas 

instrumentus, u.c. lietas, lai veiktu zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes 
galdam. Aicinām ģimenes atsaukties, lai kopā izrunātu ģimenes vajadzības un kopā nonāk-
tu līdz nepieciešamajām lietām un veicamajiem darbiem.
  Ģimenēm, kurām ir nepieciešams atbalsts, lūgums līdz 22.02.2021. zvanīt uz 
mob.22429754 LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas 
vadītājai Sandrai Drozdovai vai rakstīt uz e-pastu sandra19672@inbox.lv  

Aicina ģimenes pieteikties atbalstam
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Andrupenes lauku sētas teritorijā izbūvēta skalu grozu
 pīšanas darbnīca un atjaunota kalēja darbnīca

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Kriev-
ijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-
2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu 
pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība un tā var 
neatspoguļot Programmas, Programmas dalībva-
lstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienī-
bas viedokli. Programmas mājas lapa ir www.la-
truscbc.eu

2020.gada nogalē Andrupenes lauku sētas teri-
torijā ir izbūvēta skalu grozu izgatavošanas darb-
nīca, ieklāta grīda un pārmūrēta krāsns kalēja 
darbnīcā. Visas šīs darbības tika veiktas Latgales 
plānošanas reģiona īstenotā Latvijas-Krievijas pār-
robežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 
projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, 

akronīms Crafts (Amatniecība) ietvaros.
Projekta “Amatniecība bez robežām” mērķis ir 

veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu 
kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izman-
tojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās 
prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanā un veicināšanā, tūrisma pakalpoju-
mu attīstību Latgales-Pleskavas reģionā.

Būvdarbus Andrupenes lauku sētā veica SIA 
“Anlok”, savukārt būvuzraudzības pakalpojumu 
nodrošināja SIA “Līgaiši”. Būvdarbi tika pabeigti 
2020.gada septembrī un pieņemti ekspluatācijā 
2020.gada 2.novembrī.

Projekta kopējais budžets ir 799 740,50 EUR. 
Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. 
gadam ir 719 766,45 EUR. Latvijas-Krievijas pār-
robežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam 
līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika 
un Krievijas Federācija. Dagdas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums 3410.00 EUR. 
Projekta īstenošanas laiks 01.06.2019 – 
31.05.2021.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības program-
ma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas 
pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot 
reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu 
un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiro-
pas Savienību un Krievijas Federāciju. 

Projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” 
koordinators
Olga Gekiša
06.11.2020

SNIEGAVĪRU PARĀDE-2021
Svariņu Tautas nams jau trešo gadu aicināja 

gan bērnus, gan pieaugušos uzvilkt kājās zāba-
kus, rokās – cimdus un doties ārā, lai uztaisītu 
visskaistāko, superīgāko un oriģinālāko Dagdas 
novada Sniegavīru-2021.

Galvenais uzdevums bija no 04.01 līdz 16.01 
jebkurā Dagdas novada teritorijā uzcelt Sniega-
vīru, nobildēt un nosūtīt foto, norādot darba au-
toru(-us) un Sniegavīra atrašanās vietu!

Balsošana par labāko Sniegavīru notika interneta 
vietnē Facebook.

Pirmajā gadā konkurss norisinājās tikai Svariņu 
pagastā. Otrajā gadā tas notika sadarbībā ar Dag-
das novada jauniešu biedrību līdzdalību.
Taču šogad varēja piedalīties jebkurš gribētājs. 
Šogad piedalījās 23 dalībnieki no Dagdas nova-
da. Mūsu akcijai pievienojas draugi no Krāsla-
vas novada: Arita, Daniela, Rihards Neverovski 
(Krāslavas novads, Robežnieki);
Valērija Ionina (Krāslavas novads, Robežnieki);
Malinda, AFS skolniece no Vācijas, (Krāslava).

Sirsnīgs PALDIES visiem konkursa dalībniek-
iem! Mūsu apsveikumi akcijas līderiem!
Visi darbi bija fantastiski un ikkatra Sniegavīra au-
tors nopelnīja dāvanu!
Pateicība visiem Facebook balsotājiem!
 Un beidzot, (uz plkst. 20.00 17.01.2021) REZU-
LTĀTI :
1.vieta - Autors: Artjoms Muižnieks, Ozoliņi, 
Dagdas nov.
(Like "patīk":37x1=37 ;Like "sirsniņa":77x2=154) 
Kopā: 191
2.vieta - Autors: LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas 
novada komitejas Dagdas nodaļas darbinieki, 
Brīvības 1-44
(Like "patīk":52x1= 52; Like "sirsniņa":52x2=104) 
Kopā: 156
3.vieta - Autors: Alisa un Arina Baranovski, Svariņi
(Like "patīk": 35x1= 35; Like "sirsniņa": 38x2=76) 
Kopā:111

 Simpātiju balvas:
***Autors: Enija un Artūrs Munda, Andrupenes 
pag., Janovci
(Like "patīk":39x1=39; Like "sirsniņa":28x2=56) 
Kopā: 95
***Autors: Artūrs Matusevičs un Elizabete, 
Svariņi
(Like "patīk":47x1=47; Like "sirsniņa":23x2=46) 
Kopā: 93

1.vieta 2.vieta
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***Autors: Daina Grundāne, Konstantinovas pag.
(Like "patīk":43x1=43; Like "sirsniņa":19x2=38) Kopā: 81
***Autors: Zinaīda Ostrovska un mazbērni, Dagdas novada 
"Astašovā", mājas "Irbītes"
(Like "patīk":34x1=34; Like "sirsniņa":19x2=38) Kopā: 72

Erna Šļahota, Svariņu Tautas nama pasākumu organizatore

Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās
18.janvārī ZOOM platformā notika 

apmācības kultūras darbiniekiem "Zie-
mas laika tradīcijas dažādās kultūrās". 
Seminārs tapa Kultūras ministrijas un 
Dienvidlatgales NVO atbalsta centra 
līdzdalības līguma "Par atsevišķu valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākum-
tautību līdzdalības veicināšanas jomā" iet-
varos. 

Īstenojot sadarbību starp Dienvidlatgales 
NVO atbalsta centru, Dagdas novada balt-
krievu biedrību "Verbica" un Dagdas novada 
Kultūras centru, radās ideja digitālajā vide 
sapulcināt kultūras darbiniekus, kultūras bie-
drību pārstāvjus un Dagdas novada sadarbī-
bas partnerus ārvalstīs, lai pārrunātu ziemas 
laika tradīcijas baltkrievu un latviešu kultūrā.  
Ziemas laiks saistās ar dažādiem svētkiem 
un tradīcijām. Latviešu kultūrā tas ir laiks 
no Mārtiņiem līdz Meteņiem. Šim laika 
periodam raksturīgas maskošanās tradīcijas 
(Kaļadi, Būdēļi un Ķekatas, Čigāni), kas vēro-
jamas gan latviešu, gan baltkrievu kultūrā.  
Arī gavēņa un aizgavēņa laika  tradīcijas abās 
kultūrās ir līdzīgas, kas saistās ar periodiem, 
kad jaunās meitenes sanāk kopā kādās mājās, 
un dziedot, nodarbojas ar rokdarbiem: vērpj 
vilnu vai linu, ada, izšuj, pin jostas, tamborē 
un veic citus darbus. 

Apmācību dalībniekus uzrunāja Dag-
das baltkrievu biedrības “Verbica” valdes 
priekšsēdētāja Tatjana Gogalinska. Sadar-
bības partneriem ārzemēs sveicienus Jau-
najā gadā sūtīja Dagdas novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Trūlis.  Baltkrievu 
ansambļa «Narevčanki» vadītājs Pjotrs 
Skepko izstāstīja klātesošajiem par ziemas 
laika tradīcijām baltkrievu kopienā Polijā. 

Savukārt, Daugavpils Baltkrievu kultūras 
centra  pasākumu organizatore Irina Apeināne 
demontrēja videomateriālu par Ziemassvētku 
gavēņa laika tradīciju “Pilipovskie večorki” 
un iepazīstināja ar baltkrievu ieražu svēt-
ku “Kaļadi” tradīcijām. Dagdā jau daudzus 
gadus darbojas Folkloras centrs, kurš laika 
gaitā ir apkopojis plašu materialu klāstu par 
latviešu tradicionālo kultūru Latgalē. Cen-
tra vadītāja Inta Viļuma apmācību dalīb-
niekiem prezentēja ziemas laiku tradicionā-
lajā latviešu kultūrā, akcentu liekot tieši uz 
maskošanās tradīcijām. Īpašs pārsteigums 
semināra dalībniekiem bija Baltkrievu tau-
tas mūzikas ansambļa “Trajeckija Muziki” 
(Baltkrievija) muzikālais sveiciens.  Seminā-
ru digitālajā vidē moderēja Dagdas novada 
Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa.  

Pasākuma noslēgumā tika aktualizēti tādi 
aspekti kā tradīciju atjaunošana, to pastāvēša-
na starptautiskajā vidē un pieejamie atbalsta 
mehānismi. Divas stundas ilgās apmācības 
apmeklēja un augstu novērtēja 31 dalībnieks. 
Semināra klausītāji izteica vēlmi atkārtoti 
tikties un līdzīgā veidā pārrunāt arī Lieldienu 
tradīcijas. Noslēgumā pasākuma dalībnieki 
nonāca līdz atziņai, ka kultūra satuvina dažā-
das nācijas, pat strādājot attālināti. Paldies 
visiem par sadarbību!

Dagdas novada Kultūras centra vadītāja 
Inese Plesņa

3.vieta

Janvārī  piešķirts no jauna 59 mājsaimniecībām trūcīgas 
statuss, bet sakarā ar ārkārtējās situācijas noteikšanu visā 
valstī, tām personām (ģimenēm), kurām trūcīgas vai mazno-
drošinātas statusa termiņš beidzās 31.12.2020., periods tika 
automātiski pagarināts līdz 31.03.2021. un kopumā mēnesī 
trūcīga  vai maznodrošināta statusam atbilstība bija noteikta 
439 personām.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 170 ģi-
menēm EUR 13547,56 apmērā (pamatojoties uz likumā no-
teiktajiem jaunajiem līmeņiem), citi pabalsti pamatvajadzību 
nodrošināšanai izmaksāti 5 ģimenēm EUR 89,52 apmērā.
Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm 
– EUR 4166,- apmērā, apbedīšanas pabalsts vai papildus 
pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR 1844,26;  pabalsts 
Latvijas neatkarības aizstāvēšanas barikāžu 16 dalībniekiem 
– kopā EUR 480,- pabalsts 2 donoriem – EUR 10,-;  31 pa-
balsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai 
personām ar invaliditāti – EUR 3720,-; pabalsts medikamentu 
iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 
13 vecuma pensionāriem EUR 390,- apmērā, 3 ģimenēm pa-
balsts jaundzimušo aprūpei EUR 660,-  apmērā.
 Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti 
EUR 24907,34.

Papildus jau esošajām, 3 personām piešķirts asistenta pa-
kalpojums, 1 personai sagatavoti dokumenti uzņemšanai 
rindā, lai saņemtu par valsts līdzekļiem sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu kā ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, 
2 personām veikta ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšana, 
kā arī uzsākta 1 sociālā darba lieta ar audžuģimeni, kurā iev-
ietots nepilngadīgais, un 3 nepilngadīgām personām piešķirts 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā kā vardar-
bībā cietušām.  

Pamatojoties uz izmaiņām Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā, sākot ar 01.01.2021.:
• Trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir EUR 

272,- pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un EUR 190,- pārējām personām mājsaimniecībā;

• Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir EUR 
109,- pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un EUR 76,- pārējām personām mājsaimniecībā;

• Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 
katra pašvaldība ir tiesīga noteikt savos saistošajos 
noteikumos un Dagdas novadā tas ir EUR 327,- pir-
majai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 
229,- pārējām personām mājsaimniecībā;

• Trūcīgai mājsaimniecībai ir iespēja arī saņemt sociālās 

Sociālā dienesta ziņas

palīdzības pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai – sociālās funkcionēšanas un neat-
karīgas dzīves nodrošināšanai;

 Vērtējot mājsaimniecības kopējos materiālos resursus, par īpašumu neuzskata 
zemi tikai līdz 5 (pieciem) hektāriem, par uzkrājumiem neuzskata naudas līdzekļu 
uzkrājumu mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības vienas personas ienākumu sliekšņa 
apmērā t.i. EUR 272,-, kā arī mājsaimniecībā var būt 1 (viens) transportlīdzeklis vai ne 
vairāk kā 2 (divas) vienības, ja mājsaimniecībā ir bērni, sociālās funkcionēšanas no-
drošināšanai;
• Lai saņemtu  sociālo palīdzību, personai darbspējīgā vecumā un arī personām ar III 

grupas invaliditāti, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).
01.01.2021. stājās spēkā 17.12.2020. MK noteikumi nr.809 “Noteikumi par mājsaim-

niecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kas nosaka 
kārtību, kā:
• Izvērtēt mājsaimniecības materiālo situāciju un saņemt sociālo palīdzību;
• Aprēķina, piešķir un izmaksā garantētā minimālā ienākuma pabalstu;
• Aprēķina, piešķir un izmaksā mājokļa pabalstu (pēc noteiktajām izdevumu pozīciju 

minimālajām normām  pabalsts tiks aprēķināts no 01.04.2021.) – šī gada 1.ceturksnī 
dzīvokļa pabalsts tiks noteikts un izmaksāts tāpat kā aizvadītajā gadā;

• Izvērtē atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.
01.01.2021. stājās spēkā grozījumi 15.11.2005. MK noteikumos nr.857 “Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, nosakot:
• Vienreizējā pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem apmērs  - EUR 218,- un savukārt personām ar invaliditāti kopš 
bērnības šis pabalsts – EUR 327,-;

• Pabalsts ikmēneša izdevumiem  - EUR 109,- un savukārt personām ar invaliditāti 
kopš bērnības šis pabalsts – EUR 163,-;

• Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – EUR 820,05 (ar sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra patstāvīgas dzīves uzsākšanai minimuma uzskaiti 
noteikumos).

Dagdas novada pašvaldības pabalsti (jaundzimušā aprūpei, apbedīšanai, personām ar 
invaliditāti malkai vai apkures izdevumiem, vecuma pensionāriem medikamentu iegādei, 
donoriem, dušas taloni, vienreizējs pabalsts sešām kategorijām atceres dienu mēnešos) 
šajā gadā tiks izmaksāti, pamatojoties uz spēkā esošajiem pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem – bez izmaiņām, salīdzinot ar 2020.gadu. 

Izmaiņas sociālās palīdzības jomā un
 pašvaldības atbalsts iedzīvotajiem 2021.gadā:
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2020./2021. mācību gada 2. semestris ir sācies 
4. janvārī ar attālināto mācību procesu 5. – 12. 
klašu skolēniem un brīvdienu pagarinājumu līdz 
25. janvārim 1. – 4. klasēm. Pēc 25. janvāra arī 
1. – 4. klašu skolēni mācības uzsāka attālināti.

Šī mācību gada 1. semestri 48 Dagdas nova-
da vispārizglītojošo skolu skolēni un 33 Dagdas 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pabeidza 
kā teicamnieki. Tie ir:

Dagdas vidusskolas skolēni – Adriana Pla-
koša 4.a kl., Elizabete Žurova 4.a kl., Sofija 
Lubgane 4.b kl., Sandra Dimpere 5.a kl., Nika 
Malinovska 5.a kl., Mārtiņš Zeiza 6.b kl., Katrī-
na Kuzņecova 7.a kl., Paula Plivča 7.a kl., Žak-
līna Skreba 7.a kl., Raivis Bartušs 7.b kl., Li-
nards Kalniņš 8.a kl., Anžela Kovalevska 8.a kl., 
Kristīne Ižika 8.b kl., Evelīna Kromāne 8.b kl., 
Juliāna Silineviča 8.b kl., Renāte Ciganoviča 9.a 
kl., Kitija Jermolajeva 9.a kl., Aļona Pisarjonoka 
9.a kl., Lana Žvirble 9.a kl., Jana Antonova 10.a 
kl., Ksenija Barkanova 10.a kl., Amālija Grišāne 
10.a kl., Valērija Mihejeva 10.a kl., Reinis Vigu-
lis 10.a kl., Ņikita Šaļtis 11.a kl., Vineta Bitte 
11.b kl., Linda Slapiņa 11.b kl., Jevgēnijs Locs 
12.a kl., Poļina Smoļaninova 12.a kl., Elīna 
Staģe 12.a kl., Armands Jermaks 12.b kl., Karīna 
Kuzmenko 12.b kl., Katrīna Maceviča 12.b kl., 
Jana Poļaka 12.b kl.;
Ezernieku vidusskolas skolēni – Damiāns 
Karpovičs 4. kl., Igors Kiseļovs 4. kl., Armands 
Savko 4. kl., Renārs Mizāns 5. kl., Darja Žuro-
va 5. kl., Everts Kārlis Dārznieks 6. kl., Valērija 
Lovčinovska 6. kl., Sanita Sinicina 6. kl., Patrīci-
ja Taranda 6. kl., Sintija Mizāne 8. kl., Anastasija 
Potapova 8. kl., Dana Moisejenoka 9. kl., Anna 
Marija Vaišļa 11. kl.;
Andrupenes pamatskolas skolniece Sundari 
Pavlova 7. kl.;
Mūzikas un mākslas skolas mūzikas klases 
audzēkņi – Elizabete Žurova, Elga Pauliņa, Iri-
na Smoļaninova, Maksims Stepiņš, Sofija Lub-
gane, Sandra Dimpere;
Mūzikas un mākslas skolas mākslas klases 
audzēkņi – Madara Koļča, Ervīns Punculis, 
Gļebs Čumiks, Samanta Kanēviča, Anastasija 
Maļuhina, Einārs Pavlovičs, Elīna Pokule, Mar-
ta Soloha, Elizabete Žurova, Samanta Čerņavs-
ka, Edgars Mačukāns, Nika Malinovska, Katrīna 
Maļuhina, Milana Poļaka, Izabella Šelegoviča, 
Rebeka Vjatere, Māris Orols, Evelīna Zem-
licka, Valērija Aņisko, Kristīne Ižika, Dagnija 
Neikšāne, Sundari Pavlova, Marina Valtere, An-
astasija Gaveika, Raitis Locs, Jolanta Vrubļevs-
ka, Samuels Zariņš. 
27. janvārī notika skolēnu 45. Zinātniskās pēt-
niecības darbu konferences 1. kārta Dagdas 
novadā. Pirmo reizi tā tika organizēta tiešsaistē.
Skolēni konferencē piedalījās ar šādām tēmām 
un saņēma sekojošu novērtējumu:
2. pakāpi ieguva Dagdas vidusskolas 10. klases 
skolniece Elīna Aprube – “William Shakespeare 
– writer who speaks for all nations” (vadītāja Lar-
isa Mačukāne), Ezernieku vidusskolas 11. klases 
skolniece Violeta Smirnova – “Bibliotēkas 
loma sākumskolas skolēnu lasīšanas prasmju 
veicināšanā” (vadītāja Žanna Rapša), Dagdas 
vidusskolas 11. klases skolnieks Guntars Trofi-
movs – “Spēles uz papīra” (vadītāja Aija Babre) 
un Dagdas vidusskolas 11. klases skolēni Jānis 
Ciganovičs un Sandis Dimpers – “Datorspēles 
kā prāta attīstītājs” (vadītājs Vladislavs Bartušs).
1. pakāpi ieguva Dagdas vidusskolas 11. klases 
skolēni Jānis Burcevs un Ņikita Šaļtis - “Čer-
nobiļas avārijas likvidatori Dagdā” (vadītāja 

Ludmila Lovčinovska), Dagdas vidusskolas 10. 
klases skolniece Jana Antonova – “Latvijas dis-
idents – Gunārs Astra” (vadītāja Liene Vorob-
jova), Dagdas vidusskolas 11. klases skolniece 
Milana Gorbunova – “Tūrisma pakalpojumu 
izmantošana un tendences Dagdas vidusskolā” 
(vadītāja Alla Dzalbe), Dagdas vidusskolas 11. 
klases skolnieces Aleksandra Morozova un 
Lidija Geka – “Bailes un trauksme jauniešu 
vecumposmā” (vadītāja Diāna Krilova), Dagdas 
vidusskolas 11. klases skolnieks Raimonds Ei-
saks – “Ģeometrisko pārveidojumu animācijas” 
(vadītāja Aija Babre).
1.pakāpi ieguva un tika virzīts uz reģionālās 
konferences 2. kārtu Ezernieku vidusskolas 
11. klases skolniece Viktorija Jakušenoka – 
“Telpas interjera krāsu ietekme uz mācību pro-
cesa efektivitāti” (vadītāja Diāna Kiseļova), 
Ezernieku vidusskolas 11. klases skolniece 
Katrīna Karpoviča – “Latgaliešu valodas pie-
lietojums Austrumlatgalē 20. – 21. gadsimtā” 
(vadītāja Stanislava Bondareva), Dagdas viduss-
kolas 11. klases skolniece Jūlija Smoļaninova 
– “21. gadsimta pasakas krievu valodā” (vadītā-
ja Olita Loče), Dagdas vidusskolas 11. klases 
skolēns Raimonds Belkovskis – “Vidussko-
las absolventu karjeras izvēle” (vadītāja Aija 
Babre), Ezernieku vidusskolas 11. klases skolēns 
Danila Sinicins – “Visgarākie klibā zirdziņa 
maršruti dubultotajos pentamino” (vadītāja Bro-
nislava Andžāne), Dagdas vidusskolas 12. klases 
skolniece Elīna Staģe – “Fitoncīdu ietekme uz 
pārtikas produktu uzglabāšanas laiku” (vadītāja 
Anna Krilova), Ezernieku vidusskolas 11. klases 
skolniece Anna Marija Vaišļa – “Elektronis-
ko cigarešu lietošanas paradumi skolēnu vidū” 
(vadītāja Diāna Kiseļova) Dagdas vidusskolas 
11. klases skolniece Kristīne Sudraba – “Siev-
iešu menstruālās higiēnas preču alternatīvu iz-
vērtējums” (vadītāja Anna Krilova), Dagdas 
vidusskolas 10. klases skolniece Valērija Mi-
hejeva – “Celiakija – glutēna nepanesamības 
slimība” (vadītāja Ausma Grizāne).
Pieteikumus dalībai skolēnu ZPD konferences 2. 
kārtā vērtēs Daugavpils Universitātes vērtēšanas 
komisija. Reģionālā konference notiks attālināti 
5. martā.
Paldies visiem par izaicinājuma pieņemšanu un 
ieguldīto darbu! Atliek tikai novēlēt veiksmi un 
izdošanos tiem skolēniem, kas tiks uzaicināti uz 
2. kārtu!
Janvārī turpinājās mācību priekšmetu olimpiādes.
Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 8. – 9. 
klašu Latviešu valodas olimpiādē 1. vietu ieguva 
Dagdas vidusskolas 9. klases skolniece Renāte 
Ciganoviča, 2. vietu - Dagdas vidusskolas 9. 
klases skolniece Lana Žvirble, 3. vietu - Dag-
das vidusskolas 8. klases skolniece Kristīne Iži-
ka.
Krāslavas un Dagdas novadu apvienības Eiro-

pas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē piedalī-
jās un Atzinības ieguva Dagdas vidusskolas 9. 
klases skolnieces Renāte Ciganoviča un Lana 
Žvirble.
Valsts Bioloģijas olimpiādes 3. kārtā piedalījās 
Dagdas vidusskolas 12. klases skolēns Armands 
Jermaks. Olimpiādes rezultāli vēl nav zināmi. 
Tāpat uz valsts Latviešu valodas olimpiādes 3. 
kārtu, kas notiks martā, tika uzaicināta Dag-
das vidusskolas 9. klases skolniece Renāte 
Ciganoviča.
Īpašs prieks ir arī par Dagdas vidusskolas 12. 
klases skolēnu Jevgēniju Locu, kurš piedalījās 
2. Starptautiskajā krievu valodas kā svešvalo-
das olimpiādē, ko organizēja Sanktpēterburgas 
Valsts universitāte un ieguva tajā augsto 1. vietu.
 Tāpat šobrīd turpinās Kultūras program-
mas “Latvijas skolas soma” norises. Veicot 
kopsavilkumu par 1. semestri var secināt, ka 
Dagdas novada skolēni kopā ar saviem klašu 
audzinātājiem klātienē apmeklēja divas teātra 
izrādes - “Raganiņa” (Daugavpils Teātris) un 
“Slaktiņa dievs” (Latvijas Nacionālais teā-
tris), Elīnas Šimkus un Vestarda Šimkus kon-
certu “Ziemeļgaisma”, Likteņdārzu, Kokneses 
pili, Radošo māju Koknesē, interaktīvo centru 
“Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenē, Raiņa muze-
ju “Jasmuiža”, Andrupenes lauku sētu, Jaun-
domes muižu un Kroma kolnu, kā arī iepazina 
D. Gudovska izstādi “Dzīves auduma material-
izācija”.
 Pirmo reizi tika piedāvātas arī digitālas 
norises. Digitāli tika skatītas filmas - “Apskrien 
Latviju”, “Dvēseļu putenis”, “Sapņu komanda 
1935”, “Es esmu šeit”, “Turpinājums”, “Bille”; 
animācijas filmas “Baltā pasaka”, “Ziemassvēt-
ki”, “Resgalības”, “Kraukšķītis”, “Kad ābo-
li ripo”, “Māsa un brālis”, “Raganas poga”. 
Tāpat digitāli tika skatīta izrāde “Misija Zeme”, 
koncertieraksts “Īkstīte”, koncertlekcija “Zie-
massvētki apkārt pasaulei”.
 Bez šaubām, klātienes kultūras pasākumi 
emocionāli ir daudz bagātāki un vērtīgāki. Par to 
mēs varam daudz diskutēt, bet, diemžēl, situācija 
no tā nemainīsies. Tādēļ aicinu visus – skolēnus, 
klašu audzinātājus, priekšmetu skolotājus, sko-
lu atbildīgos par skolas somas norišu realizēša-
nu – izvērtēt digitālos piedāvājumus, kas šobrīd 
parādās aizvien jauni un interesanti, un izmantot 
iespēju šī mācību gada 2. semestrī piedzīvot Lat-
viju, iepazīt Latvijas kultūru, mākslu un vēsturi 
digitālā veidā.

Informāciju sagatavoja
Dagdas novada IKS nodaļas vadītāja
Regīna Pauliņa

 

Izglītības ziņas
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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dagdā
2021.gada 28.janvārī                                                                                        
Nr. 2021/ 1
                                                                                        (protokols Nr.1, 4.§)

GROZĪJUMI
Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra 

saistošajos noteikumos 
Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
33.pantu un 35.pantu

1.Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos no-
teikumos Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” (turpmāk - Notei-
kumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redak-
cijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pa-
kalpojumu un   sociālās palīdzības likuma 33.pantu un 35.pantu”.

1.2.Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis personai ir vienāds ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto.”

1.3.Izteikt Noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām māj-
saimniecībā.”

1.4.Izslēgt Noteikumu 6.punktu un tā 6.1., 6.2. apakšpunktus.
2.Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dagdas novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”.

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs                                                                                           
A.Trūlis

Paskaidrojuma raksts
Dagdas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem

„Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta ne-
pieciešamības 
pamatojums

Lai nodrošinātu Dagdas novada pašvaldības domes 2017.
gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.2017/8 “Par 
sociālo palīdzību Dagdas novadā” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) atbilstību sociālo jomu regulējošajiem nor-
matīvajiem aktiem, kas stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī,  
nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos. 
Saistošo noteikumu grozījumos paredzēts noteikt ga-
rantētā minimālā ienākuma slieksni personai un mazno-
drošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dagdas 
novada pašvaldībā, kā arī precizēt noteikumos pielietotos 
terminus un atsauces uz normatīvajiem aktiem, jo Dag-
das novada pašvaldība 2019.gada 31.oktobrī pieņēma 
atsevišķus saistošos noteikumus Nr.2019/9 “Par materiā-
lo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un 
aizbildņiem Dagdas novadā”.

2. Īss projekta satu-
ra izklāsts

Saistošo noteikumu tekstā 3. un 4.punkts izteikti jaunā 
redakcijā, nosakot garantētā minimālā ienākuma sliek-
sni, kas ir vienāds ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteikto, pirmajai vai vienīgajai per-
sonai mājsaimniecībā EUR 109,- un EUR 76,- pārējām 
personām mājsaimniecībā un maznodrošinātas mājsaim-
niecības ienākumu slieksni, kas no 2021.gada 1.janvāra 
nevar būt augstāks par 436 euro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā. Sociālās palīdzības pārejas perioda 
vadlīnijās rekomendēts maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksni nenoteikt zemāku par 327 euro 
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 
euro pārējām personām mājsaimniecībā, jo tas dos iespē-
ju saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām per-
sonām pārtikas un pamata materiālo palīdzību.
Svītroti saistošo noteikumu 6.1.- 6.2.apakšpunkti, lai 
nodrošinātu atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma regulējuma redakcijai, kas stājas spēkā 
2021.gada 1.janvārī.

3. Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Pieaugot garantētā minimālā ienākuma slieksnim per-
sonai, minētā pabalsta izmaiņas būs attiecināmas aptu-
veni uz 120 personām un no pašvaldības budžeta gadā 
papildus būs nepieciešams pāri par EUR 60 000 minētās 
sociālās palīdzības nodrošināšanai. Tāpat, palielinoties 
trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnim, pieaugs arī šādu mājsaimniecību skaits, kas arī 
prasīs papildus līdzekļus no pašvaldības budžeta pamata 
sociālās palīdzības nodrošināšanai trūcīgām un mazno-
drošinātām mājsaimniecībām. 

4. Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi šo jomu neskar

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Dagdas novada pašvaldības Sociālais dienests ir institūci-
ja, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu 
piemērošanā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots Dagdas novada pašvaldības interneta vietnē 
www.dagda.lv

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs                                                                                  A.Trūlis

PAZIŅOJUMI par  izsolēm
Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustam-

ajam īpašumam Viktornieki, Svariņu pagasts, Dagdas novads, 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.

Sākumcena – 13 200 euro, izsoles solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 
1 320 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.02.2021. plkst.13.00 līdz 28.02.2021. 
plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 08.02.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 10.03.2021. plkst. 13.00.
Nodrošinājuma nauda 1 320 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada 

pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, 
konts LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma 
Viktornieki nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu 
vietnē izrakstītajam rēķinam.
Tālr. uzziņām 65681712.
______________________________________________________________

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustam-
ajam īpašumam Mežāres, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, kadastra nu-
murs 6092 004 0098, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmē-
jumiem 6092 004 0098 - platība 4,1 ha un 6092 005 0188 - platība 4,2 ha.

Sākumcena – 21 300 euro, izsoles solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 2 
130 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.02.2021. plkst.13.00 līdz 28.02.2021. 

plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas 08.02.2020. plkst. 13.00, noslēdzas  10.03.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 2 130 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldī-
bas norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts 
LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Mežāres 
nodrošinājums”.
Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu viet-
nē izrakstītajam rēķinam.
Tālr. uzziņām 65681712.

28.01.2021 Dagdas novada domes sēdē apstiprināja Dagdas novada Attīstī-
bas programmas 2013.-2019.gadam aktualizēto 1.2.pielikumu „Investīciju 
plāns”.  

Aktualizētais “Investīciju plāns” ir apskatāms www.dagda.lv sadaļā pašvaldī-
ba – plānošanas dokumenti – Dagdas novada plānošanas dokumenti.

PAZIŅOJUMS



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!
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VIŅSAULĒ
AIZGĀJUŠIE*  

JANVĀRA MĒNESĪ
*reģistrētie Dagdas novada 
dzimtsarakstu nodaļā janvārī

 
IZSAKĀM DZIĻU 

LĪDZJŪTĪBU 
TUVINIEKIEM

   Andžāns Juris (dz.1963.g.)
   Barkevičs Dainis (dz.1972.g.)
   Bojāre Irēna (dz.1934.g.)
   Grabovska Janīna (dz.1945.g.)
   Grizāne Anatolija (dz.1946.g.)
   Juhna Aloizijs (dz.1940.g.)
   Pontaga Juzefa (dz.1941.g.)
   Smirnovs Andrians (dz.1944.g.)

  Dāvids, Kirils, 
Andrejs

Apsveicam!

Janvarī Dagdas 
novada  Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 
3 jaundzimušie: 

Lai katrs bērns un viņa vecāki 
jūt atbalstu.

Mūsdienās sabiedrība un sociālā vide sniedz 
daudzus negatīvus un morāli neakceptējamus 
rīcības piemērus, tā ir piesātināta ar iespējām, 
kas var būt bīstams faktors jebkura skolē-
na pozitīvās pieredzes uzkrāšanai, jo viņš 
vēl nav iemācījies sevi regulēt un kontrolēt 
tik lielā mērā, lai spētu izvērtēt ārpasaules 
piedāvājumus, kā arī savus izmantotos uz-
vedības modeļus. Līdz ar to ir svarīgi audzināt 
skolēnu tā, lai viņam veidojas pozitīvi uzvedī-
bas paradumi. Tādējādi bērnu audzināšanai 
jākļūst par procesu, ko īsteno ģimenes un sko-
las savstarpēji sadarbojoties.

Sākot ar šī gada septembri, Dagdas viduss-
kolā ir izveidots “Ģimenes klubs”, kurā so-
ciālais pedagogs sniedz konsultācijas gan ģi-
menēm/vecākiem, gan viņu bērniem. Sociālā 
pedagoga palīdzība vajadzīga, kad radušās 
problēmas mācību procesā un uzvedībā vai 
ģimenē. 

Sociālais pedagogs uzņemas atbildību par 
informācijas, kas skar skolēnu, vecākus/
ģimenes personīgo attīstību, sociālo vidi, kon-
fidencialitāti atbilstoši pedagoģiskās ētikas 
principiem.

Konsultācijām pieteikties pie Ievas Stikutes 
( tālr.+371 26368197 vai sazināties pa e-pas-
tu: ieva_stikute@inbox.lv ).

“Ģimenes kluba” darbību un sociālā
 pedagoga konsultācijas tiek finansētas:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programma 2014. – 2020.gad-
am projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJU-
MU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN 
DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN 
LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM 
VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-
436” ietvaros.
Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.
eu
Saite par projektu:  http://www.dagda.lv/
projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/
interreg-latvija-lietuva/quality-improve-
ment-and-diversity-development-of-so-
cial-services-for-lithuanian-and-latvian-chil-
dren-with-special-needs-see-me-lli-436.html 
Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.
eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Sav-
ienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dag-
das novada pašvaldība, un tas nekādos ap-
stākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības 
oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: 
Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv, 

29366163 

Sociālais pedagogs kā Sadarbības partneris 
vecākiem un bērniem

   Spila Nikodims (1936.g.)
   Timofejeva Leonora (1959.g.)
   Uzoliņa Tatjana (1966.g.)
   Vasiļevskis Nikolajs (1949.g.)
   Zolnerčiks Aleksejs (dz.1948.g.)


