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Paldies par sadarbību
košāko māju meklējumos
pagastu pārvaldēm, Tau-
tas namiem pagastos un
visiem sabiedrībā aktī-
viem cilvēkiem. Lai vairo-
jas prieks un gaisma!

Pašvaldība pateicas vi-
siem, kas izrotāja savas
sētas un organizācijas,
par Ziemassvētku noska-
ņas radīšanu mūsu no-
vadā!

Ziemassvētku vecītis lūkoja košāko māju Dagdas novadā
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2020.gadu daudzi sauc par neveiksmīgu, nelabu,
traku, ārkārtēju... vai vismaz neparastu. Vīrusu pan-
dēmijas dēļ patiesi daudzām nozarēm nācās ciest lie-
lus zaudējumus, kādam – pārkārtot savu līdzšinējo
darbību vai pat pilnīgi pamainīt uzskatus, lai varētu
pielāgoties jaunajai pasaules kārtībai. Arī tūrismam
tas bija gana neparasts, taču nevar teikt, ka neveik-
smīgs gads.

Tradicionāli viens no svarīgākajiem tūrisma pasā-
kumiem notiek jau gada sākumā – ikgadējā izstāde
Balttour. Pērn arī Dagdas Tūrisma informācijas
centrs tajā piedalījās kopīgā Latgales stenda ietva-
ros. Cik varējām, sevi pareklamējām, atbildējām uz
interesentu jautājumiem, veicām dažas mazas un
vienkāršas mārketinga aktivitātes. Speciāli priekš iz-
stādes radījām sērkociņu kastītes ar uzrakstu
“Dag?Da!” (izdevās šo zīmolu ielikt arī daudzu Lat-
vijā pazīstamu cilvēku rokās – tagadējo un iepriek-
šējo valsts prezidentu ieskaitot). Tā galvenā būtība
ir vēlreiz piesaistīt uzmanību neparastajam mūsu
pilsētas un novada vārdam, kā arī “ieprogrammēt”,
ka šajā pusē ir iespēja atpūsties no personīgās dzīves
stresiem un visiem pasaules trakumiem – nomieri-
nāt mūžīgi skrienošo sirdi un prātu. Sērkociņu kas-
tīte vai kāda cita maza un praktiska lieta daudz
vieglāk tiek pieņemta un ielikta kabatā vai somā.
Bukleti ar plašu informācijas apkopojumu no dažā-
diem griezumiem un par visdažādākajām tēmām –
tā, jāatzīst, jau ir pagājušā gadsimta palieka. Ceļotāji
mūsdienās informāciju pamatā paši atrod interneta
plašumos, pajautā padomu draugiem, paziņām vai
dodas ekspedīcijās pavisam spontāni un cer tikt pār-
steigti ar jauniem atklājumiem pa ceļam. Arī rekla-
mējot novadu kā tūrisma galamērķi, sen vairs
nepietiek ar skaistu foto un īsu saukli. Ir vajadzīgs
stāsts, intriga, piedzīvojuma apsolījums... un kom-
forts – vismaz pamata vajadzību ērtai apmierināša-
nai. Daudzas idejas, kas bija ieplānotas šī gada
Balttour izstādei laika gaitā tika pārstrādātas un
pārveidotas, šobrīd tiek pieslīpētas un centīsimies
būt spējīgi piedāvāt ko atkal jaunu. Pagaidām gan šī
izstāde ir pārcelta uz vēlāku laiku, cerot, ka uz to
brīdi būs mazāki ierobežojumi un visi tūrisma ek-
sperti un ceļot gribētāji atkal varēs tikties klātienē,
kā katru gadu. Tad jau redzēs. Katrā ziņā – gan šai
izstādei, gan tūrisma sezonai kopumā atslēgas vārdi
būs “spēja pielāgoties”. 

Patiesi 2020.gads izvērtās savādāks arī tūrismā.
Īpaši grūti klājās galvaspilsētas viesnīcām un visiem
pakalpojumu sniedzējiem, kas līdz šim orientējās uz
ārvalstu ceļotāju piesaisti. Visi apzinājās, ka pamata
klients ir jāmeklē šeit pat Latvijā. Un arī Latvijas ie-
dzīvotāji daudz plašāk bija gatavi apskatīties dzimto
zemi un tās skaistās vietas, jo lidošana kaut kur
tālāk līdzi nes arī vairākus riskus. Ar jaunu sparu vi-
sapkārt skanēja sauklis ar aicinājumu apceļot Lat-
viju un nebaidīties ieskatīties arī līdz šim neiepazītos
nostūros. Vēl vairāk – mazais lauku tūrisma uzņē-
mējs iepriekšējo gadu nereti sauc par veiksmīgāko
savas darbības vēsturē! Te jāpiebilst, ka Arī Dagdas
novadā aizvien ir gana plašas iespējas piedāvāt aiz-
vien jaunas tūrisma mītnes un paplašināt pakalpo-
jumu klāstu. 

Patiešām aizvien cilvēki zvana uz Dagdas Tū-
risma informācijas centra (TIC) tālruni un jautā pēc
padoma visdažādāko ceļošanas ieceru īstenošanai un
mēs cenšamies palīdzēt, kā varam. Esam sevi pozi-
cionējuši kā informācijas sniedzējus par atpūtas ie-
spējām ne tikai kā Dagdā un Dagdas novadā, bet arī
tuvākajā apkārtnē (tātad arī kaimiņu novados), Rāz-
nas Nacionālajā parkā un, ja nepieciešams, arī visā
Latgalē. Jo plašāku mērogu varam apgūt, jo vairāk
iespēju (gluži kā pa piltuvi) piesaistīt klientus tieši
Dagdas apkārtnei.

Visā Latvijā pazīst latgalisko viesmīlību, tāpēc arī
mēs centāmies stāstīt par sevi šajā gaismā un radī-
jām it kā jaunu, bet reizē arī pavisam vienkāršu sa-
ukli: “Dagda gaida gostūs!” Tas ir arī loģisks
atvasinājums līdzšinējam un pašreizējam mūsu re-
sursam internetā – angliskajam visitdagda.com
(šogad to papildinājām arī ar visitdagda.lv, jo dau-
dziem lietotājiem bieži vien grūti atcerēties, kuri tieši
burti ir aiz tā punkta). Ņemot vērā, ka, diemžēl, jau
šī gada beigās par Dagdas novadu kā atsevišķu ad-
ministratīvu teritoriju varēsim runāt pagātnes formā
tad jau tagad ir jāmeklē jauni veidi, kā nākotnē po-
zicionēt Dagdu un tās tuvāko apkārtni. Izmantojām
kopīgu nosaukumu “Dagda gaida gostūs” un kopā ar
vairākiem Dagdas puses uzņēmējiem piedalījāmies
Latgales Uzņēmēju dienās Rēzeknē 25. un 26.sep-
tembrī. Bijām gana priecīgi un pagodināti, ka arī
Valsts prezidents Egils Levits šī pasākuma ietvaros
apskatīja mūsu stenda piedāvājumu, un, protams,
tika arī pie pāris maziem suvenīriem no mūsu puses.

Atskatoties uz iepriekšējo gadu, patiesi daudz da-
žādu notikumu bijis. Mēģināsim tos šeit atsaukt at-
miņā un smelties tajos iedvesmu jauniem darbiem
grūti paredzamajā 2021.gadā!

Ar Dagdas dekāna Pāvila Odiņa labvēlību uzņē-
māmies atbildību par Svētā Erceņģeļa Mikeļa kapelu
Baltajā. Tā ir sena un patiešām unikāla sakrālā cel-
tne, kurai noteikti vēl daudzi skaisti mirkļi jāpie-
dzīvo! Vispirms sadarbībā ar Jaundomes saimniecēm
sarīkojām nelielu sakopšanas talku, 26.jūnijā notika
pirmais labdarības koncerts, kam par godu tika at-
vestas arī digitālās ērģeles no Aglonas. Milzīgs pal-
dies ērģelniecei Jacintai Ciganovičai par
daudzveidīgo un patiesi aizraujošo koncerta pro-
grammu. Spēlēja arī Evelīna Ašķeļaņeca un baritons
Andris Bižāns nodziedāja vairākas skanīgas kompo-
zīcijas. Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju dienas ie-
tvaros kapelā kopā ar mūziķi Arni Slobožaņinu

sarīkojām četrus nelielus koncertus, lai dienas ga-
rumā dažādos laikos tūristi un vienkārši garāmbrau-
cēji var piestāt, ieklausīties un iedvesmoties tālākai
Dagdas apkārtnes apceļošanai. Baltās kapelā vasarā
pabija gana daudzi ciemiņi, arī Rēzeknes novada
domes deputāti iekļāva šo objektu savā atpūtas brau-
cienā pa Latgali, un pirmajā sezonā savāktos ziedo-
jumus centīsimies ieguldīt kapelas sakopšanā un tās
tālākā attīstībā.

Jau pieminētās Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju
dienas ietvaros tika sarīkoti vairāki velobraucieni ap-
kārt Eša ezeram (Ežezeram), tika nodrošināta ie-
spēja apmeklēt arī citas baznīcas (Dagdā,
Andzeļmuižā, Bukmuižā). Ar savu programmu ie-
saistījās arī “Kroma kolna bruoliste”, un, protams,
Andrupenes lauku sēta.

Jūlijā un augustā Dagdas TICā darbojās arī četri
jaunieši (pa diviem katrā mēnesī), kas palīdzēja ik-
dienas darbu veikšanā un jaunu ieceru īstenošanā:
izveidojām virtuālo “taku” – izstaigā un izpēti Dagdu
(jāatrod QR kodi dažādās vietās, pa ceļam var izpildīt
uzdevumus, sameklēt vietas, kur uztaisīt interesantu
foto), iemēģinājām roku T-krekliņu apgleznošanā ar
Dagdas logo, atjaunojām informāciju internetā, izvei-
dojām kontu sociālajā vietnē Instagram, kopīgi ap-
guvām plakātu zīmēšanas prasmes, aizbraucām uz
Ludzu un izpētījām tūrisma piedāvājumu tajā pusē
(no turienes aizguvām ideju par interaktīvajām ie-
spējām. Kopā sakārtojām arī pāris autobusu pieturas
– jā, tas nav mūsu tiešais pienākums, taču gribējās
parādīt jauniešiem, ka mēs paši esam atbildīgi par
mūsu apkārtni. Jo sakoptāka tā būs, jo priecīgāki to
apmeklēt būs arī ciemiņi! Sakoptajās pieturās papil-
dus uzlikām paziņojumus un, vismaz pagaidām, at-
tiecīgajās pieturās neadekvāts atkritumu
pieplūdums nav manīts. Paldies par cilvēku izpratni!

Google piedāvātajā bezmaksas resursā izveidojām
atsevišķu karti ar visām Latgales sakrālajām cel-
tnēm, tajā ir apkopota informācija par visām Latga-
les katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku
baznīcām. Sākumā apkopojām informāciju tikai par
Dagdas novadu, tad pakāpeniski apguvām arī visu
reģionu. Karte ir brīvi pieejama mūsu mājas lapā un
esam saņēmuši vairākus atzinīgus vārdus arī no tū-
risma ekspertiem – šī karte ir ērti pielāgojama katra
vajadzībām, pēc nepieciešamības pievienojama arī
citu maršrutu izstrādātājiem.

Visa gada garumā kopā ar citiem Latgales TICiem
pilnveidojām Eiropas līmeņa velo maršrutu, kurš iet
no Ziemeļiem (Norvēģijā) līdz Dienvidiem (Grieķijā),
tagad viens šīs starptautiskās trases posms ies arī
cauri Latgalei (ietvers arī Ezerniekus, Dagdu, tālāk
dodas uz Aglonu un tad Krāslavu). Projekta ietvaros
tiks izdotas jaunākās kartes un tūrisma pakalpo-
jumu apraksti – tie jau uz pavasari būs pieejami vi-
siem Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat pamazām
strādājam pie Latgales ezeru takas, kas no mūsu no-
vada ietvers gan Ezernieku, gan Andrupenes apkār-
tni, kā arī Dagdu un Asūni. Šovasar kopā ar takas
izstrādātājiem izbraucām paredzamo maršrutu,
kopā iezīmējām virzienus, pie kuriem vēl var piestrā-
dāt un kurus attīstīt. Te jāatzīmē, ka šobrīd valstī ir
liels pieprasījums pēc dažādām takām kājāmgājē-
jiem, arī velobraucēju maršrutiem.

Ik pa laikam Latgales reģionu apciemo Rīgas tū-
risma firmu pārstāvji un žurnālisti (citreiz arī ārval-
stu) – gana regulāri šādus braucienus rīko vai nu
Latgales tūrisma asociācija vai kāda atsevišķa pro-
jekta ietvaros. Tā, pēc Jaundomes apciemojuma šo-
vasar šāda kopīgi organizēta izbrauciena laikā,
mums izdevās nodibināt ciešus kontaktus ar “Jēkaba
ceļojumiem”. Kopā nu jau sarīkots lielākai grupai
pārgājiens apkārt Eša ezeram ar nakšņošanu Jaun-
domē, otrajā dienā viņi devās velobraucienā apkārt
Rāznai. Vēlāk kopīgi sarīkoti divu dienu gājieni gar
Latvijas robežu: Pasiene-Šķaune-Ķepova un Ķepova-
Robežnieki-Indra. Abi gājieni bija plaši apmeklēti,
nakšņošanas nodrošinātas attiecīgi Šķaunē un Jaun-
domē, kā arī apkārtējos viesu namos. Šķaunē tika sa-
rīkota arī plašāka kultūras programma visam
vakaram. 

Dagdas novadu šogad apciemoja arī lāpu skrējēji,
kas apkārt visai Latvijai no Krāslavas devās līdz Kol-
kas ragam, un divas aktīvas ceļotājas zirga mugurā,
kas sava projekta ietvaros divu gadu laikā posmu pa
posmam arī veica ceļojumu gar visu Latvijas robežu.
23.augustā kopā ar ciemiņiem no Rīgas un vietējiem
iedzīvotājiem atzīmējot “Baltijas ceļa” gada dienu,
pieveicām vairāk kā 70 km gar Latvijas un Baltkrie-
vijas robežu, tiekot līdz Piedrujai, kur nelielā piemi-
ņas pasākumā izteicām vismaz simbolisku atbalstu
brāļu baltkrievu tautai viņas centienos pēc demok-
rātijas atjaunošanas savā valstī.

Arī visi šie notikumi atgādina, ka nedzīvojam tikai
savā novadā, ka mūs ietekmē arī apkārt notiekošais.
Tūrisma jomā jāskatās uz Latgales reģionu kopumā
un daudzos aspektos – visu valsti. Esam uzsākuši sa-
darbību ar tūrisma portālu travelnews.lv, sadarbībā
ar Latgales Tūrisma asociāciju strādāsim pie kopīgas
mārketinga stratēģijas īstenošanas, kas ietver arī re-
gulāras publikācijās dažādos medijos par tūrisma ie-
spējām Latgalē. Cenšamies, lai vienmēr šajās
publikācijās parādītos kaut kas arī par Dagdu. Lab-
prāt uzņemam arī individuālas žurnālistu ciemoša-
nās – tā atkal izdevās pastāstīt par glempingu “Uz
ezera” (Latvijas Radio), par kapelu Baltajā pat vai-
rākkārt (sadarbībā ar LRT+ tika parādīts sižets
ReTV un TV24, kā arī krievu valodā DautkomTV un
portālā grani.lv), Latvijas Radio 2 izskanēja sižets

par Dagdu. Arī Latvijas Televīzijā un sabiedriskā
medija portālā lsm.lv Dagdas vārds tika piesaukts
pozitīvā gaismā. LTV7 gada sākumā iekļuva divi si-
žeti par Dagdu kopumā un par Jaundomes muižas
piedāvājumu atsevišķi. Un vēl janvārī un februārī
TV24 pārraidīja vairākas sarunas ar Dagdas novada
ļaudīm, tai skaitā pārrunājot tūrisma iespējas mūsu
pusē (raidījumos ciemojās Dainis Platacis, Evija Maļ-
keviča, Inese Plesņa, Aivars Trūlis, Aivars Bačkurs).
Žurnālā “A12” publicējām plašu rakstu par Dagdu,
intervijas ar uzņēmēju Stanislavu Maļkeviču un ci-
tiem Dagdas puses cilvēkiem. Pavisam drīz žurnāla
“Baltijas Koks” lapās varēs atrast plašāku rakstu par
Andrupenes lauku sētu.

Īpaši jāpiemin sadarbībā ar Eviku Muiznieci ta-
pušais video materiāls, ko var atrast gan portāla
Tvnet.lv, gan arī Dagdas TIC interneta resursos. Šeit
jāpiemin, ka aktīvi esam attīstījuši savu informācijas
plūsmu šobrīd populārākajā sociālajā tīklā Facebook.
Tur atrodamas ziņas par visām DagdasTIC aktivitā-
tēm un automātiski piecas jaunākās ziņas tiek integ-
rētas arī mūsu pašu portālā visitdagda.com

Un jaunumu mums patiešām netrūkst: vasarā no-
vada svētku ietvaros sadarbībā ar Dagdas Kultūras
centru un Latgales Retro spēkratu klubu sarīkojām
seno automašīnu un motociklu parādi Ezerniekos un
Dagdā, sadarbībā ar Aleksandru Lubānu ir izpētīti
jauni pilskalni un senkapi (kā arī uzaicinātais arheo-
logs profesors Juris Urtāns ir apliecinājis, ka tās nav
tikai iedomas), notikušas vairākas tikšanās ar Dag-
das vidusskolas skolēniem, ar jauniešiem sarīkots nu
jau tradicionālais velobrauciens, vasaras sezonā re-
gulāri notiek ekskursijas pa Dagdu (vada Aija Šē-
fere). Šeit vēl varētu atsevišķi runār par jaunumiem
Andrupenes lauku sētā, Jaundomes muižas izglītības
centrā un vides izglītības centrā “Ķepa” - priecē, ka
visi šie objekti domā par jaunām idejām un par pla-
šāku piedāvājuma klāstu, tomēr tiem noteikti nav jā-
ieņem privātās uzņēmējdarbības nišas. Asūnē tiek
attīstīts koncepts par Konstantīna Raudives centru
– šis virziens noteikti ir ļoti perspektīvs, ņemot vēra
viņa atpazīstamību Latvijā un visā pasaulē.

Dagdas TIC rudenī jau bija izziņojis pieteikšanos
uz kopīgu braucienu par Dagdas novada interesan-
tākajiem tūrisma objektiem, taču koronavīrusa
Covid-19 jauns uzliesmojums vismaz pagaidām lika
atlikt šo ieceri, tomēr noteikti gribam, lai vietējo uz-
ņēmēju pakalpojumus izmanto ne tikai tālāki cie-
miņi, bet par labajām iespējām zina arī vietējie
iedzīvotāji, lai var paši atpūsties un aicināt radus,
draugus un paziņas.

Ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, cenša-
mies izmantot visdažādākās iespējas Dagdas popu-
larizēšanai. Tā pērn Dagdas TICā piedāvājām
iespēju sekot festivāla “LAMPA” tiešraidēm un reizē
tikām viņu pasākumu kartē, Dagdas TIC ir iekļauts
projekta “Latgalīšu volūdai draudzeiga vīta” ietvaros
darinātajā kartē, ko veido Latgaliešu ziņu portāls La-
kuga.lv

Dažādu socializēšanās ierobežojumu ietvaros, ie-
spēju robežās, protams, turpinām dokumentu kopē-
šanas, drukāšanas, skanēšanas, laminēšanas
pakalpojumus. Vēl joprojām var iegādāties
2021.gada kalendārus un suvenīrus – vēlams ie-
priekš sazināties pa e-pastu vai pa tālruni. Pie mums
bezmaksas var vienmēr dabūt arī jaunāko Dagdas
novada ziņu numuru. Kopā ar suvenīriem labprāt
piedāvājam Dagdas puses ražojumus, cik nu varam
– uz priekšu šo virzienu noteikti centīsimies attīstīt. 

Strādājam pie jaunā izdales materiāla par Dagdas
novadu un interaktīvajām iespējām, lai varam pla-
šāk piedāvāt informāciju par atpūtas iespējām mūsu
pusē (digitālas kartes, maršruti “.gpx” formātā utt.)
Sniedzam visdažādākās konsultācijas, palīdzam iz-
strādāt arī individuālus maršrutus. 

Protams, Covid-19 ir ietekmējis visus procesus,
taču ir jāturpina dzīvot un strādāt. Paredzams, ka
tuvāko gadu laikā aizvien pieaugs pieprasījums pēc
mazām viesu mītnēm, jau šobrīd vairāki novada tū-
risma uzņēmumi paplašinās, novadā trūkst aktīvās
atpūtas iespēju, pagājušajā gadā aicinājām atsauk-
ties privātpersonas, kam īpašumā ir melnās pirtis
(šis virziens ir aktuāls joprojām), novadā ir kvalita-
tīvu telšu vietu un kempinga vietu trūkums. Dagdas
pilsētā trūkst kvalitatīvu naktsmītņu piedāvājuma.
Pilsētas apkārtnē ir, bet pašā pilsētā tikai kopmītnes
vai labiekārtota telts uz salas. Sāpīgākais jautājums
ir ēdināšanas pakalpojumi, īpaši vasaras mēnešos
(jūlijā un augustā), kad Dagdas arodskola dodas ik-
gadējā atvaļinājumā, tāpēc ir pieņemts lēmums šajā
virzienā attīstīt Dagdas TICa ēku (Skolas ielā 6), vis-
maz tās pirmo stāvu. Tiek aktīvi veiktas pārrunas ar
privātajiem uzņēmējiem un privātpersonām par da-
žādu variantu iespējamo īstenošanu. Jā, valstī no-
teiktie ierobežojumi un to neprognozējamība ir
nepatīkams blakusefekts, kas mazina optimism, taču
mums ir jādomā vismaz dažus gadus uz priekšu un
tas nozīmē, ka vajadzība pēc kvalitatīva ēdināšanas
pakalpojuma Dagdas pilsētā nekur nepazudīs.

Visi kopā sekosim aktuālajai situācijai valstī un
tūrisma inovācijām pasaulē! Dagdas TIC turpinās
piedāvāt informāciju par Dagdu, Dagdas novadu un
arī plašāku apkārtni, jo tūristam nav robežu. Mēs re-
dzam, ka labs darbs atmaksājas, ja esam iedevuši
vērtīgu konsultāciju, tad klients arī nākamreiz prasīs
mums padomu un atkal atgriezīsies Dagdas pusē!

Dagdas Tūrisma informācijas centra vadītājs
Juris Viļums
25727379
tic@dagda.lv

(Ne)tūrisma gads?
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23.decembrī notika kārtējā Dagdas novada
domes sēde.

Nolēma atļaut izslēgt no Dagdas novada pašval-
dības bilances bezcerīgo debitoru parādus saskaņā
ar sarakstu.

Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ēdi-
nāšanu Dagdas novada pašvaldības izglītības ie-
stāžu 5. – 9. klašu izglītojamiem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Dagdas novada administratīvā terito-
rija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada
6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situā-
cijas izsludināšanu”, Dagdas novada dome nolēma:

1. Ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt ēdinā-
šanu Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu
– Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, An-
drupenes pamatskolas 5.-9. klašu  un Šķaunes sā-
kumskolas 5.– 6. klašu izglītojamiem, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada administra-
tīvā teritorija, piegādājot pārtikas paku  līdz 30,00
EUR vērtībā.

2. Noteikt, ka Aleksandrovas pamatskolas izglī-
tojamiem (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas),
kuri mācās attālināti tiek piegādātas pārtikas
pakas, vadoties pēc aprēķina 2,50 par katru attāli-
nāto mācību dienu.

Pieņēma saistošos noteikumus „Grozījumi Dag-
das novada pašvaldības 2020.gada 28.janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr.2020/2 “Par Dagdas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”. 

Veica grozījumus Dagdas vidusskolas amatu sa-
rakstā no 01.01.2021. un apstiprināja Dagdas vidus-
skolas amatu sarakstu ar grozījumiem no
2021.gada 1.janvāra.  

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2020.gada bu-
džetā plānotajiem autoceļu fonda nesadalītajiem lī-
dzekļiem 6  171,- EUR  tehniskā projekta
dokumentācijas izstrādei Dagdas novada pašvaldī-
bas autoceļa Mamonova – Karaļi pārbūvei, Andzeļu
pagastā.

Vienai personai tika anulētas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu.

Apstiprināja 2020.gada 10.decembrī notikušās iz-
soles rezultātus par pašvaldības īpašuma „Bebru-
līči”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0327
(1.kvartāla 1.; 3.; 8.; 10.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.; 19.;
20. nogabalu) meža cirsmas ar kopējo platību 9,86
ha pārdošanu.

Apstiprināja 2020.gada 10.decembrī notikušās iz-
soles rezultātus par pašvaldības īpašuma „Vārnas”,
Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 (1.kvartāla 2.;

3.; 4.; 5. nogabalu) meža cirsmas ar kopējo platību
3,82 ha pārdošanu.

Pašvaldības nekustamā īpašuma Brīveriņi, An-
drupenes pagastā, Dagdas novadā novērtēšanai;
nekustamā īpašuma Vējiņi, Andrupenes pagastā,
Dagdas novadā novērtēšanai un pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Daugavpils ielā 2A, Dagdā novērtē-
šanai izveidoja nekustamā īpašuma Novērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:

Ø Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Ø Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma

speciālists;
Ø Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpa-

šumu Ziedlauki, adrese: Latgales iela 9, Svarinci,
Svariņu pag. Dagdas nov., kadastra numurs 6090
001 3381, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. Izvei-
doja nekustamā īpašuma Novērtēšanas komisiju
šādā sastāvā: 

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste; 
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma spe-

ciālists; 
Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists. 
Noslēdza vienošanos ar AS “SEB banka”, par

2017.gada 1.marta līguma par bankas automāta iz-
vietošanu pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decem-
brim, saglabājot līdzšinējos līguma nosacījumus.

Apstiprināja izvērtējumu par sabiedrisko pakal-
pojumu sniegšanas attīstību pašvaldības teritorijā
un pilnvaroja SIA “Dagdas komunālā saimniecība”,
izmantojot SIA “Dagdas komunālā saimniecība”
īpašumā esošo Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, Dagdas no-
vada administratīvās teritorijas Dagdas pilsētā un
Dagdas pagastā sniegt šādus sabiedriskos ūdens-
saimniecības pakalpojumus:

- ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lie-
tošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;

- ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā
ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;

- notekūdeņu savākšana centralizētajās kanali-
zācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu savākšanu
lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas
un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tām; 

- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai
skaitā virszemes ūdensobjektos.

Nolēma iesniegt zvērinātam notāram iesniegumu
par mantojuma atklāšanās izsludināšanu un man-
tinieku uzaicināšanu izteikt savu gribu par manto-
juma pieņemšanu. 

5 personām pagarināja dzīvojamās telpas īres lī-
gumu uz pašvaldības dzīvokli.

Tika izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti
jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību
pagarināšanu; par  nomas tiesību piešķiršanu uz
neapbūvētu zemi; par zemes nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 60460040204 un
60460040326 Asūnes pagastā; par apbūvētas zemes
nomas tiesību piešķiršanu; par apbūvētas zemes
nomas tiesību pagarināšanu; par neapbūvētās
zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes
nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības; par pašvaldības nekustamā
īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu;
par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam; par neiznomāto zemes
gabalu saraksta apstiprināšanu.

    Izpilddirektors sniedza pārskatu par
pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto
lēmumu izpildi. Lielākie projekti, kuri pabeigti:

- 20.11.2020. Būvniecības valsts kontroles birojs
ir pieņēmis ekspluatācijā Dagdas pilsētas ielu;

- apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu
ciemā;

- logu nomaiņa Andzeļu jauniešu centrā;
- Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve (

19-03-A00702-000100) (“Vecdome-Pupļi”, “Parka
iela”);

- Dagdas novada autoceļa Kaitra-Ustje pārbūve;
- Dagdas novada lauku ceļa Grabova-Malka

infrastruktūras pārbūve;
- Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma

vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot muzeju
“Andrupenes lauku sēta”;

- Ziedu ielā pabeigts darbs virsmas remontam un
sataisīta ietve;

- Alejas un Daugavpils ielās uzstādīts svētku
apgaismojums;

- pabeigti darbi par projektu dokumentācijas
izstrādi:

Ø Svariņos: notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
pārbūve;

Ø Andzeļos: Mamonova-Karaļi ceļa
infrastruktūras pārbūve;

Ø Dagdā: Alejas ielā 15A (pirmsskolas izglītības
iestādē “Saulīte”) ēkas konstrukcijas atjaunošana.

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

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja 

Domes sēdes lēmumi

Olimpiāžu rezultāti

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10. –
12. klašu Angļu valodas olimpiādē 1. vietu ieguva
Dagdas vidusskolas 12. klases skolēns Armands
Jermaks un Atzinību – Ezernieku vidusskolas
11. klases skolniece Anna Marija Vaišļa.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9. –
12. klašu Bioloģijas olimpiādē 1. vietu ieguva Dag-
das vidusskolas 12. klases skolēns Armands Jer-
maks, 3. vietu – Dagdas vidusskolas 9. klases
skolniece Lana Žvirble, Atzinības – Dagdas vi-
dusskolas 9. klases skolniece Renāte Cigano-
viča, Dagdas vidusskolas 11. klases skolniece
Linda Slapiņa un Ezernieku vidusskolas 11. kla-
ses skolniece Anna Marija Vaišļa.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10. –
12. klašu Vēstures olimpiādē 1. vietu ieguva Ezer-
nieku vidusskolas 11. klases skolniece Anna Ma-
rija Vaišļa, 2. vietu ieguva Dagdas vidusskolas
10. klases skolēns Reinis Vigulis, 3. vietu – Dag-
das vidusskolas 10. klases skolnieces Jana Anto-
nova un Ieva Murāne, Atzinības – Dagdas
vidusskolas 11. klases skolniece Viktorija Voje-
vodska, Dagdas vidusskolas 10. klases skolniece
Ksenija Barkanova un Dagdas vidusskolas 12.
klases skolēns Jevgēnijs Locs.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10. –
12. klašu Vācu valodas olimpiādē 2. vietu ieguva
Dagdas vidusskolas 12. klases skolēns Lauris
Vandišs, bet 3. vietu – Dagdas vidusskolas 10.
klases skolēns Raivis Kuzņecovs.

Dagdas novada Vizuālās mākslas olimpiādē 5.
– 6. klašu grupā 1. vietu ieguva Ezernieku vidus-
skolas 6. klases skolniece Dace Moisejenoka, 2.
vietu – Ezernieku vidusskolas 6. klases skolniece
Sanita Sinicina, 3. vietu – Andrupenes pamat-

skolas 6. klases skolniece Simona Kaņēvica, At-
zinības – Andrupenes pamatskolas 5. klases skol-
niece Margarita Strupā un Andrupenes
pamatskolas 6. klases skolniece Snežana Fedo-
tova. 7. – 8. klašu grupā 1. vietu ieguva Dagdas
vidusskolas 7. klases skolniece Kristija Eta
Rutka, 2. vietu – Dagdas vidusskolas 8. klases
skolniece Anastasija Gaveika, 3. vietu – Dagdas
vidusskolas 7. klases skolniece Marina Valtere.
9. – 12. klašu gupā 1. vietu ieguva Dagdas vidus-
skolas 9. klases skolnieces Kitija Jermolajeva
un Lana Žvirble, 2. vietu – Dagdas vidusskolas
9. klases skolnieces Renāte Ciganoviča un
Džastina Leonoviča – Batņa, 3. vietu – Dagdas
vidusskolas 11. klases skolniece Jūlija Smoļani-
nova un Dagdas vidusskolas 12. klases skolniece
Poļina Smoļaninova.

Pārtikas paku saņemšana

Decembrī Dagdas novada pašvaldība lēma no-
drošinot vienreizēju ēdināšanas atbalstu izglītoja-
miem ārkārtējās situācijas laikā. Tika sagatavotas
pārtikas pakas, kas tika izsniegtas Dagdas novada
administratīvajā teritorijā deklarētajiem 5. – 9.
klašu skolēniem. 21. decembrī pārtikas pakas sa-
ņēma Ezernieku vidusskolas, Andrupenes pamat-
skolas un Šķaunes sākumskolas skolēni. Savukārt
22. decembrī tās saņēma Dagdas vidusskolas sko-
lēni. Kopā savus adresātus sasniedza 251 paka.

Pārtikas paku saturs ir daudzveidīgs un atbilst
visām Pārtikas veterinārā dienesta normām.
Tajās ir makaroni, griķi, rīsi, kviešu milti, tomātu
mērce, rapšu eļļa, cukurs, olas, konservēti zaļie
zirnīši, šokolāde, cepumi “Cukura”, cāļu fileja, ku-
kurūzas nūjiņas, vārītā desa, krējums, sviests,
siers, kausēts siers un Ziemassvētku neatņemama
sastāvdaļa – mandarīni.

Paldies par atbalstu Dagdas novada pašvaldī-
bai un domes deputātiem! Paldies Dagdas vidus-
skolas ēdnīcas vadītājai Natālijai Bistrovai par
sagādātajiem produktiem, atbildīgi veikto darbu
un sadarbību, kā arī visām viņas kolēģēm par
paku fasēšanu un komandas darbu!

Izstāde “”Eņģeļi pār Dagdas 
novadu”

Ziemassvētku gaidīšanas laiku varam saukt arī
par eņģeļu laiku. Tas ir laiks, kad mēs katrs cen-
šamies kļūt labāks - piedaloties labdarības akci-
jās, piedodot pāridarījumus vai vienkārši pasakot
kādam labu vārdu, nosūtot Ziemassvētku apsvei-
kumu, uzdāvinot siltu smaidu vai mīļu dāvanu.
Katram, kuru  iepriecinām, mēs kļūstam par
mazu prieka nesēju – eņģeli. 

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļa šogad organizēja Ziemassvētku eņģeļu de-
koru izstādi “Eņģeļi pār Dagdas novadu”. Paldies
ikvienam, kurš atsaucās un piedalījās šajā akcijā!
Kopumā tika saņemti gandrīz 140 dažādi darbiņi,
kas IKS nodaļu uz kādu brīdi pārvērta par eņģeļu
pasauli. 

Sākotnēji tika plānots, ka izstādi klātienē varēs
apskatīt Dagdas novada bibliotēkā no 2020.gada
18. decembra. Diemžēl, pašlaik tāda iespēja ne-
pastāv, valstī noteikto ierobežojumu dēļ. Tomēr
ļoti ceram, ka pēc 2021. gada 11. janvāra bibliotē-
kas drīkstēs apmeklēt un tad eņģeļu pasaulē varēs
ieskatīties jebkurš interesents. Šobrīd aicinām eņ-
ģeļu izstādi apmeklēt virtuāli Dagdas novada
mājas lapā www.dagda.lv/konkursi

Lai katru no mums sargā Sarģenģelis, bet mēs
būsim pateicīgi viņam par to!

Dagdas novada IKSN

Izglītības ziņas
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Jauniešu biedrības “DAGNE” atbalstītais projekts “Be More”

2020. gada nogalē Zviedri-
jas – Latvijas sadarbības

fonds atbalstīja Dagdas no-
vada jauniešu biedrības

“Dagne” iesniegto projektu
“Be More” (tulk. “Esi vai-
rāk”), kas tiks īstenots no
2021. gada 15. janvāra līdz
15. jūlijam. Projekta ietvaros
tiek paredzēts izveidot ietek-
mīgu jauniešu līderu grupu
Latgales reģionā, kuri spētu
iesaistīt arvien vairāk jau-
niešu vietējo jauniešu bied-
rību darbībā, veicot
daudzveidīgas pilsoniskās
līdzdalības aktivitātes (t.sk.
brīvprātīgo darbu). 

Projekta aktivitātes galve-
nokārt balstīsies uz esošo un
topošo jauniešu līderu kom-
petences paaugstināšanu
jauniešu biedrību/ grupu va-
dībā, pilnveidojot viņu zinā-
šanas par pilsoniskās
sabiedrības izveidošanu un
pilsoniskās līdzdalības veici-
nāšanu, attīstot sadarbības
un starptautisko projektu
rakstīšanas un īstenošanas
prasmes. Līdz ar to projekta
“Be More” ietvaros jauniešu
līderiem tiks novadītas 6 mē-
nešu ilgas apmācības par
koučingu, sadarbības for-
mām un izveidi. Organizēta

starptautiskā tiešsaistes
konference ar Latvijas un
Zviedrijas pārstāvjiem, lai
savstarpēji dalītos pieredzē
par projektu īstenošanu un
kopīgi noskaidrotu iespējamo
projektu (“Erasmus”, “Swet-
latfun” u.c.) idejas turpmā-
kajai ilgtermiņa sadarbībai.
Konferences laikā jauniešu
biedrība “Dagne” iegūs vērtī-
gus kontaktus – latviešu un
zviedru partnerus, t.sk. jau-
niešu līderus, no skolām un
jauniešu centriem. Savukārt,
starptautisko projektu plā-
nošana un īstenošana mudi-
nās jauniešus pieņemt un
īstenot lēmumus sabiedrības
labā, veidojot pilsonisko sa-
biedrību un sekmējot pilso-
nisko līdzdalību. 

Šajā projektā “Dagnes”
galvenais sadarbības partne-
ris ir latviešu organizācija
“MEYOU.ONE”, kas palī-
dzēs projektā iesaistītajām
personām – vismaz 20 jau-
niešiem vecumā no 18 līdz 30
gadiem – attīstīt koučinga
un komunikācijas prasmes
un izveidot ciešu turpmāko

sadarbību ar zviedru jau-
niešu biedrībām, organizāci-
jām un to līderiem. Iegūstot
zināšanas, attīstot prasmes
un radošās spējas, iegūstot
jaunus draugus un paziņas
no Zviedrijas un Latvijas,
projektā iesaistītie jauniešu
līderi turpmāk spēs veidot
ciešu savstarpējo sadarbības
tīklu Latgales reģionā, lai
spētu kopīgi un individuāli
iesaistīt arvien vairāk jau-
niešu veikt sabiedrībai pozi-
tīvas un lietderīgas darbības.

Projektu atbalsta Zviedri-
jas – Latvijas sadarbības
fonds. Vairāk par Zviedrijas
– Latvijas sadarbības fondu
var uzzināt: https://swelat-
fund.org/home-en 

Vairāk, par sadarbības
partneriem MEYOU.ONE
var uzzināt:  https://www.fa-
cebook.com/meyouonelife 

Informācīju sagatavoja:
Projekta „BE MORE” va-

dītāja: Liāna Babre
Papildinformācija: 
29693869, e-pasts: 
yodagde@gmail.com

Kā katru gadu Dagdas novada Sporta skola ap-
kopoja 2020.gada audzēkņu sasniegumus un
sveica savus labākos sportistus. Šogad skolas
“Sporta laureāts 2020 ” notika savādāk, jo izpalika
tradicionālā sveikšana, konkursi, kopā būšana.
Katrs godalgas ieguvējs tika novērtēts un sumi-
nāts individuāli.

Par  sasniegumiem oficiālajās un Latgales re-
ģiona sacensībās tika apbalvoti: Elīna Stikute,
Evelīna Zemlicka, Ernests Ļoļāns, Daniels Kaza-
kevičs un Samuels Zariņš.

Par augstiem sasniegumiem Latgales un valsts
sacensībās balvas saņēma septiņi vieglatlēti:
Luīze Kromāne, Valērija Ovčinko, Veronika Šē-
fere, Adriana Plakoša, Lauris Borovkovs, Mak-
sims Giruckis, Evelīna Olehnoviča.

Par augstiem sasniegumiem valsts sacensībās
tika apbalvoti astoņi sportisti. Meitenes Vineta
un Ilvita Rutkas, Katrīna Kuzņecova, Undīne

Goligina  Latvijas ziemas U-14 čempionātā
4x160m stafetes skrējienā izcīnīja augsto
4.vietu, bet vasaras sezonā 4x100m stafetē
5.vietu. Vineta, Katrīna, Undīne vēl izcīnīja sud-
rabu Skolēnu spartakiādes Rudens krosa
4x800m stafetē. Sandra un Arnis Dimperi,
Alekss Ozoliņš vairākkārt ieguva godalgotas vie-
tas garajās disciplīnās Latgales reģionā, bet Lat-
vijas Skolēnu spartakiādes Rudens krosa
4x800m stafetē kļuva par čempioniem. Minskas
vieglatlētikas turnīrā Baltkrievijā Viktors Kuz-
mins izcīnīja 3.vietu augstlēkšanā, bet Raivo
Malinovskis 3.vietu trīssolī.

Par Sporta skolas laureātiem tika atzītas divas
sportistes - Ieva Murāne un Undīne Goligina. Ieva
Rīgas atklātajā čempionātā telpās 3000m distancē
un Rīgas atklātajās meistarsacīkstēs telpās U-18
vecuma grupā 1500m distancē ieguva 2.vietu, Lat-
vijas ziemas U-18 čempionātā 3000m distancē

3.vietu un skrējienā 2000m ar kavēkļiem 4.vietu.
Latvijas valsts izlases sastāvā sportiste startēja
Baltijas U-18 komandu čempionātā Klaipēdā un
3000m izcīnīja bronzu. No vieglatlētikas turnīra
Minskā Baltkrievijā Ieva atveda 1500m distancē
izcīnīto bronzu. Undīne Goligina Minskā 1000m
sporta soļošanā kļuva par čempioni. Latvijas U-14
čempionātā sportiste 2000m sporta soļošanā ie-
guva 2.vietu.  

Paldies sportistiem, viņu vecākiem,  treneriem
par sasniegumiem un novēlu sportiskos panāku-
mus arī turpmāk. Lai veicas mūsu Sporta skolas
meiteņu volejbola komandai, kurai Covid – 19 iz-
raisītās pandēmijas dēļ nebija iespējas aizvadīt
pilnvērtīgu sezonu un uzrādīt atbilstošus rezultā-
tus!

Vija Nipere
Dagdas novada Sporta skolas direktore 

Sporta skolas gada sasniegumu apkopojums
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Ezernieku pagastā:
- nomainīta elektroinstalācija pašvaldības dzīvoklim

“Zāles”-2; 
- nomainīti logi pašvaldības dzīvokļiem: “Bērzāji”-6, “Pale-

jas”-4, “Kantori”-1;
- pabeigts Jaundomes muižas tilts;
vpabeigta Jaundomes muižas šķūņa būvniecība;
- uzlabots ceļu segums uz pašvaldības ceļiem un nomainītas

caurtekas;
- nolikvidēti 3 bebru aizsprosti;
- iztīrītas ūdensvadu notekas pagasta ēkām;
- iztīrīti dūmvadi pašvaldības dzīvokļiem;
- rekonstruēta centrālās ieejas nojume pagasta un doktorāta

ēkām;
- tika nokrāsota kapliča;
- Ezernieku kapos gar žogu tika sakopta teritorija;
- izzāģētas ceļu nomales pagastu ceļiem;
- sakopta teritorija gar Jaundomes muižas taku.
Šķaunes pagastā:
- appļauta un sakopta ciemata un sākumskolas teritorija;
- sakoptas 11 pagasta kapsētas;
- nopļautas pašvaldības ceļu ceļmalas;
- Tautas namā nolakota skatuves grīda; 
- veikts elektroinstalācijas remonts Tautas namā un feldšeru

punktā;
- Brāļu kapos uzstādīti jaunie soli;
- daudzdzīvokļu mājai “Celiņi” nomainīts jumts;
- veikts pašvaldības autoceļu seguma iesēdumu un bedrīšu

remonts: 
“Šķaune - Poliščina” Pk 0,300-1,300 km;
“Svariņu ceļš – Patmaļi” Pk 0,00 – 3,030 km;
“Kiseļova – Rubuļi” Pk 0,100-0,700 km 
- veikts darbs – bīstamo koku zāģēšana ciemata Šķaunē;
- pie skolas sakārtots piebraucamais ceļš ugunsdzēsības

ūdensņemšanas vietai; 
- ciemata katlu mājā nomainīts apkures katls;
- veikta kārtējā ūdens sistēmas dezinfekcija;
- pārbaudīti un atjaunoti ugunsdzēšamie aparāti;
- notiek malkas sagatavošana katlu mājām (malkas sagrie-

šana, skaldīšana). 
Konstantinovas pagastā:
- nomainīti logi daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās;
- nomainītas durvis vienā pašvaldības dzīvoklī;
- veikts remonts Fap telpās – salīmētas un nokrāsotas tape-

tes, nomainīta linoleja, noflīzēta grīda;
- Tautas namā tika nošpaktelētas un nokrāsotas zāles sienas,

nolakota zāle un skatuve, nomainīti jauni aizkari, zālē uzstā-
dītas sienas lampas;

- atvesti un salikti 30 m3 malkas;
- veikta ceļu klātnes planēšana;
- bedrīšu remonts uz ceļiem;
- nomaļu grunts uzaugumu noņemšana un caurteku uzstā-

dīšana uz 4 ceļiem; 
- dekorāciju veidošana un uzstādīšana LR proklamēšanas

dienai un Ziemassvētkiem.
Andrupenes pagastā:
- veikts autoceļu Andrupene -Malka un Klismeti – Stalidzāni

atsevišķu posmu remonts, veikta pagasta autoceļu planēšana;
- veikta visu kanalizācijas aku tīrīšana Andrupenes un Ma-

riampoles ciemos;
- izgatavots kauss traktoram malkas pievešanai pie katlu

mājas un citu kravu pārvietošanai;
- veikta cirkulācijas sūkņa nomaiņa Andrupenes pamatsko-

las katlu mājā;
- uzsākts saimniecības ēkas (bijusī katlu māja pie Tautas

nama) remonts, patreiz tiek veikti sagatavošanas darbi vārtu
uzstādīšanai;

- veikti ciemata un kapsētu labiekārtošanas darbi (sagrābtas
un novāktas lapas, zari un nokaltušie koki);

- ikdienā tiek veikti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas uz-
turēšanas un remontdarbi.

Andzeļu pagastā:
- veikts autoceļu Artjomovka - Mamoni- Usači, Krivina- Lič-

murāni- Obiteļs un Andzeļi- Karaļi atsevišķu posmu remonts,
veikta autoceļu planēšana;

- veikts pašvaldības dzīvokļa kosmētiskais remonts Andzeļu
ciemā;

- nomainīts apkures katls un veikts apkures sistēmas re-
monts pašvaldības īpašumā “Kumelītes”;

- veikta bīstamo koku nozāģēšana Krivinas kapsētā;
- veikti ciemata un kapsētu labiekārtošanas darbi (sagrābtas

un novāktas lapas, zari un nokaltušie koki);
- ikdienā tiek veikti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas uz-

turēšanas un remontdarbi.
Bērziņu pagastā:
- dzeramā ūdens un to sistēmas dezinfekcijas 2.kārta;
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope;
- zāles izpļaušana un novākšana kapsētās otro reizi;
- apkures katlu telpas un aprīkojuma sagatavošana apkures

sezonai;
- malkas zāģēšana un salikšana šķūnī;
- Tautas nama fasādes apdares darbi;

- teritoriju labiekārtošana (lapu sagrābšana, novākšana);
- elektriskā pazemes kabeļa - 37 m nomaiņa notekūdeņu at-

tīrīšanas iekārtās;
- dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas tehniskā apkope, re-

monts c. Porečje.
- tika sakoptas pagasta kapsētas  rudens sezonā - sagrābtas

un iznestas lapas;
- sakopta Brīvā laika pavadīšanas centra ‘Upmala” teritorija;
- malkas piegāde katlu mājai  (malkas sagriešana, skaldī-

šana, iekraušana);
- sniega tīrīšana pagasta pārvaldes teritorijā;
- ceļa Nr. 4-17 “Moroziki-Morozovas vecticībnieku kapi” se-

guma iesēdumu un bedrīšu remonts;
- malkas zāģēšana;
- krūmu zāģēšana ceļa Nr. 4-17 “Moroziki-Morozovas vecti-

cībnieku kapi” ceļmalās;
- sarotāta pagasta egle, bibliotēkas, Tautas nama un pagasta

pārvaldes telpas Ziemassvētkiem un Jaungadam.
Svariņu pagastā:
- veikta Sporta zāles ieejas jumta pārbūve;
- veikts Traktoru MTZ 80 remonts saviem spēkiem(dzinēja

remonts);
- veikts Traktora T-25 remonts; 
- veikta Pagasta ēkas apkures katla nomaiņa saviem spē-

kiem.
Ķepovas pagastā:
- sagatavoti un atvesti 30 m3 malkas (septembrī);
- sakārtoti Vorzovas un Meļkeru kapi;
- veikta ūdens dezinfekcija;
- ar Dagdas komunālas saimniecības palīdzību, veikts ūdens-

vada remonts c.Apaļi;
- sagatavoti un atvesti 22,5 m3 malkas (oktobrī);
- veikts ūdensvada remonts c.Neikšāni;
- sagatavoti un atvesti 55 m3 malkas (novembrī);
- sagatavoti un atvesti 15 m3 malkas (decembrī);
- tika veikta krūmu atvašu pļaušana uz pašvaldības ceļa

Apaļi Laizāni 
- patstāvīgi veikti teritorijas uzkopšanas darbi.
Asūnes pagastā:
- krūmu atvašu pļaušana ar krūmgriežiem uz pašvaldības

ceļa Asūne – Izgāztuve;
- izpļauti un sakārtoti pašvaldības kapi; 
- veikts pašvaldības dzīvokļa remonts Kalna 3-2;
- uzstādīts ūdenssildītājs Asūnes TN;
- veikts pašvaldības dzīvokļa remonts Kalna 1-8;
- sazāģēti 60 m3 malkas pie daudzīvokļu mājas; 
- uzsāktie uzaugumu noņemšanas darbi uz pašvaldības ceļa

Račeva – Meņģi;
- novākti atsevišķi koki uz pašvaldības ceļa Ferma – Ormija

(atvesti 12 m3 malkas);
- iesākta malkas sagatavošana pašvaldības iestādēm;
- nozāģēti bīstami koki Asūnes kapos;
- atvestie 25.2 m3 malkas (decembrī);
- patstāvīgi veikti teritorijas uzkopšanas darbi.
PI “Pilsētsaimniecība”:
- četriem pašvaldības dzīvokļiem nomainīti logi;
- diviem pašvaldības dzīvokļiem nomainītas ieejas durvis;
- pašvaldības dzīvokli, Liepājas ielā 2-1 veikts remonts (sa-

mūrēta jauna krāsns, ierīkota jauna kanalizācija un ūdensvads,
veikta logu un durvju nomaiņa, kosmētiskais remonts);

- JIC uzstādīts bērnu laukums;
- Daugavpils ielā 8 (P. Murāna kabinetā) veikts remonts (grī-

das nomaiņa, telpas kosmētiskais remonts, jauna elektroinsta-
lācija);

- Alejas ielā izveidots notekūdeņu akumulācijas dīķis un
veikta tā iežogošana;

- gar pilsētas ielām veikta koku zaru griešana apm. 550 ko-
kiem;

- veikta koku ataudžu griešana:
3 no Ezermalas ielas 22 līdz Ezermalas ielai 34;
3 no Asūnes ielas 14 līdz Asūnes ielai 16;
3 Daugavpils ielā 14;
3 Daugavpils ielā 16a;
3 no Asūnes ielas 30 līdz Asūnes ielai 32;
3 Ezermalas ielā 6a;
3 Asūnes ielā 17;
3 no Alejas ielas 3a līdz Alejas ielai 5b;
3 no Brīvības ielas 5b līdz Asūnes ielai 14a;
3 Jaunajos kapos (apm.1,5 ha);
3 Vecticībnieku kapos (apm. 0,5 ha)
- grāvja rakšanas darbi no Alejas ielas 3a līdz Alejas ielai 1

(apm.300m);
- grāvja tīrīšanas darbi starp Pasta ielu 17 un pasta ielu 19

(apm. 200m);
- smilts-sāls maisījumu konteineru uzstādīšana un piepildī-

šana;
- trotuāru un ielu kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu;
- sniega tīrīšana no trotuāriem un stāvlaukumiem;
- pontonu sagatavošana ziemai;
- Jaungada egles rotāšana;
- pilsētas dekorāciju izveide un rotāšana;
- ikdienas darbu veikšana.

Atskaite par padarītiem darbiem pilsētā un pagastos
2020. gada 4.ceturksnī 

Sociālā dienesta
ziņas

Decembrī  piešķirts no
jauna 6 ģimenēm (personām)
trūcīgas statuss un 1 ģimenei
- maznodrošinātas statuss, bet
sakarā ar ārkārtējās situāci-
jas noteikšanu visā valstī, tām
personām, kurām trūcīgas vai
maznodrošinātas statuss bei-
dzās 30.11.2020., periods tika
automātiski pagarināts līdz
28.02.2021. (kopumā 22 ģime-
nēm (personām)). 

Garantētā minimālā ienā-
kuma pabalsts izmaksāts 177
ģimenēm EUR 9687,65 ap-
mērā, dzīvokļa pabalsts
naudā EUR 4856,12 apmērā
piešķirts 94 ģimenēm un na-
tūrā  - 42 ģimenēm EUR
2514,85 apmērā, citi pabalsti
pamatvajadzību nodrošināša-
nai izmaksāti 29 ģimenēm
EUR 999,08 apmērā.

Sociālās garantijas bāre-
ņiem un pabalsts audžuģime-
nēm – EUR 4008,53 apmērā,
pabalsts jaundzimušo aprūpei
– EUR 220,- 1 ģimenei, pa-
balsts 7 donoriem –EUR 35,-
22 pabalsti malkas iegādei vai
apkures izdevumu daļējai seg-
šanai personām ar invaliditāti
– EUR 2640,- apmērā; pa-
balsts medikamentu iegādei
vai ar veselības aprūpi saistīto
pakalpojumu apmaksai 32 ve-
cuma pensionāriem EUR
953,10 apmērā, 6 apbedīšanas
pabalsti EUR 1760,- apmērā,
1 pabalsts krīzes situācijā
EUR 101,64 , citi pabalsti
(duša, ceļa izdevumi, ceļu tīrī-
šana, dokumentu noformē-
šana u.c.) – EUR 701,20
apmērā.

Kopā paredzēto pabalstu
izmaksas nodrošināšanai iz-
lietoti EUR 28477,17.

Papildus jau esošajām, 2
personas ievietotas ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā –
VSPC “Dagda”, asistenta pa-
kalpojums piešķirts 3 perso-
nām, 1 personai noteiktas
izmaiņas sociālā aprūpes pa-
kalpojuma dzīvesvietā  - “ap-
rūpe mājās” - nodrošināšanai. 

Par licencēto 
makšķerēšanu 

Ežezerā, Dagdas,
Kaitras un Kairīšu

ezeros

Dagdas novada pašval-
dība informē, ka Dagdas
novada pašvaldības 2017.
gada 28. septembra saisto-
šie noteikumi Nr. 2017/6
„Par licencēto makšķerē-
šanu Ežezerā, Dagdas,
Kaitras un Kairīšu ezeros”
zaudēja spēku no
01.01.2021.

Augstāk minētajos ezeros
ar 2021.gada 1.janvāri mak-
šķerēšana būs atļauta mak-
šķerniekiem, kuriem  ir derīga
makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību karte.        

Makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību karte
nav nepieciešama personām,
kas jaunākas par 16 gadiem
un vecākas par 65 gadiem, kā
arī personām ar invaliditāti. 
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Paziņojums par jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums, kas stājās spēkā
2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka
Krāslavas novada pašvaldība kopā ar
Dagdas novada pašvaldību un trīs
Aglonas novada pagastiem no 2021.
gada 1. jūlija veidos vienotu adminis-
tratīvo teritoriju – Krāslavas novadu. 

Apvienotajam novadam ir jānodro-
šina kopīgu teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentu izstrāde, tāpēc,
sadarbojoties Krāslavas, Dagdas un
Aglonas novadu pašvaldībām, tiek uz-
sākts darbs pie jaunizveidojamā
Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas un Krāslavas novada
attīstības programmas sagatavoša-
nas. Krāslavas novada dome un Dag-
das novada dome 2020. gada 26.
novembra domes sēdē pieņēma lēmu-
mus par minēto dokumentu izstrādes
Darba uzdevumiem, termiņiem, kā
arī izstrādes darba grupas pārstāv-

jiem no attiecīgās pašvaldības.
Krāslavas novada ilgtspējīgas attīs-

tības stratēģijā 2021. – 2037. gadam
tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstī-
bas redzējums, stratēģiskie mērķi, at-
tīstības prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīva. Krāslavas no-
vada attīstības programmā 2021. –
2027. gadam tiks ietverts pašreizējās
situācijas analīzes kopsavilkums, kā
arī noteikts rīcību kopums novada il-
gtermiņa stratēģisko mērķu un priori-
tāšu īstenošanai un Attīstības
programmas īstenošanas uzraudzības
kārtība. 

Attīstības dokumentu izstrādē ir
ļoti svarīga iedzīvotāju iesaiste. Kon-

krētus priekšlikumus tālākai novada
attīstībai ar norādi “Priekšlikumi
Krāslavas novada attīstības program-
mai” lūgums iesniegt Dagdas novada
domei (epasts: dome@dagda.lv , Ale-
jas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novada
domei (epasts: dome@kraslava.lv,
Rīgas ielā 51, Krāslavā (COVID-19
ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums at-
stājams pastkastē pie ēkas), Jums tu-
vākajā pagasta pārvaldē vai kā
iesniegumu www.latvija.lv) līdz
2021.gada 31.janvārim, norādot savu
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu,
adresi, tālruni/ e-pastu). Jūsu perso-
nas dati tiks izmantoti tikai normatī-
vajos aktos noteiktā kārtībā.

Programmu izstrādes laikā iedzīvo-
tāji tiks aicināti līdzdarboties arī te-
matiskajās darba grupās un izteikt
viedokli iedzīvotāju aptaujā un sa-
biedriskajās apspriešanās. 

Plašāka informācija par sabiedrī-
bas iesaistes iespējām tiks sagata-
vota un drīzumā publicēta
mājaslapās www.kraslava.lv,
www.dagda.lv un www.aglona.lv,
sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Kontaktpersona un izstrādes vadī-
tāja ir Krāslavas novada domes Attīs-
tības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe
(attistiba@kraslava.lv, tālrunis
29185871).

Sagatavoja: I.Dzalbe, L.Nagļa
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Viņpasaulē aizgājušie*
Dagdas novadā 

decembrī:

Jānis Dzjatlovs
(dzim.1956.g.)
Aleksandrs Trizna
(dzim.1955.g.)
Pēteris Muravskis
(dzim.1974.g.)
Marija Golube
(dzim.1947.g.)
Vilgelmīna Isaka
(dzim.1955.g.)
Olga Juhna (dzim.1939.g.)
Apolinarija Trofimova
(dzim.1927.g.)
Jurijs Ložkins
(dzim.1942.g.)
Monika Spila
(dzim.1932.g.)
Lidija Ovčinko
(dzim.1945.g.)
Jānis Andžāns
(dzim.1942.g.)
Natālija Jančenko
(dzim.1929.g.)
Gaļina Trofimova
(dzim.1948.g.)
Antoņina Ratinska
(dzim.1947.g.)
Konstancija Karvele
(dzim.1928.g.)
Angelina Sorokina
(dzim.1950.g.)
Albīna Štuopene
(dzim.1934.g.)

Izsakām dziļu 
līdzjūtību tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimt sarakstu nodaļā no
01.12.2020. līdz 31.12.2020.

Piedāvā novada iedzīvotājiem iegādāties veselības apdrošināšanu

PA „Krāslavas Slimokase” sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību AAS „BALTA” piedāvā novada iedzīvotājiem ie-
gādāties veselības apdrošināšanu. 

Lai saņemtu AAS „BALTA” veselības apdrošināšanas karti, klients var vērsties Dagdas vienotajā valsts un pašval-
dību klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Alejas ielā 4, Dagdā vai zvanot pa tālr. 65681701.

Veselības apdrošināšanas kartes, pēc to iegādes, varēs saņemt Dagdas VPVKAC Alejas ielā 4, Dagdā.

Īpašniekam, vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju,
privāto ceļu attīrīšana no sniega tiks veikta
vienlaicīgi ar pašvaldības ceļu attīrīšanu, kas
samazinās tukšgaitas pārbraucienus un izmaksās
ievērojami lētāk, nekā braucot speciāli uz konkrētu
objektu.

Iedzīvotāji, kuriem nepieciešams attīrīt māju, komersantu
vai servitūta ceļus no sniega, var vērsties: 

Dagdas pilsētā un Dagdas pagastā – 20389632, Alla
Kalniņa, SIA “Dagdas komunālā saimniecība”; 

Andrupenes pagastā – 29323674, Anatolijs Sokolovs,
Andrupenes pagasta pārvalde;

Andzeļu pagastā – 29198248, Aivars Platacis, Z/S “Ezer-
mala” 

Asūnes pagastā – 26337573, Viktors Krūmiņš, Z/S “Ce-
liņi”; 

Bērziņu pagastā – 28748845, Valentīns Prusaks, Ezer-
nieku pagasta pārvalde;

Ezernieku pagastā – 28748845, Valentīns Prusaks,
Ezernieku pagasta pārvalde; 

Konstantinovas pagastā – 29958047, Ivars Geks, Kon-
stantinovas pagasta pārvalde; 

Ķepovas pagastā – 25634589, Žanna Aišpure, Ķepovas
pagasta pārvalde; 

Svariņu pagastā – 26262883, Sergejs Sirota, Svariņu pa-
gasta pārvalde. 

Šķaunes pagastā – 28373048, Pāvels Višņevskis
Ezernieku, Bērziņu, Konstantinovas un Svariņu pagastu

pārvaldes sniedz traktora pakalpojumus.
Visos gadījumos, kad nepieciešama steidzama palīdzība

ceļu attīrīšanai no sniega, lūdzam griezties savās pagastu
pārvaldēs, kur Jums palīdzēs. 

Privāto māju pievedceļu attīrīšana no sniega 

Dagdas novada iedzīvotāji!
Valsts Robežsardzes Robežnieku robežapsardzības nodaļa sveic ikvienu Dagdas novada iedzīvotāju 
un vēl panākumiem bagātu, un saticības pilnu šo 2021. gadu! Lai, šis Jaunais gads piepilda visus 

Dagdas novada iedzīvotāju sapņus un sirdis ar prieku.

Atgādinam!
Uzturoties pierobežas joslā ir nepieciešama speciālā caurlaide, kuru var saņemt jebkurā Valsts robežsardzes

struktūrvienībā, kā arī interneta vietnē: https://www.latvija.lv/
Valsts robežsardze lūdz Dagdas novada  iedzīvotājus informēt par pierobežas joslā vai pierobežā manītām

personām vai personu grupām, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas iedzīvotāju etniskai vai nacionālajai
piederībai.

Lūdzam Jūs nekavējoties ziņot Robežnieku robežapsardzības nodaļai  pa tālruni (anonimitāte garantēta):
+37165403763
+37126399875
+37129602519
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Cienījamais jaunveidojamā Krāslavas novada 
iedzīvotāj!

Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldības aicina Jūs iesaistīties Krāslavas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—
2027. gadam izstrādē, līdz šī gada 31. janvārim atbildot uz šīs aptaujas jautājumiem un kopīgi definējot jaunā novada prioritātes.

Anketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē (https://forms.gle/MX4UeZRBbTkezYmU8) (optimālais variants, epasti piedalās pārsteiguma balvu izlozē); 2) nosūtot
elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu attistiba@kraslava.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā Krāslavas novada domē (Rīgas 51, Krāslavā, pasta
kastītē pie ieejas), Dagdas novada domē (Alejas ielā 4, Dagdā, pasta kastītē pie ieejas), Aglonas novada domē (Somersētas 34, Aglonā, pasta kastītē pie ieejas)
vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu kopsavilkums tiks
publicēts www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv. 

Kopā varam vairāk!
Nosauciet 5 vietas, lietas, cilvēkus vai uzņēmumus, kas Jums šķiet unikāli un nāk prātā kā pirmās asociācijas ar jaunveidojamo Krāslavas novadu

(esošajiem Krāslavas un Dagdas novadiem, Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastiem! 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

K das, J supr t, ir noz m g k s š  br ža priekšroc bas jaunizveidojam  Kr slavas 
novada att st bai? 
L dzu, izv lieties ne vair k par 5 variantiem. 

 Dabas v rt bas (ezeri, Daugava, meži, 
eolo iskie un eomorfolo iskie 

pieminek i) 

 Kult rv sturiskais mantojums (muižas un 
bazn cas) 

 Kvalitat vi izgl t bas pakalpojumi 

 T risma un akt v s atp tas iesp jas 

 Biolo isk s produkcijas ražošana, 
m jražošana 

 Zinoši, izgl toti, iniciat vas bag ti cilv ki 

 Daudznacion la vide 

 Kult ras trad cijas, amatniec ba 

 Atrašan s vieta pie Eiropas Savien bas 
r j s robežas 

 Droša vide imen m 

 Cits (miniet): 
_______________________ 

 
K di, J supr t, ir liel kie riski jaunizveidojam  Kr slavas novada turpm kai att st bai? 
L dzu, izv lieties ne vair k par 5 variantiem. 

 Ce u infrastrukt ra 

 Sabiedrisk  transporta t kls 

 Nepietiekoši akt va kult ras un sabiedrisk  vide 

 Nepietiekoša t risma, kult ras un vides objektu 
infrastrukt ra 

 Jauniešu un darbsp jas vecuma iedz vot ju 
aizpl šana 

 Darba vietu tr kums 

 Zemas algas 

 Komun l  saimniec ba ( dens, 
siltumapg de, kanaliz cija, atkritumi utt.) 

 eogr fiskais izvietojums 

 Izgl t bas iest žu sl gšana 

 V jš TV, radio un sakaru t kls pierobež  

 Cits(miniet):______________________ 

K das, J supr t, ir noz m g k s jaunizveidojam  Kr slavas novada dabas un 
kult rv sturisk s v rt bas? 
L dzu, izv lieties ne vair k par 3 variantiem. 

 Dabas parks “Daugavas loki”, paši 
aizsarg jamo ainavu apvidus “Augšdaugava” 

 R znas nacion lais parks 

 Ezeri 

 

 Gr fu Pl teru pils komplekss 

 Bazn cas 

 Koka apb ve 

 Muzeji, kult rvietas  

 Cits (miniet):: _______________________ 

 
Vai, J supr t, jaun  administrat vi teritori l  reforma jaunveidojamaj  Kr slavas novad : 
. 

 Sekm s novad  iek auto teritoriju att st bu 

 Negat vi ietekm s iek auto teritoriju att st bu 

 

 Neko nemain s 

 Cits:  

 

L dzu sarindojiet pied v tos 10 atpaz stam kos publiski pieejamos kult rv sturiskos 
objektus un muzejus p c to noz m guma t risma veicin šanai jaunaj  Kr slavas novad  
(no 1 – visnoz m g kais l dz 10 - maz k noz m g kais, neatk rtojiet vien dus ciparus!) 

 Kr slavas gr fu Pl teru pils komplekss 
(t.sk. pils, parks, Kr slavas V stures un 
m kslas muzejs, TIC, amatniec bas centrs) 

 Dagdas muižas parks (t.sk. Dagdas ala, 
Jauniešu iniciat vu centrs “Parka rozes”) 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu, kas nosaka, ka Krāslavas
novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašval-
dību un trīs Aglonas novada pagastiem no šī gada
1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju –
Krāslavas novadu, Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novadu pašvaldības, balstoties uz to 2020. gada
novembrī un decembrī pieņemtajiem lēmumiem,
ir uzsākušas darbu pie jaunizveidojamā Krāslavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krās-
lavas novada attīstības programmas izstrādes. 

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada il-
gtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi,
attīstības prioritātes un telpiskās attīstības per-
spektīva. Krāslavas novada attīstības programmā
2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās si-
tuācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rī-
cību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu
un prioritāšu īstenošanai un Attīstības program-
mas īstenošanas uzraudzības kārtība. 

Aicinām Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu
iedzīvotājus un citus interesentus izmantot seko-
jošas sabiedrības līdzdalības iespējas saistībā ar
Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas 2021. – 2037. gadam un Krāslavas novada At-
tīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi:

1. Individuālu priekšlikumu iesniegšana;
2. Viedokļa paušana iedzīvotāju aptaujā, 
3. Dalība nozaru darba grupās;
4. Dalība dokumentu 1. redakcijas sabiedriska-

jās apspriedēs. 
Priekšlikumu iesniegšana 
Konkrētus argumentētus priekšlikumus tālākai

jaunā novada attīstībai, jo īpaši par pašvaldības
kompetences sfērām, ar norādi “Priekšlikumi
Krāslavas novada attīstības dokumentiem” lū-
gums iesniegt Krāslavas novada domei (epasts:
dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā
(COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums at-

stājams pastkastē pie ēkas)), Dagdas novada
domei (epasts: dome@dagda.lv, Alejas ielā 4,
Dagdā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesnie-
gums atstājams pastkastē pie ēkas)), Aglonas no-
vada domei (epasts: padome@aglona.lv,
Somersētas 34, Aglonā (COVID-19 ārkārtas stā-
vokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie
ēkas)), Jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā ie-
sniegumu www.latvija.lv) līdz 2021. gada 31. jan-
vārim, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu,
uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu). 

Dalība pašvaldību rīkotajā iedzīvotāju ap-
taujā 

Līdz 2021. gada 31. janvārim aicinām iesaistī-
ties iedzīvotāju aptaujā, kopīgi definējot jaunā no-
vada nozīmīgākās vērtības, dabas un kultūras
objektus, prioritātes un svarīgākos projektus. An-
ketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē
(https://forms.gle/MX4UeZRBbTkezYmU8) (opti-
mālais variants, epasti piedalās pārsteiguma
balvu izlozē); 2) nosūtot elektroniski aizpildītu an-
ketu uz e-pastu attistiba@kraslava.lv; 3) iesnie-
dzot aizpildītās anketas papīra formā (izdrukai
Paziņojuma pielikumā, kā arī “Krāslavas Vēstis”
un “Dagdas Novada Ziņas” janvāra numuros)
Krāslavas novada domē (Rīgas 51, Krāslavā, pasta
kastītē pie ieejas), Dagdas novada domē (Alejas
ielā 4, Dagdā, pasta kastītē pie ieejas), Aglonas no-
vada domē (Somersētas 34, Aglonā, pasta kastītē
pie ieejas) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas
tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Krāslavas no-
vada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu
kopsavilkums tiks publicēts www.kraslava.lv,
www.dagda.lv un www.aglona.lv. 

Dalība nozaru darba grupās 
2021. gada janvāra beigās – februārī plānots

rīkot sekojošu tematisko darba grupu darbu:
l Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības

atbalsta darba grupa,

l Izglītības, sporta un kultūras darba grupa,
l Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba

grupa,
l Teritorijas un infrastruktūras plānošanas

darba grupa; 
l Vides jautājumu darba grupa. 
Pieteikties nozaru darba grupām var novadu

biedrību, uzņēmumu pārstāvji, kā arī citi intere-
senti, reģistrējoties tiešsaistē
(https://forms.gle/erMxpRkHy2NDdWiVA) līdz
2021. gada 15. janvārim. COVID-19 ārkārtas stā-
vokļa laikā darba grupas plānots rīkot lielākoties
attālināti.

Sabiedriskā apspriešana
Jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas

attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krās-
lavas novada attīstības programmas 2021.–
2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks
pēc dokumentu pirmās redakcijas izstrādes (pro-
vizoriski, saskaņā ar apstiprināto laika grafiku -
šī gada septembrī).

Aktuālākā informācija
Paziņojums par attīstības dokumentu izstrādes

uzsākšanu, aktuālākā informācija par sabiedrības
iesaistes iespējām tiks publicēta mājaslapās
www.kraslava.lv, www.dagda.lv un
www.aglona.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība. 

Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai norma-
tīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Kontaktinformācija
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktper-

sona un izstrādes vadītāja ir Krāslavas novada
domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe
(epasts attistiba@kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Informāciju publicēšanai sagatavoja: Krāslavas
novada domes Attīstības nodaļa

Aicinām ikvienu iedzīvotāju iesaistīties
jaunizveidojamā Krāslavas novada 

attīstības prioritāšu noteikšanā!

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām jaunizveidojamā
Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības

programmas izstrādē

"

 Kr slavas v sturiskais centrs (tirgus 
laukums, str klaka “Pieci airi”, aptieka, 
promen de)  

 Kr slavas Sv.Ludviga Romas kato u 
bazn ca 

 Dagdas Vissv.Tr svien bas Romas kato u 

"
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-

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

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

 Ce u un ielu infrastrukt ras sak rtošana 

 Publisko ku fas žu renov cija un siltin šana 

 Daudzdz vok u m ju pagalmu un st vlaukumu 
sak rtošana 

 denssaimniec bas sak rtošana 

 Atkritumu saimniec bas sak rtošana 

 Siltumapg des sak rtošana 

 Jaunu soci lo pakalpojumu pieejam ba 

 Sporta un akt v s atp tas objektu pieejam ba 
un daž došana 

 

 Kult ras objektu sak rtošana un aktivit šu 
pied v juma daž došana 

 Visp r j s izgl t bas iest žu pakalpojumu 
uzlabošana 

 Interešu un profesion l s ievirzes izgl t bas 
iest žu pakalpojumu uzlabošana 

 Kult ras iest žu pakalpojumu uzlabošana 

 Atp tas vietu un b rnu rota u laukumu 
pieejam ba 

 T risma pied v juma daž došana 

 Cits (miniet): ____________________ 

 
K di, J supr t, b tu 3 konkr ti priorit ri veicamie darbi jaunaj  Kr slavas novad  
2021.—2023. gad , kas dotu labumu visam novadam? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

K di, J supr t, b tu 3 konkr ti priorit ri veicamie darbi jaunaj  Kr slavas novad  
2021.—2023. gad  Kr slavas pils t ? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

K di, J supr t, b tu 3 konkr ti priorit ri veicamie darbi jaunaj  Kr slavas novad  
2021.—2023. gad  Dagdas pils t ? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

K di, J supr t, b tu 3 konkr ti priorit ri veicamie darbi jaunaj  Kr slavas novad  
2021.—2023. gad  J su pagast  (tekst  miniet konkr ti, kur )? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

L dzu, sarindojiet p c noz m guma, kuriem no pied v tajiem akt v s atp tas projektiem, 
J supr t, ir visliel k s att st bas perspekt vas (no 1 – visnoz m g kais l dz 8 - maz k 
noz m g kais, neatk rtojiet vien dus ciparus!) 

Multifunkcion l s asfalt tas trases izveide Starptautisk  velo maršruta “EuroVelo 11” 

p o e de)

 Dagdas pils tas v sturiskais centrs (t.sk. 
ebreju tirgot ju nami, TIC, skv rs, ezera 
pludmale) 

 Laimes muzejs Indr   

 Muzejs “Andrupenes lauku s ta”  

 Dagdas Vissv.Tr svien bas Romas kato u 
bazn ca   

 Jaundomes muižas vides izgl t bas centrs 
un ekspoz cijas z le (t.sk. Balt  kapela) 

 Vides izgl t bas un kult ras centrs “ epa” 
( epovas pagast , Neikš nos)

 

L dzu sarindojiet pied v tos 10 atpaz stam kos publiski pieejamos dabas objektus p c 
to noz m guma t risma veicin šanai jaunizveidojam  Kr slavas novad  (no 1 – 
visnoz m g kais l dz 10 - maz k noz m g kais, neatk rtojiet vien dus ciparus!)  

 Dabas parks “Daugavas loki” (t.sk. 
re ion lais velomaršruts Nr.35, p rg jienu 
taka) 

 Eša ezers (Ežezers) un Pi oru ozolu 
audze R znas Nacion l  parka teritorij   

 Kr slavas skatu laukums (Adamovas 
pilskalns) un Adamovas dabas taka  

 Jaundomes dabas taka 
 Andrupenes purvu taka 

 Lub na pilskalns 

 Priedaines skatu tornis 

 Laimes saj tu un dabas v rošanas taka 
Indr   

 Vides objekts “Septi i kr sli” Latvijas – 
Baltkrievijas pierobež  (Piedruj ), Piedrujas 
akmens, viet jais velomaršruts Nr.789 

 Velnezers ( ertoks) 
 
Par kuru p d jos piecos gados p rb v to vai jaunuzb v to objektu J su pašvald b  
Jums ir visliel kais gandar jums (miniet konkr ti)? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
K d s pašvald bas kompeten u jom s, J supr t, kopum  visvair k nepieciešami 
uzlabojumi jaunaj  Kr slavas novad  tuv ko piecu gadu laik ? 
L dzu, izv lieties ne vair k par 5 variantiem. 

 Uz m jdarb bas vide (ražošanas zonas, 
atbalsta programmas uz m jiem) 

 Ce u infrastrukt ra  

 T risma infrastrukt ra 

 Kult rv sturisk  mantojuma saglab šana 

 Vides sakopt ba 

 Droš ba un sabiedrisk  k rt ba 

 Vesel bas apr pe 

 Komun l  saimniec ba ( dens, siltumapg de, 
kanaliz cija, atkritumi, utt.) 

 Soci lie pakalpojumi 

 Izgl t ba 

 Kult ra 

 Sports, akt v  atp ta 

 imen m draudz gas vides veidošana 

 Iedz vot ju akt v ka l dzdal ba 

 M jok u pieejam ba 

 Tehnolo ijas un inov cijas 

 Cits (miniet): _______________________ 

 

Kas ir priorit rie pakalpojumi, kas J su imenei visvair k paaugstin tu dz ves un vides 
kvalit ti konkr taj  viet , kur dz vojat? 
L dzu, izv lieties ne vair k par 5 variantiem. 

Viet jo dabas taku labiek rtošana, 
populariz šana un jaunu dabas taku izveide. 

Re ion l  p rg jienu maršruta “Latgales 
ezeru taka” izveide un populariz šana.  

Br vdabas trenažieru uzst d šana.  

Publisko peldvietu labiek rtošana 
(piem ram, Perste a ezera krasts Kr slav , 
pludmale Dagd  Jelgavas iel  u.c.) 

L dzu, sarindojiet p c noz m guma, kuriem no pied v tajiem kult rvietu att st bas 
projektiem, J supr t, ir visliel k s att st bas perspekt vas (no 1 – visnoz m g kais l dz 6 - 
maz k noz m g kais, neatk rtojiet vien dus ciparus!) 

Kr slavas pils kompleksa att st ba 

Daugavas promen des izveide Kr slav  

Skatu laukuma att st ba Adamovas 
pilskaln  Kr slav  

Andrupenes lauku s tas att st ba 

Jaundomes muižas att st ba 

Laimes muzeja Indr  att st ba 

 
Citi J su priekšlikumi/ idejas jaunizveidojam  Kr slavas novada att st bai 
(nepieciešam bas gad jum  iesniedzami papildus): 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

L dzu, nor diet J su vecumu: 
 l dz 18  19—25  26—40  41—55  56—65  vair k par 66 

L dzu, nor diet J su nodarbošanos: 
 skol ns 

 students 

 uz m js/ uz muma pašnieks 

 priv ta uz muma darbinieks 

 pašnodarbin ta persona 

 valsts vai pašvald bas iest des darbinieks 

 b rna kopšanas atva in jum  

 bezdarbnieks 

 pension rs 

 cits: _____________________________ 

 

L dzu, nor diet J su dz vesvietu: 
 Kr slava 

 Dagda 

 Andrupenes pagasts 

 Andze u pagasts 

 As nes pagasts 

 Aulejas pagasts 

 B rzi u pagasts 

 Dagdas pagasts 

 Ezernieku pagasts 

 Gr veru pagasts  

 Indras pagasts 

 Izvaltas pagasts 

 Kastu inas pagasts 

 Kombu u pagasts  

 Konstantinovas pagasts 

 Kr slavas pagasts 

 epovas pagasts 

 Piedrujas pagasts 

 Robežnieku pagasts 

 Skaistas pagasts 

 Svari u pagasts 

 Š aunes pagasts 

 Š eltovas pagasts 

 dr šu pagasts 

 Kalniešu pagasts 

 Kaplavas pagasts 

 

 šobr d dz voju citur Latvij  

 šobr d dz voju rzem s 

L dzu, nor diet, k ds ir galvenais iemesls tam, ka jaunveidojamais Kr slavas novads ir
J su dz ves vieta (m jas)! 

 Esmu šeit dzimis 

 Esmu šeit “ieprec jies” 

 Es šeit m cos 

 Esmu šeit atradis darbu 

 Man šeit ir vec ki (vecvec ki) 

 Man šeit vienk rši pat k 

 Cits (miniet) _______________________ 

 

Kur J s ieg stat inform ciju par pas kumiem un att st bu? 
 Pašvald bas m jas lap  www.kraslava.lv 

 Pašvald bas m jas lap  www.dagda.lv 

 Pašvald bas m jas lap   www.aglona.lv ) 

 Kr slavas novada pašvald bas informat vaj  
izdevum  “Kr slavas V stis”, 
www.kraslavasvestis.lv 

 Dagdas novada pašvald bas informat vaj  
izdevum  “Dagdas Novada Zi as” 

 Aglonas novada pašvald bas informat vaj  
izdevum  “Aglonas novada v stis” 

 Laikrakst  “Ezerzeme” 

 Re ion lajos laikrakstos “Latgales Laiks” un 
“Latgales Viet j  Av ze” 

 

 Nacion lajos masu sazi as l dzek os 

 Kr slavas novada domes profil  soci lajos 
t klos 

 Dagdas novada domes profil  soci lajos t klos 

 Aglonas novada Kult ras centra profil  
soci lajos t klos 

 Kr slavas novada t risma inform cijas centra 
profil  soci lajos t klos un 
www.visitkraslava.com 

 FB profils “Kr slava. Radoši un Pozit vi” 

 Citur (miniet): _______________________ 

 

Vai esat iesaist jies k d  Kr slavas novada biedr b  vai br vpr t go kust b ? 
 J    N  

Vai kopum  j taties laim gs, dz vojot Kr slavas, Dagdas un Aglonas novados? 
 J    N  

Paldies par J su ieguld jumu 
jaunveidojam  Kr slavas novada att st b ! 

Kr slav  (skr j jiem, sl pot jiem, 
rollerbrauc jiem, n jot jiem).  

Viet j s un re ion l s noz mes 
velomaršrutu t kla att st ba un 
populariz šana. 

p
att st ba un populariz šana. 

dens t risma att st ba (nobraucieni ar 
laiv m un plostiem pa Daugavu un 
ezeriem). 

"


