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Maijā Dagdas novada 
 Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 
5 jaundzimušie: 

Apsveicam!

Aicinām jauniešus 
piedalīties logotipa 

izstrādē

Krāslavas, Dagdas un Aglonas nova-
du pašvaldības turpina darbu pie jaun-
veidojamā Krāslavas novada attīstības 
plānošanas un attīstības dokumentu iz-
strādes. Gada sākumā tika organizēta 
iedzīvotāju aptauja par jaunā Krāslavas 
novada attīstību; kopumā tika iesūtītas 
192 anketas. Salīdzinoši maz viedokļu 
tika saņemts no jauniešiem, tāpēc tieši jau-
niešus aicinām piedalīties papildu sabie-
drības līdzdalības aktivitātē, kas saistīta ar 
jaunā Krāslavas novada tēla vizualizēšanu.

Saskaņā ar šī gada 27.maijā apstiprināto 
projektu konkursa nolikumu aicinām jau-
niešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem pie-
dalīties jaunveidojamā Krāslavas novada 
attīstības dokumenta logotipa izstrādes 
konkursā un izveidot logo, kas simbolizētu 
jauno Krāslavas novadu un kalpotu kā at-
pazīstamības veicinātājs novadā un ārpus 
tā.

Logo jāasociējas ar apvienojamiem 
Krāslavas un Dagdas novadiem, un trīs 
Aglonas pagastiem, jāuzsver, jauniešuprāt, 
atpazīstamākās jaunā Krāslavas novada 
vērtības (dabas resursi (ezeri, Daugava, 
meži), pierobeža, kultūrvēsturiskais man-
tojums, garīgās vērtības utt.), un tam jābūt 
vienkāršam, pozitīvam, mūsdienīgam, uz-
manību piesaistošam un grafiski viegli uz-
tveramam.

Kāds būs jaunveidojamais Krāslavas 
novads?

Jaunveidojamajā Krāslavas novadā būs 
divas pilsētas, Krāslava un Dagda, un 
24 pagasti (ģeogrāfiski – bijušā rajona 
robežās). Novadu šķērso Latvijas likteņupe 
Daugava, tas ir viens no ezeriem bagātā-
kajiem novadiem Latvijā, ar vairākām 
aizsargājamām un unikālām dabas teritori-
jām, bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu. 
Novads atrodas Eiropas Savienības ārējās 
robežas ar Baltkrieviju. Kultūrvide te ir iz-
teikti daudznacionāla.

Iedvesmai un idejām logotipa izstrādē 
– iedzīvotāju aptaujā respondenti kā 
nozīmīgākās priekšrocības jaunizveido-
jamā Krāslavas novada attīstībai vērtē dabas 
vērtības (ezeri, Daugava, meži, ģeoloģiskie 
un ģeomorfoloģiskie pieminekļi) – 75% 
aptaujāto; tūrisma un atpūtas iespējas – 
63,5% aptaujāto; kultūrvēsturisko manto-
jumu (muižas, baznīcas) – 49% aptaujāto; 
bioloģiskās produkcijas ražošanu, mā-
jražošanu – 46,9% respondentu; kultūra 
un tradīcijas, mājražošana – 44,3%, topošo 
novadu kā drošu vidi ģimenēm atzīmēja 

33,3% aptaujāto. Kā nozīmīgākās Krāsla-
vas novada dabas un kultūrvēsturiskās 
vērtības ir novērtēts dabas parks “Daugavas 
loki” un īpaši aizsargājamo ainavu apvidus 
“Augšdaugava” (67,5%), grāfu Plāteru pils 
komplekss (69,6%), ezeri (59,7%). Piev-
ienotajā attēlā var redzēt piedāvājumus 
novada vizītkartei, kas izskanēja tematis-
kajās darba grupās.

Kurš var piedalīties?
Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties kā 
autors ikviens Aglonas, Dagdas un Krāsla-
vas novadu jaunietis vai jauniešu grupa, 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, iesniedzot 
autora vai autoru grupas radītu jaundarbu.

Kādi termiņi?
Logo jāiesniedz līdz 25. jūnijam (ieskaitot). 

Kā noformēt?
Logo jāsagatavo kā zīmējums uz papīra vai 
datorsalikums uz min.A5 formāta lapas, 
izvērtējot detaļu samērīgumu, samazinot 
darbu, tam jāpievieno īss, paskaidrojošs 
un ideju pamatojošs apraksts, informācija 
par autoru un darba digitālā versija. Logo 
iesniedzami slēgtā aploksnē, personīgi 
vai pa pastu Krāslavas novada domē, Rī-
gas ielā 51, Krāslavā, LV- 5601, ar norādi 
“Krāslavas novada logo”.

Kas balvā?
Konkursa balvu fonds 100,00 EUR.

Kur iegūt vairāk informācijas?
Ar ideju konkursa „Jaunveidojamā Krāsla-
vas novada attīstības dokumentu logotipa 
izstrāde” nolikumu var iepazīties mājas 
lapās: www.kraslava.lv, www.dagda.lv, 
www.aglona.lv.
Sīkāka informācija pie Krāslavas novada 
domes Attīstības nodaļas vadītājas Ināras 
Dzalbes +37129185871, e-pasts inara.dz-
albe@kraslava.lv.
Attīstības dokumentu izstrādes darba gru-
pa
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Domes sēdes lēmumi
27. maijā notika Dagdas novada domes sēde.

Apstiprināja Veselības un sociālo pakalpojumu 
centra “Dagda” veļas mazgātuves maksas pa-
kalpojumu cenrādi no 2021.gada 1.jūnija.

Nolēma noteikt kustamās mantas – automašīnas 
ŠKODA OCTAVIA, valsts reģistrācijas 
Nr.HO679 atsavināšanas veidu – pārdošana par 
brīvu cenu. Apstiprināja automašīnas ŠKODA 
OCTAVIA pārdošanas cenu 1000 EUR.

Nolēma izsniegt Bērziņu pagasta zemnieku 
saimniecībai "Zītari", speciālo atļauju (licen-
ci) komercdarbībai zvejniecībā Osvas ezerā, 
piešķirot zvejas tīklu limitu 150 metri.
Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš ir 
no 2021.gada 22.jūnija līdz 2026.gada 21.jūni-
jam.

Nolēma izsniegt Individuālā komersantam Nor-
mundam Brokānam, speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā Ežezerā, piešķirot 
zvejas tīklu limitu 300 metri.
Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš ir  
no 2021.gada 1.jūnja līdz 2026.gada 31.maijam.

Apstiprināja 2021.gada 5.maijā notikušās elek-
troniskās izsoles rezultātus par pašvaldības 
nekustamā īpašuma Ziedlauki, adrese: Latgales 
iela 9, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov., kas 
sastāv no zemes gabala 1,1665 ha platībā (ka-
dastra apzīmējums 6090 001 3381) un uz tās es-
ošām 2 ēkām (kadastra apzīmējumi: 6090 001 
3381 001 un 6090 001 3381 002), pārdošanu par 
izsolē nosolīto augstāko cenu 1450 EUR. 

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6042 
004 0586, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0364 (1,88 ha 
platībā), nosacīto cenu 1 500 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma – kadastra numurs 
6042 006 0007, kas sastāv no 2 zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 6042 009 0059  un 
6042 009 0144, ar kopējo platību 8,74 ha,  no-
sacīto cenu 10 800 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma Čarkas, Ezernieku 
pagastā, Dagdas novadā,kadastra numurs 
60560050281, kas sastāv no vienas zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 60560050281 (8,77 
ha platībā),  nosacīto cenu 7 400 EUR.

Nolēma veikt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 60540010233 (platība 5,1 ha) Dagdas pa-
gastā, Dagdas novadā kadastrālo uzmērīšanu 
un zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt 
nekustamo īpašumu zemesgrāmatā. Nekustamā 
īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā: 
Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste; 
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma 
speciālists; 
Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists. 

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Matuši, Andru-
penes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 6042 004 0114, ar kopējo platību 3,2 ha, 
pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Noteica nekustamā īpašuma pārdošanas no-

sacīto cenu (izsoles sākumcenu) 3300 EUR. 

Nolēma novirzīt no pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem EUR 
25 000,- ELFLA līdzfinansētā projekta “Dagdas 
novada ceļu infrastruktūras pārbūve” – autoceļa 
“Mamonova – Karaļi” pārbūvei  Andzeļu pagastā 
īstenošanai - projekta neattiecināmo izmaksu fi-
nansēšanai. Novirzīja no pašvaldības ceļu fonda 
nesadalītajiem līdzekļiem EUR 25 000,- ELFLA 
līdzfinansētā projekta “Dagdas novada ceļu in-
frastruktūras pārbūve” – autoceļa “Mamonova 
– Karaļi” pārbūvei  Andzeļu pagastā īstenošanai 
- projekta neattiecināmo izmaksu finansēšanai.

Veica grozījumus Ezernieku pagasta pārvaldes 
“Jaundomes muižas vides izglītības centra un 
ekspozīciju zāles” maksas pakalpojumu cenrāža 
3. un 6.punktā. Apstiprināja Ezernieku pagasta 
pārvaldes “Jaundomes muižas vides izglītības 
centra un ekspozīciju zāles” maksas pakalpoju-
mu cenrādi jaunā redakcijā no 2021.gada 1.jūni-
ja. 
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības kon-
solidēto gada pārskatu par 2020.gadu sekojošā 
sastāvā:

1.  Finanšu pārskats par 2020.gadu, t.sk.: 
1.1. Pārskats par finansiālo stāvokli (bilanci):
 bilances vērtība pēc stāvokļa uz 
01.01.2020. –  18 259 142 EUR.
 bilances vērtība pēc stāvokļa uz 
31.12.2020. –  20 868 003 EUR.
1.2. Pārskats par darbības finansiālajiem re-
zultātiem;
1.3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
1.4. Naudas plūsmas pārskats;
1.5. Finanšu pārskata pielikumi.

2. Budžeta izpildes pārskats par 2020.gadu, 
t.sk.:
2.1.  pamatbudžeta izpildes pārskats: 
 ieņēmumi  –  12 408 840 EUR;
 izdevumi – 11 743 974 EUR ;
2.2.  ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpil-
des pārskats:
 ieņēmumi – 595 EUR; 
 izdevumi – 25 595 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības publis-
ko pārskatu par 2020.gadu.

Noteica darba stundas tarifa likmi vēlēšanu ie-
cirkņu  komisiju locekļiem 2021.gada pašvaldī-
bu vēlēšanās.

Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz 
pašvaldības dzīvokli 2 personām un izīrēja 
pašvaldības dzīvokli 1 personai.

Nolēma atļaut pašvaldības ēkai Miera ielā 10, 
Svarincos (kad. apzīmējums 6090 001 0509) 
mainīt būves tipu  no 12110103 (restorāni, kafe-
jnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas)  uz  
- 12720102 (ar apbedīšanu saistītās ēkas).

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautā-
jumi: par nomas tiesību piešķiršanu uz neap-
būvētu zemi; par nomas tiesību atteikumu; par  
neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām; par 
neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināša-
nu; par neapbūvētās zemes starpgabala nomas 
tiesību pagarināšanu; par zemes apakšnomu; par 
zemes nomas tiesību izbeigšanu; par apbūvētas 
zemes nomas tiesību piešķiršanu; par nekustamā 

īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķirša-
nu; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; 
par Dagdas novada pašvaldības 25.02.2021. 
lēmuma Nr.33& “Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “En-
erģētiķi” Dagdas pagastā” precizēšanu; par 
adreses piešķiršanu; par adreses likvidēšanu; par 
nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par 
nosaukuma piešķiršanu pašvaldības nekustam-
ajam īpašumam ar kadastra Nr.6090 004 0078 
Svariņu pagastā; par pašvaldības zemes vienību 
“Novadnieki” Šķaunes pagastā; par neiznomā-
to zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par 
mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgab-
alu saraksta apstiprināšanu Dagdas pilsētā.

Papildus tika izskatīts viens jautājums.

Apstiprināja 2021.gada 20.maijā notikušās 
elektroniskās izsoles rezultātus par pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmas pašvaldības īpašumā 
“Garaudžu karjers”, Ezernieku pagastā, Dagdas 
novadā (1.kvartāla 2.nogabals), pārdošanu par 
izsolē nosolīto augstāko cenu 900EUR.

Izpilddirektors sniedza pārskatu par pašvaldības 
veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpil-
di. 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem 
un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.
lv/ Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes pro-
tokoli. 
  
  
Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas 
vadītāja

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma “Matuši”, 

Andrupenes pagastā
elektronisko izsoli 

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko 
izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam 
“Matuši”, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 
kadastra numurs 6042 004 0114, kas sastāv no 
zemes gabala 3,2 ha platībā (kadastra apzīmē-
jums 60420040114).
Sākumcena – 3 300 euro, izsoles solis - 250 euro, 
nodrošinājuma maksa – 330 euro. 
Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no 
izsoles noslēguma dienas. 
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.06.2021. 
plkst.13.00 līdz 22.06.2021. plkst.23.59  https://
izsoles.ta.gov.lv. 
Izsole sākas 02.06.2021. plkst. 13.00, noslēdzas  
02.07.2021. plkst. 13.00. 
Nodrošinājuma nauda 330 EUR apmērā jāie-
maksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu 
kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB 
banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar 
atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Matuši no-
drošinājums”. 
Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama at-
bilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam 
rēķinam. 
Tālr. uzziņām 65681712.
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PASĀKUMI
 BIBLIOTĒKĀS

Šķaunes bibliotēkā.
1.06.- 30.06. “Izlasi vasarā!” grāmatu izstāde 
bērniem.
3.06. – 15.06. “ Dod roku rītausmai” liter-
atūras izstāde, kas veltīta latviešu rakstnieces 
Dagnijas Zigmontes 90.atceres dienai.
14.06. – 28.06. “Jānu zāles – skaistumam un 
veselībai” tematiska izstāde.

Bērnu literatūras nodaļā.
01.06.– 30.06. Literatūras izstāde.
Emocionālu, lirisku, stāstījumu cienītājai rak-
stniecei Dagnijai Zigmontei -90”. 
01.06.– 30.06. Literatūras izstāde.
“Es kļūstu par dzeju...”dzejniecei, prozaiķei, 
dramaturģei Ingai Gailei 45 (1976).
01.06.– 30.06. Literatūras izstāde.
 “Lai ir jauka, kas ir jauka,
   Vasariņa – tā ir jauka”, Līgo dienas ieskaņai
Jūnijs: Radošās komandas “Spridze-
klīši”vasaras aktivitātes “Vasariņa atnākusi ”.
Jūnijs: Samantas Plakošas virtuālā gleznu 
izstāde
“Mana dvēsele zied...”
07.06.- 21.06. Virtuālais  konkurss “Ko lik-
sim piknika grozā?”
Jūnijs: Bibliotēka iesaka pusaudžiem “Ie-
nirsti grāmatu pasaulē”
16.06. Informācijas diena “Jaunieguvumi 
Bērnu literatūras nodaļā jūnijā”, Bērnu lit-
eratūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar 
jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju 
rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, 
izmantojot autorizācijas datus
Maijs-decembris:
“Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un vecāku 
žūrijā 2021!” lasīšanas veicināšanas pro-
gramma.

Svariņu bibliotēkā.
7.06.-21.06. Literatūras izstāde un pārrunas: 
"Dod roku rītausmai" veltīta
latviešu rakstnieces Dagnijas Zigmontes 
90.gadu atceres dienai.
 18.06.-29.06. Tematiskā izstāde un apskats:
 "Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā," 
pasākums veltīts vasaras saulgriežu svētkiem.
28.06.-28.07. Fotoizstāde „Pavasara 
noskaņās"

Bērziņu bibliotēkā.
01.06. – 30.06. Jaunumi grāmatu plauktos.
04.06. – 18.06. “Dzīves spogulī spoguļoties”.
Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Dagni-
jas Zigmontes 90.dzimšanas dienai.
07.06. – 28.06. “Daba dziedē”.
Tematiska izstāde par ārstniecisko augu 
unikālajām īpašībām.
18.06. – 30.06. “Jāņu diena lēni nāca…”
Tematiska izstāde veltīta vasaras saul-
griežiem.

Dagdas novada bibliotēkā.
01.06.-29.06. „Brīnišķīgais ceļojums”. G r ā -
matu izstāde, kas stāsta par Latviju, tuvākām 
un tālākām ārzemēm, citām kultūrām, tradīci-
jām un atklājumiem.
01.06.-29.06. „Bērns kā individualitāte 
skolā un ģimenē”. Tematiska izstāde. Ma-
teriāli par bērnu tiesībām, literatūra par bērnu 
audzināšanu, saskarsmi ar citiem bērniem un 
pieaugušajiem.
01.06.-29.06. 

Izstāžu cikls „Latviešu gadskārtu svētki - Jāņi.
„Latviešu gadskārtu svētki - Jāņi”.
Tematiska izstāde. Tematiska literatūras iz-
stāde atspoguļo latviešu tautas Jāņu tradīci-
jas ar mērķi paplašināt bibliotēkas lietotāju  
zināšanas par gadskārtu svētkiem.
21.06. „Latviešu gadskārtu svētki - Jāņi”
Virtuāli tematiska izstāde. 
18.06. “Iesakām izlasīt.”
Jauno grāmatu diena. Mērķis - informēt  
bibliotēkas apmeklētājus ar jaunieguvumiem.

Ķepovas bibliotēkā.
01.06. - 07.06 “Pasakas sākas ar “Reiz 
bija...”. Starptautiskajai Bērnu aizsardzības 
dienai veltīta pasaku grāmatu izstāde.
07.06. - 14.06. “Valsis mūža garumā.”  Lit-
eratūras izstāde , veltīta rakstnieces Dagnijas 
Zigmontes 90. gadadienai.
14.06 – 30.06. Jaunieguvumu izstāde.
21.06. - 28.06. “Līgo -  vasaras Saulgriežu 
svētki.”  Tematiska izstāde.

Andrupenes bibliotēkā.
01.-18.06. ,,Jaunumi bibliotēkas grāmat-
plauktos” Literatūras izstāde – Daiļliteratūra, 
nozaru literatūra, bērnu un jauniešu literatūra.
01.-30.06. ,,Sveika vasariņa!”. Literatūras 
izstāde. Daiļliteratūra, uzziņu literatūra, peri-
odiskie izdevumi – viss par aizraujoša un sat-
urīga brīvā laika pavadīšanas iespējām.
07.-19.06. ,,Dzīvot bez ilūzijām”. Literatūras 
izstāde. Rakstnieces Dagnijas Zigmontes 90. 
jubilejas gads.
14.06. ,,Tās atmiņas, kas sāpēs mūžam” Ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas 80  at-
ceres diena. 
21.-28.06. ,,Līgo saule, līgo bite…” Vasaras 
saulgriežu laiks. Tematiska literatūras izstāde.

Andzeļu bibliotēkā.
07.06 -15.06. ,,Mans prieks ir manas puķes”
  Grāmatu apskats.
14.06. – 30.06. ,,Mājas aptieciņa”
  Plaukta izstāde par ārstniecības augiem.
17.06. – 25.06. 
,,Visas puķes noziedēja,
  Papardīte vien nezied,
  Tā ziedēja Jānu naktī,
  Zelta miglu miglodama”
Tematiskā literatūras un kompozīciju izstāde.
01.06. – 30.06. ,,Aktualitātes”.
Jaunākās preses apskats.

Konstantinovas bibliotēkā.
01.-30.06.2021. Jaunākās literatūras izstāde  
jūnijā
01.-30.06.2021. “Bērnibas zeme ir katram, 
kaut vai tikai vienas ielas garumā.” (Dagnija 
Zigmonte) – literatūras izstāde mēneša jubi-
lārēm. Dagnijai  Zigmontei , Veltai Kaltiņai 
- 90. 
21.06.2021. 
Visa laba jāņuzāle,
Ko plūc Jāņu vakarā,
Visas labas Līgo dziesmas,
Ko dzied Jāņu vakarā!
Radošā darbnīca “Vasaras saulgrieži”. 
01.-30.06.2021. Cikla “Senču manto-
jums-svinamās svētku dienas” informatīvi 
izglītojoša izstāde. (Vasaras saulgrieži,  Pēter-
diena, Septiņu gulētāju diena).
• Mēneša piektdienas “Vēsturei pa 

pēdām”- izbraukuma novadpētniecības 
darbs.Konstantinovas pagasts.

Asūnes bibliotēkā.
No 01.06.2021. līdz 21.06.2021. - atvaļinā-
jums.

Ārkārtas domes sēdes lēmumi

11. maija Domes ārkārtas sēdes lēmumi.

Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 114 000,-  
apmērā izglītības iestāžu investīciju projekta “Otrās 
evakuācijas izejas - evakuācijas kāpņu izbūve Ezernieku 
vidusskolas ēkai” īstenošanai:
1.1.  projekta kopējās izmaksas –  EUR 126 939,01;
1.2.  pašvaldības līdzfinansējums – EUR 12 939,01;
1.3. aizņēmuma izņemšanas periods – 2021.gada jūlijs - 
septembris;
1.4. aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi.

Nolēma noteikt investīciju projektu “Dagdas pilsētas PII 
“Saulīte” ēkas konstrukciju atjaunošana” kā Dagdas nova-
da pašvaldības prioritāro investīciju projektu Valsts kases 
aizdevuma saņemšanai un ņemt aizņēmumu Valsts kasē  
EUR 276 000,-  apmērā pašvaldības prioritārā investīciju 
projekta “Dagdas pilsētas PII “Saulīte” ēkas konstrukciju 
atjaunošana” īstenošanai:
1.1. projekta kopējās izmaksas –  EUR  276 845,14;
1.2. pašvaldības līdzfinansējums – EUR  845,14;
1.3. aizņēmuma izņemšanas periods – 2021.gada jūlijs - 
oktobris;
1.4. aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi.

Nolēma piešķirt līdzfinansējumu pieslēgšanas central-
izētajai ūdensapgādes sistēmai izmaksu segšanai šādiem 
nekustamajiem īpašumiem:
Nr. 
p.k.

Pieslēguma adrese Pašvaldības 
līdzfinansējums 
%  (summa)

1. Lāčplēša iela 14, Dagda 50 % (līdz 1000 
euro)

2. Skolas iela 6, Asūne, Asūnes 
pagasts

100% (līdz 2000 
euro)

3. Liepājas iela 53B, Dagda 50 % (līdz 1000 
euro)

4. Brīvības iela 13, Dagda 50 % (līdz 1000 
euro)

Ar pilnu ārkārtas 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 

PAZIŅOJUMS
par automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošanu par 
brīvu cenu
Dagdas novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod au-
tomašīnu ŠKODA OCTAVIA, valsts reģistrācijas Nr. 
HO679, izlaiduma gads - 2006.
Automašīnas ŠKODA OCTAVIA nosacītā cena  1 000 
EUR (t.sk.PVN). 
Automašīnas atrašanās vieta: Brīvības iela 29, Dagda, 
Dagdas novads (VSPC “Dagda” teritorijā). 
Apskate iespējama līdz 2021.gada 10.jūnijam, darba dienās 
no plkst. 09.00 līdz 15.00. 
Apskate piesakāma pa tālruni 29460511 vai e-pastu: 
veseliba@dagda.lv. 
Personām, kuras vēlas iegādāties minēto automašīnu, līdz 
2021.gada 11.jūnija plkst.15.00 jāiesniedz pieteikums 
Dagdas novada pašvaldības kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, 
Dagdas  novadā, vai elektroniski parakstītu pieteikumu uz 
e-pastu: dome@dagda.lv . 
Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvās visaug-
stāko realizācijas cenu.
Pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā: 
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles 

Pateicība Andrupenes PII “Avotiņš”
 kolektīvam

31.maijā Andrupenes PII “Avotiņš” aizritēja izlaidums. 
Patiess prieks bija redzēt mūsu sešgadniekus jau tik pieau-
gušus un atbildības pilnus,  kā arī prieka un sajūsmas 
pārņemtus. Atceroties pirmsskolas gaitas, mēs visi vēl sa-
jūtam tās siltās, saulainās un mīļās atmiņas, jo bija jauki. 
Tik daudz piedzīvots. Un ar to arī mēs visi šodien esam 
bagāti. 

Vislielākais paldies sešgadīgo bērnu skolotājām Annai 
Antoņevičai un Irinai Vasiļevskai par to sirdssiltumu un 
mīlestību, par izlaiduma organizēšanu un tapšanu. 

Liels paldies audzinātāju palīgam Veltai Auziņai par lie-
lo atbalstu un gādību.

Paldies visiem pirmsskolas izglītības iestādes darbiniek-
iem, un personīgi  iestādes vadītājai Annai Zinčenko. 
Paldies, ka visus šos gadus bijāt kopā ar mums!

2021.gada izlaidumnieki un viņu vecāki
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Kapusvētki 
jūlijā un augustā

Kapi Datums Laiks
JŪLIJS

Dubuļu 3.jūlijā 11:00
Muižnieku 3.jūlijā 13:00
Baltas 3.jūlijā 14:00
Muranišķu 3.jūlijā 16:00
Perveļovas 3.jūlijā 15:00
Rēču 3.jūlijā 15:00
Leimaņu 10.jūlijā 13:00
Maču 10.jūlijā 14:30
Meļķeru 10.jūlijā 12:00
Veteraucu 24.jūlijā 15:00
Vorzovas 11.jūlijā 15:00
Eisaku 17.jūlijā 14:00
Sīvergolas 17.jūlijā 16:00
Bricu 17.jūlijā 13:00
Kuprišu 17.jūlijā 15:00
Kovaļku 24.jūlijā 13:00
Ludvikovas 24.jūlijā 14:00
Romulišķu 24.jūlijā 16:00
Koršupļovas 24.jūlijā 15:00
Andrupenes 25.jūlijā 14:30
Beresnes 31.jūlijā Uzreiz pēc 

sv.Mises
(sv. Mise 
baznīcā 11:00)

Nazaru 31.jūlijā 14:00
Dagdas pilsētas 
vecajos

31.jūlijā 14:00

Krivinišķu 31.jūlijā 16:00
AUGUSTS

Ezernieku 1.augustā 12:00
Sabaļu 7.augustā 16:00
Pušas 22.augustā 15:00

Pārbaudījumu un izaicinājumu pilns ir bijis 2020./2021. m. g. Bet neskatoties uz to, 
aktivitātes, pasākumi, konkursi, olimpiādes un mācību process ir noticis. Diemžēl vairāki 
tradicionālie pasākumi, kā, piemēram, vokālās mūzikas konkurss “Balsis”, skatuves runas 
konkurss, vokāli instrumentālais mūzikas konkurss “No baroka līdz rokam”, folkloras 
kopu konkursi ierastā formātā, skates u.c. pasākumi nevarēja notikt epidemioloģiskās 
situācijas dēļ valstī. 

 Tomēr mācību gada beigās, veicot kopsavilkumu par padarīto, varam secināt, ka kopumā 
mācību olimpiādēs ir piedalījušies 68 Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas Andru-
penes pamatskolas un Šķaunes sākumskolas skolēni. No tiem 40 ir guvuši godalgotas 
vietas vai Atzinības. Skolēni ir piedalījušies Dagdas novada, Krāslavas un Dagdas novadu 
apvienības, valsts un pat starptautiskā olimpiādē. Dagdas novada 10. – 12. klašu skolēni 
ir bijuši aktīvi novada, reģiona un valsts skolēnu ZPD konferenču dalībnieki. Andrupenes 
pamatskolas folkloras kopas “Saiveņa” dalībnieki ir startējuši konkursos Latgales reģiona 
un valsts līmenī. Prieks par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Dagdas novada 
Sporta skolas audzēkņu augstajiem sasniegumiem.
Katram olimpiādes, konkursa sacensību vai ZPD konferences dalībniekam tika pasnieg-

tas balvas. Par iegūto Atzinību vai vietu Krāslavas un Dagdas novadu apvienības, valsts 
vai starptautiskajā olimpiādē, reģiona vai valsts ZPD konferencē, konkursā vai sporta sa-
censībās skolēniem tika piešķirtas arī naudas balvas. Goda diplomus un naudas balvas 
saņēma:

Dagdas vidusskolas skolēni – Armands Jermaks 12.kl., Raimonds Eisaks 11.kl., Ar-
mands Rutka
12. kl., Linda Slapiņa 11. kl., Ņikita Šaļtis 11. kl., Viktorija Vojevodska 11. kl., Lau-
ris Vandišs12. kl., Raivis Kuzņecovs 10. kl., Jevgēnijs Locs 12. kl., Lana Žvirble 9. kl., 
Renāte Ciganoviča 9. kl., Reinis Vigulis 10. kl., Jana Antonova 10. kl., Ieva Murāne 10. 
kl., Ksenija Barkanova 10.kl., Karīna Kuzmenko 12. kl., Kristīne Ižika 8. kl., Amālija 
Grišāne 10. kl., Valērija Mihejeva 10. kl., Elīna Staģe 12. kl., Kristīne Sudraba 11. kl., 
Jūlija Smoļaninova 11. kl.

Ezernieku vidusskolas skolēni – Anna Marija Vaišļa 11. kl., Danila Sinicins 11. kl., 
Dana Moisejenoka 9. kl., Viktorija Jakušenoka 11. kl.

Andrupenes pamatskolas skolēni – Karīna Šalajeva, Andžejs Beitāns.
Dagdas novada Sporta skolas audzēkņi – Ieva Murāne, Evelīna Olehnoviča, Sandra 

Dimpere, Arnis Dimpers, Alekss Ozoliņš, Undīne Goligina, Katrīna Kuzņecova, Vineta 
Rutka, Daniels Kazakevičs, Raivo Malinovskis, Daniels Zariņš, Ernests Ļoļāns, Gļebs 
Čumiks.

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – Eduards Danila Zavadskis, Edgars 
Mačukāns, Irina Smoļaninova.
Skolotāji naudas balvas un Goda diplomus saņēma par skolēnu Atzinības, vietas vai pa-
kāpes iegūšanu reģiona, valsts vai starptautiskajā līmenī. Tie bija:

Dagdas vidusskolas skolotāji – Anna Krilova, Olita Loče, Ausma Grizāne.
Ezernieku vidusskolas skolotāji – Bronislava Andžāne, Diāna Kiseļova.
Andrupenas pamatskolas skolotāja – Aija Vaičule.
Dagdas novada Sporta skolas treneri – Lilija Novicka, Vija Nipere, Jevgēnijs Du-

bovecs.
Dagdas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji – Inga Romule, Tamāra Starovoitova.

Atzinības no Valsts izglītības satura centra par skolēnu intereses veicināšanu un atbalstu 
dalībai Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencē saņēma Ezernieku 
vidusskolas skolotāji – Stanislava Bondareva, Diāna Kiseļova, Bronislava Andžāne; Dag-
das vidusskolas skolotāji – Ausma Grizāne, Olita Loče, Aija Babre un Anna Krilova.
Pateicības rakstu no Rīgas Stradiņu universitātes par dalību Latvijas skolēnu 45. zinātni-
skās pētniecības darbu valsts konferences Medicīnas un veselības zinātņu sekcijā saņēma 
Dagdas vidusskolas 11. klases skolniece Kristīne Sudraba un Ezernieku vidusskolas 11. 
klases skolniece Anna Marija Vaišļa.
“Gada olimpietis” 2020./2021. mācību gadā ir Dagdas vidusskolas 9. klases skolniece 
Renāte Ciganoviča un Dagdas vidusskolas 12. klases skolēns Jevgēnijs Locs. Savukārt 
“Gada sportists” šajā mācību gadā ir Dagdas novada Sporta skolas audzēkne Undīne Goli-
gina.

2020./2021. mācību gada laikā Dagdas novada skolas turpināja dalību vairākos projek-
tos. Dagdas vidusskola un Andrupenes pamatskola darbojās projektā Nr. 8.3.5.0/16/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”. Šī projekta ietvaros, 
šogad nenotika karjeras attīstības atbalsta pasākumi, bet akcents tika likts uz individuāla-
jām karjeras konsultācijām, aktuālo informācijas sniegšanu karjeras jautājumos, karjeras 
izglītības programmu izstrādāšnu skolās un karjeras jautājumu integrēšanu mācību saturā. 
Projekts tika pagarināts vēl uz vienu gadu. Bez jau notiekošajām darbībām projektā, tiks 
domāts par to, kā paplašināt sadarbību un darbu ar skolēnu vecākiem, sniedzot atbalstu 
ne tikai bērnu karjeras attīstības jautājumos, bet arī akcentējot mūžizglītības ideju, kar-
jeras vadības prasmju attīstības iespējas visa mūža garumā, tostarp veicot sākotnējas kon-
sultācijas lēmuma pieņemšanai par iesaisti pieaugušo izglītībā (mūžizglītībā).

Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola un Andrupenes pamatskola realizēja arī pro-
jektu Nr. 8.3.2.2/16.I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un pro-
jektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 
Skolotāji, projekta ietvaros, centās vadīt nodarbības un konsultācijas gan klātienē, gan 
attālināti, lai atbalstītu un palīdzētu skolēniem. Arī šie projekti tiek pagarināti uz diviem 
mācību gadiem. Tiesa nedaudz mainīsies projekta nosacījumi un aktivitātes. Bēdīgākais ir 
tas, ka visos šajos projektos samazināsies finansējums.

Visa mācību gada laikā aktīvi tika izmantotas arī programmas “Latvijas skolas soma” 

aktivitātes. 2.semestrī tās varēja notikt tikai digitālā formā. 
Tas nedaudz rada rūgtuma piegaršu, jo mākslu un kultūru 
gribas baudīt klātienē.
Noslēdzot mācību gadu, milzīgu paldies gribas teikt ikvie-
nam vecākam par izturību,  visiem pedagogiem, izglītības 
iestāžu vadītājiem un to vietniekiem par sapratni un sadar-
bību. Īpašs paldies Dagdas vidusskolas ēdnīcas vadītājai 
Nataļjai Bistrovai, kas, attālinātā mācību procesa sakarā, 
nenogurstoši strādāja pie pārtikas paku komplektēšanas, 
domājot gan par paku satura daudzveidību, to atbilstību 
normām, produktu kvalitāti, lietderību un garšu. Paldies 
arī visām ēdnīcas darbiniecēm, kas fiziski smagi strādāja 
pārcilājot produktu tonnas un pakojot pakas. Reizēm mēs 
pat nevaram iedomāties, kāds darbs stāv aiz šī pārtikas pro-
duktu maisiņa.
Lai visiem stipra veselība! Saulaina, silta, piepildīta un 
bezrūpīga vasara!

Dagdas novada IKS nodaļas vadītāja
Regīna Pauliņa

Izglītības ziņas maijā
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Krāslavas un Dagdas 

novada iedzīvotāji 
aicināti gan kļūt par 

brīvprātīgajiem, gan prasīt 
brīvprātīgo palīdzību

Krāslavas un Dagdas novada iedzīvotāji 
aicināti iesaistīties brīvprātīgās palīdzības 
kustībā #vieglipalīdzēt un ar maziem, vieg-
liem darbiem sniegt atbalstu sava novada 
iedzīvotājiem, kuriem palīdzība ir nepiecieša-
ma. Savukārt iedzīvotāji, kuriem nepiecieša-
ma palīdzība, aicināti zvanīt uz diennakts tāl-
runi un pieteikt to.

Lai veicinātu savstarpējās palīdzības kultū-
ru un izmantot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās 
iespējas, brīvprātīgās palīdzības kustība #viegli-
palīdzēt kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta Krāsla-
vas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas 
nodaļas vadītāju Sandru Drozdovu organizē 
brīvprātīgo palīdzību.

Kā parāda kustības #vieglipalīdzēt iedvesmo-
jošā pieredze, organizējot brīvprātīgo palīdzī-
bu Covid-19 pandēmijas pašā sākumā, Latvijas 
cilvēki ir gatavi atsaukties un palīdzēt līdzcil-
vēkiem!

Vari palīdzēt?

Cilvēki, kuri vēlas palīdzēt dažādos, mazos 
veidos – aizvest senioru līdz autobusa pieturai, 
atvest no veikala iepirkumus vai no aptiekas bez-
recepšu zāles, palīdzēt apgūt IT tehnoloģijas un 
veikt citus mazus darbus – aicināti reģistrēties 
un kļūt par brīvprātīgajiem www.vieglipalidzet.
lv mājaslapā. Ar aplikācijas “Zelos” palīdzī-
bu brīvprātīgais varēs redzēt, kādi uzdevumi ir 
pieejami, un izvēlēties, kuru no tiem viņš vēlas 
veikt.

Lai kļūtu par brīvprātīgo, dodies šeit: https://
paliec-majas.lv/priecajamies-ka-esi-piekritis-
klut-par-brivpratigo/

Nepieciešama palīdzība?

Cilvēki, kuriem nepieciešama brīvprātīgo 
palīdzība, aicināti zvanīt uz bezmaksas dienna-
kts tālruni +371 26 564 564 un pieteikt, kāda 
palīdzība ir nepieciešama. Brīvprātīgie tos 
redzēs aplikācijā, un sazināsies ar jums par tālā-
kajām detaļām. Kādu palīdzību brīvprātīgie var 
sniegt? Piemēram, aizvest uz autobusu, atvest no 
veikala iepirkumus vai no aptiekas bezrecepšu 
zāles, palīdzēt apgūt IT tehnoloģijas vai paveikt 
kādu vieglu dārza darbu.

Brīvprātīgā Jura pieredzes stāsts: “Palīdzot 
citiem, mēs palīdzam paši sev”

Brīvprātīgās palīdzības kustība #vieglipalīdzēt 
izmantoja šo pašu sistēmu pandēmijas pirmajā 
vilnī un ar tehnoloģiju palīdzību saveda kopā 
brīvprātīgos un cilvēkus, kuriem bija nepiecieša-
ma palīdzība. Tālāk stāsta Juris pats saviem 
vārdiem:
“2020. gada marta beigas un aprīļa sākums no-
teikti bija pats grūtākais posms manā dzīvē, dažā-
du iemeslu dēļ, un tad vēl tas ārkārtas stāvoklis. 
Šādā situācijā bija pamatoti prasīt senioriem 
solidarizēties ar pārējo sabiedrību un palikt mā-
jās, nepakļaujot sevi inficēšanās un saslimšanas 
riskam. Protams, tas būtībā ir mājas arests, ko 
padarīt paciešamu var tikai sabiedrības līdzdalī-
ba, nodrošinot seniorus ar pirmās nepieciešamī-
bas precēm, īpaši palīdzot tiem, kuriem nav tu-
vinieku. 
Sociālajos tīklos izlasīju par šo aplikāciju, kas 
domāta brīvprātīgo darba koordinēšanai, un pi-
eteicos uz pāris grupām savā rajonā, ar domu 
vienu vai divas reizes dienā kādam palīdzēt, 
sagādājot no veikala nepieciešamo. Galu galā tā 
bija iespēja pašam iziet no mājas un izkustēties, 

pie viena, iespējams, pasargājot kādu no in-
ficēšanās ar vīrusu. Protams, palīdzība citiem 
nedaudz novērš domas arī no savām problēmām, 
un tas nebūt nebija mazsvarīgākais faktors. Se-
niori, ar kuriem kontaktējos, lielā pārsvarā bija 
atsaucīgi un viegli komunicējami.
Pāris atziņas no šīs pieredzes:
1. Brīvprātīgo darbs ir palīdzēšana citiem, 
taču vēl lielākā mērā tā ir palīdzība sev pašiem. 
Iespēja atslēgties no savām problēmām un pas-
katīties uz tām perspektīvā.  Tā dzīvot vieglāk.
2. Latvijas sabiedrībā lielākā ilgtermiņa 
problēma ir solidaritātes trūkums, kas izpaužas 
praktiski visur – gan attieksmē pret sociāli 
neaizsargātām grupām,  neiecietībā pret dažādi-
em viedokļiem un nevienlīdzībā. Savstarpējās 
uzticības trūkums, ja tā var teikt. Šis nelielais 
ieguldījums, ceru, tomēr nedaudz vairoja cilvēku 
savstarpējo uzticēšanos un paļāvību uz palīdzību 
grūtā brīdī. Vienā no telefona zvaniem man ga-
dos vecāka kundze izteicās – cik labi, ka valsts 
visu tā noorganizējusi! Man jau arī pirmajā brīdī 
gribējās atcirst, ka te valsts gan neko neorganizē, 
bet pie sevis padomāju un uz to paskatījos citādi:  
valsts – tie esam mēs visi un būtībā jau katrs no 
mums ir atbildīgs par to, kas šeit notiek. Tādu 
izpratni jāveido un tad visi dzīvosim labāk.”

Piedalies arī Tu – reģistrējies kā brīvprātīgais 
vai vērsies pēc palīdzības!

Brīvprātīgo palīdzības kustība #vieglipalīdzēt 
un Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa sadar-
bībā veicina brīvprātīgas palīdzības sniegšanu 
kopienās Latvijas novados. Pasākumu finan-
siāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no 
Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem. Projekts “#vieglipalīdzēt – 
ilgtspējīgi vietējo kopienu risinājumi Covid-19 
krīzes negatīvo seku mazināšanai” Nr. 2021.LV/
NVO_COVID/23.

Iepazīšanās ar
 Konstantīna Raudives 

personību jaunā veidolā

Latgales kultūras programmas 2021 iet-
varos ir atbalstīts Dagdas novada pašvaldī-
bas projekts, kura īstenošanas gaitā 
7.augustā Asūnē Konstantīna Raudives 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā notiks 
novadniekam veltītās informatīvās izstādes 
“Konstantīns Raudive – latvietis Eiropā” 
atklāšana, kam sekos divas izbraucamās 
izstādes uz Dagdas TIC un Krāslavas TIC.
Konstantīns Raudive ir Latvijā dzimusi 
personība, spožs intelektuālis un viens no 
spilgtākajiem Eiropas mēroga domātā-
jiem ar daudziem sasniegumiem pasaules 
mērogā, kā rakstnieks, filozofs un parapsi-
hologs. 
Izstādes organizēšanas mērķis ir saglabāt 
un attīstīt Latgales kultūrvides daudzveidī-
bu, popularizējot pasaulē slavena para-
psihologa, filozofa Konstantīna Raudives 
dzimto māju vietu un viņa 
radošo devumu. 
Izstādes atklāšana notiks 
7.augustā, Asūnes pa-
gasta svētku ietvaros, un 
būs skatāma Konstantīna 
Raudives kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrā līdz pat  31.augus-
tam. Savukārt, vēlāk izstāde dosies divu 
mēnešu garā ceļojumā,  un no 1.septembra 
līdz 30.septembrim būs apskatāma Dagdas 
tūrisma informācijas centrā, bet no 1.okto-
bra līdz 29.oktobrim ar to varēs iepazīties 
Krāslavas pilsētas iedzīvotāji Krāslavas 
Tūrisma informācijas centra telpās.
Izstādes laikā būs apskatāmi informatīvie 
stendi, kas atspoguļos K. Raudives dz-
īves gājumu, viņa radošo darbību, izdotās 
grāmatas, sasniegumus parapsiholoģijā, 
autora domu graudus, kā arī būs iespēja 
iepazīties ar Raudives ģimenes dzimtas 
koku.
Šis projekts tiks īstenots ar Latgales reģio-
na attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitā-
la fonda un A/S Latvijas valsts meži finan-
siālu atbalstu. 
Projekta realizācijas kopējās apstiprinātās 
izmaksas ir 1100,00 eiro no kuriem 1000,00 
eiro ir projekta publiskais finansējums. 

Informāciju sagatavoja: 
Projekta vadītāja Laura Pauliņa



Dagdas Novada Ziņas6

SOCIĀLĀ DIENESTA ZIŅAS

Maijā 41 mājsaimniecībai piešķirts trūcīgas statuss un 2 mājsaimniecībām - mazno-
drošinātas statuss. 
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 151 ģimenei EUR 14788,26 apmērā, 
dzīvokļa pabalsts naudā EUR 2096,14 apmērā piešķirts 53 ģimenēm un natūrā  - 17 ģi-
menēm EUR 657,45 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 8 ģi-
menēm EUR 123,53 apmērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 4329,- apmērā, 
apbedīšanas pabalsts vai papildus pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR 619,20; pa-
balsts jaundzimušo aprūpei – EUR 880,- 4 ģimenēm, pabalsts Otrā pasaules kara 3 vet-
erāniem – kopā EUR 90,-; pabalsts 3 donoriem – EUR 15,-;  10 pabalsti malkas iegādei 
vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR 1200,- apmērā; 
pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 58 
vecuma pensionāriem EUR 1740,- apmērā, 1 pabalsts natūrā krīzes situācijā EUR 144,87 
apmērā, citi pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) – EUR 348,14.
 Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR 27031,59.

Papildus jau esošajām, 2 personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – 
VSPC “Dagda”, saņemts 1 iesniegums par ģimenes asistenta  pakalpojuma piešķiršanu. 

21. maijs – Starptautiskā diena 
„Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”

Ik gadu 21. maijā UNESCO atzīmē starptautisko dienu „Kultūras daudzveidī-
ba dialogam un attīstībai”, aicinot dalībvalstu sabiedrības apzināties un novērtēt 
kultūras daudzveidības nozīmi gan atsevišķu kultūras izpausmju ziņā, gan to 
bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā. Šogad arī Dagdas novada Kultūras 
centrs šajā dienā piedāvāja ieskatu amatiermākslas daudzveidībā mūsu novadā. 

"Kultūra ir viens no virzītājspēkiem, kas nodrošina sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu 
attīstību. Kultūra palīdz rast atbildes uz izaicinājumiem sabiedrībā, ekonomikā un vidē 
un saprast, kā uzrunāt dažādību. Savu sakņu izjūta un citu tautu kultūras un tradīciju 
izpratne bagātina dzīvi," uzsver UNESCO pārstāvji.
Ar šo dienu UNESCO atgādina par vērtībām, kādas iespējams izprast, pateicoties 
kultūras daudzveidībai, un ar tās palīdzību aicina sabiedrības visā pasaulē izmantot ikvi-
enu iespēju, lai arvien labāk prastu līdzāspastāvēt un veicināt izpratni vienai kultūrai par 
otru.

Paldies visiem amatiermākslas kolektīviem un to vadītājiem par profesionalitāti un 
atsaucību, piedaloties pašvaldības un Kultūras centra rīkotajos pasākumos daudzu 
gadu garumā. Kolektīvu dalība svētkos nebūtu iespējama bez kolektīvu vadītāju iegul-
dītā darba, ikdienā strādājot mēģinājumos – gan klātienē, gan attālināti, atgādinot par 
mēģinājumiem kolektīvu dalībniekiem, kuri aizmirst uz tiem atnākt, uzrunājot jaunus 
dalībniekus, rūpējoties par kolektīva tērpiem.

Cerams, ka kopā mēs izturēsim Covid-19 pandēmijas pārbaudījumus, turpināsim  
attīstīt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm dziesmu un deju svētku tradīciju, kā arī 
saglabāsim savai apkaimei raksturīgo kultūras daudzveidību. Lai izdodas! 
Amatiermākslas daudzveidība Dagdas novadā atspoguļota video sižetā pašvaldības mā-
jas lapā un Youtube kanālā. Saite: https://www.youtube.com/watch?v=o2_-g4CDXGY .

Dagdas novada Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa

Dagdā pieminēs 
1941. gada

 deportāciju 
80. gadadienu

Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadu kopš Padomju Savienība 
pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportāci-
jas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas 
pilsoņu.

Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā no plkst. 11.00 
pasākumā ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
14. jūnija deportācijām” vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. 
gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākumi 
notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas. Plkst. 10.50 
plānota Valsts prezidenta Egila Levita uzruna.

Dagdā vārdu lasīšana notiks pie pieminekļa “Sērojošā māte”. 
Šeit kopumā tiks lasīti 64 deportēto cilvēku vārdi. Lasījumus 
veiks Dagdas novada Kultūras centra kultūras darba vadītāja 
Solvita Plivča.

Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.
lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izstrādā-
ta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm 
no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī 
piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par deportēta-
jiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes plat-
formu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert ap-
mēru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot 
individuāliem izvesto cilvēku stāstiem. Savukārt, lai latvieši pa-
saulē varētu iesaistīties un šai piemiņas brīdī būt domās kopā ar 
14. jūnija upuriem, kā arī ar latviešiem Latvijā un citur ārzemēs, 
digitālajā piemiņas kartē būs sadaļa, kurā ikviens latvietis pas-
aulē varēs ievietot savu, ģimenes vai domubiedru grupas foto ar 
aizdegtām piemiņas svecēm rokās.

Pasākuma idejas autore Sandra Kalniete norāda: “Nav nekā 
personīgāka un individuālāka par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo 
tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim un turpina 
pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais 
ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā, apko-
pojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas ceremonijai vienlaikus notiekot 
visos Latvijas novados un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot 
vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā 
piedalīties kā Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem tautiešiem.”

14. jūnija norises atspoguļos Latvijas sabiedriskie un reģionā-
lie mediji.

Pasākumu Dagdā rīko Dagdas novada Kultūras centrs.

Piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
14. jūnija deportācijām” rīko Valsts prezidenta kanceleja un Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem no Latvijas 
Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un sabiedris-
kajiem medijiem.

Kultūras darba vadītāja
Solvita Plivča
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LEPOJAMIES AR 

SAVIEM NOVADNIEKIEM
Ziedošana ir par labāku sevis, savu vērtību un mērķu apz-

ināšanos, tā iemieso mūsu vērtības darbos, jo atbalstām to, 
kas mums ir svarīgs. Un ļoti īpašs ir gandarījums, kad 
redzam, kā ar ziedojumiem veicinām reālus uzlaboju-
mus. Ziedot nozīmē palīdzēt gan citiem, gan sev.

Jau otro gadu pēc kārtas, Latvijas Sarkanā krusta Krāsla-
vas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa 
saņēma ziedojumā tomātu stādus no SIA "Aiva G" sil-
tumnīcām, kuras atrodas Madonas novada Barkavas pa-
gastā. "Aiva G" valdes locekle ir mūsu bijusī Dagdas 
novadniece Silvija Grudule, kas čakli strādā jau ilgus 
gadus sev tīkamā profesijā. Silvijas darbības pamats ir 
tomātu un gurķu audzēšana. Ar ko viņa ar lepnumu dalās 
savā pieredzē un ieteikumos, kā izaudzēt kvalitatīvu ražu. 
Viņai patīk darbs, ko viņa dara un tāpēc, labprāt atbals-
ta cilvēkus, kam patīk strādāt, lai uzlabot savu labklājību, 
pašiem par sevi rūpējoties.

Ģimeņu vārda izsaku lielu paldies Silvijai Grudulei par 
tik dāsnu ziedojumu.
 
LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas 
Dagdas nodaļas vadītāja
Sandra Drozdova

Sveiciens Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!
Šī zeme ir taureņa spārns - krāsaina, krāsaina.

Šī zeme ir pasaka neizlasīta – noslēpumaina, noslēpumaina.
Šī zeme ir bērni šūpolēs – priecīgi, priecīgi.

Šī zeme ir pļava vasarā - raiba, raiba.
Šī zeme ir debess virs galvas, saule, zvaigznes un rasa.

Šī zeme ir laimīgā zeme, kur katram bērnam dzīvot ir ļauts.

1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tās aizsākumi 
meklējami 1925.gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pir-
mo reizi šī diena, īpašu bērnu svētku veidā, tika atzīmēta 1950.gadā. 

Dagdas novada Kultūras centrā šīs jaukās dienas svinēšana arī ir kļuvusi par tradīciju, 
kad tiek sumināti nākamie pirmklasnieki. Tie ir svētki, kas ir piepildīti ar jautriem bērnu 
smiekliem un mirdzošām bērnu acīm. Lai arī šogad mēs nedrīkstam pulcināt visus bēr-
nus vienkopus, godināsim katru atsevišķi 6.jūnijā, piedāvājot apmeklēt Jaundomes dabas 
taku.  Topošo pirmklasnieku ģimenēm individuāli apmeklējumi jāpiesaka līdz 4.jūnijam 
(tālr. 65653265, 25701158).

Šogad Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādes absolvēja 47 bērni, tai skaitā 32 
audzēkņi - PII “Saulīte” (Dagdā, Asūnē, Konstantinovā), 7 audzēkņi - PII “Avotiņš” (An-
drupenē), 5 audzēkņi – pirmsskolas grupa Ezernieku vidusskolā un 3 audzēkņi – Šķaunes 
sākumskolā. Izlaidums pirmsskolā ir pirmais  pieturas punkts bērnu dzīvē, viens ceļa 
pagrieziens, kurš ved tālāk uz skolu.  Nākamajiem pirmklasniekiem vēlam sapņot  krā-
sainus sapņus, nebaidīties no grūtībām un kļūdām, būt zinātkāriem un neatlaidīgiem! Bēr-
nu vecākiem vēlam pacietību un sapratni, kļūt draugiem un padomdevējiem saviem mīļa-
jiem skolas bērniem!

Sveiciens Bērnu aizsardzības dienā arī visiem pārējiem – maziem un lieliem Dagdas 
novada bērniem! Dzīvē nav nekā svarīgāka par bērnu, tas ir pats, pats  lielākais prieks. 
Kad jaunā dzīvība nākusi pasaulē, tā vienkārši jāmīl. Tāda ir pasaules kārtība. Nav pieļau-
jams nekas, ārpus mīlestības. Vecāki, paturot šo prātā, darīsim bērniem īpašu ne tikai šo 
dienu, kas veltīta viņiem, bet pilnīgi katru dienu, katru minūti un mirkli. Lai viņu prieks 
un smaidi Jūs ielīksmo! Padariet saviem bērniem bērnību par skaistāko piedzīvojumu, kas 
vienlaikus sniedz arī drošības sajūtu un pasaules atklāšanas prieku!

Dagdas novada Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa

 Jaunieši vasaras brīvlaikā tradicionāli izmanto 
iespēju strādāt, gūt jaunu pieredzi un nopelnīt 
līdzekļus savu mērķu  īstenošanai. Par bērniem 
līdz 19 gadu vecumam, kuri strādā tikai vasaras 
brīvlaikā un mācās vispārējās, profesionālās,
augstākās vai speciālās izglītības iestādē, 
vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglo-
jumu.
 Ja skolēns līdz 19 gadu vecumam turpina 
mācības un strādā tikai vasaras brīvlaikā (no 
1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam algas no-
dokļa grāmatiņā nav jāsvītro ieraksts par bērnu 
kā apgādājamo, arī atrašanās vecāka apgādībā 
automātiski netiks pārtraukta. Tādējādi vecāks 
saglabā atvieglojumu par apgādībā esošu per-
sonu, un ar nodokļiem neapliekamā vecāka al-
gas daļa palielinās par 250 eiro mēnesī.
 Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 
gadu vecumam mācās un strādā arī mācību 
gada laikā, bērna atrašanās apgādībā automātis-
ki tiek pārtraukta tiklīdz skolēns uzsācis darba
attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem 
pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Pilnu rakstu skatīt Finanšu ministrijas mā-
jaslapā:
https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/nodok-
la-atvieglojums-vecakiem-par-vasaras-brivlai-
ka-stradajosiem-berniem-saglabajas
[3].

Informācijas sagatavotājs
ALEKSIS JAROCKIS
Komunikācijas departamenta direktors

Nodokļa atvieglojums vecākiem 
par vasaras brīvlaikā strādājošiem bērniem saglabājas



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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 IZSAKĀM DZIĻU LĪDZJŪTĪBU 

Viņsaulē 
aizgājušie* Dagdas 

novadā maijā.

  Barkeviča Viktorija (dz.1958.g.)
  Beitāns Ivars (dz.1996.g.)
  Bricis Jānis (dz.1954.g.)
  Dubro Antoņina (dz.1929.g.)
  Ivanova Bronislava (dz.1935.g.)
  Lukashonak Bronislava (dz.1968.g.)
  Meišelis Ivans (dz.1946.g.)
  Munda Bronislava (dz.1923.g.)

  Oļševska Olga (dz.1928.g.)
  Pavlovs Stepans (dz.1950.g.)
  Pavlovs Vasilijs (dz.1932.g.)
  Piļka Vitālijs (dz.1956.g.)
  Timofejevs Ivans (dz.1956.g.)
  Vērdiņš Roberts (dz.1938.g.)
  Vilgerte Bronislava (dz.1934.g.)


