
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 3.jūnijā

  Dāvids, Polīna, 
Alise, Marija

Aprīlī Dagdas novada 
 Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 
4 jaundzimušie: 

LIELĀ TALKA 2021

Andrupenes pagasta pārvaldes darbinieki Lielās Talkas ietvaros labiekārtoja pagasta teritoriju, sakopa puķu dobes, izraka veco zaļumkoku un krūmu 
saknes, nogrieza krūmājus un sagatavoja zemi ziedu stādīšanai. Talka turpināsies, kad tiks atvesti ziedi labiekārtošanai un stādīšanai.

Dagdas novada domes darbinieki sakopa Dagdas pilskalnu.

Ezerniekos pagasta pārvalde sakopa teritoriju pie vecās pludmales, savāca 
atkritumus, izgrieza jaunos krūmus, kā arī sakopa Saietu nama apkārtni. Apsveicam!
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Domes sēdes lēmumi
22. aprīlī notika Dagdas novada domes sēde.

Lēmuma projekts par Aivara Trūļa atbrīvoša-
nu no Dagdas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja amata tika noraidīts, jo netika 
savākts nepieciešamais deputātu balsu vairā-
kums.

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto in-
formāciju par sociālā budžeta izpildi 2021.gada 
1.ceturksnī:
1.No 2021.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā 
budžeta līdzekļiem 376 000,- EUR apmērā,    Dag-
das novada sociālais dienests 2021.gada 1.ceturk-
snī izlietojis  84 475,30  EUR jeb 22,47 %,  t.sk.:

1.1. Sociālā palīdzība naudā  –60 312,03 EUR 
jeb 21,54 %;

1.2. Sociālā palīdzība natūrā –1 292,99 EUR 
jeb 8,08 %;

1.3.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildei –  22 870,28 EUR  jeb 28,59 %.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2021/3 
“Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2019.
gada 31.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.2019/9 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc 
pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un 
aizbildņiem  Dagdas novadā”.

Apstiprināja pārskatu par Dagdas novada 
pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izpildi 
2021.gada 1.ceturksnī:
1. Ieņēmumu daļā – 3 053 874 EUR  jeb 28,83 %, 
                      atlikums gada sākumā 741 223  EUR.
2. Izdevumu daļā  –  2 071 004 EUR jeb 18,22 %.
3.Aizņēmumi: - 563 747 EUR  (saņemti – 0,00 
EUR , atmaksāti – 563 747 EUR).

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2021.gada 
budžetā plānotajiem pašvaldības līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem 2 000 EUR pašvaldības 
iestādei VSPC “Dagda” veļas žāvētāja iegādes 
izdevumu segšanai.

Nolēma apstiprināt:
- VSPC „Dagda” fizikālās terapijas maksas pa-
kalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2021.gada 
1.maija; 
- VSPC „Dagda” mīksto audu tehnikas maksas 
pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2021.
gada 1.maija; 
- VSPC „Dagda” rehabilitācijas maksas pa-
kalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2021.gada 
1.maija. 

Nolēma nodot biedrībai „Invalīdu brālī-
ba „NEMA”” līdz 2031. gada 31. decembrim 
Eiropas Atbalsta fonda darbības programmas 
īstenošanai patapinājumā šādas pašvaldībai pie-
derošas telpas:

Adrese Telpas numurs, 
platība

1.1. Skolas iela 3, Andrupene, 
Andrupenes pag.

Nr. 14 – 42 m2

1.2. „Ausekļi”, Andzeļi, 
Andzeļu pag.

Nr. 28 – 29,9 m2

1.3. Skolas iela 12, Asūne, 
Asūnes pag.

Nr. 3 – 30,7 m2

1.4. Bērzu iela 2, Porečje, 
Bērziņu pag.

Nr. 8 – 14,7 m2

1.5. “Pagastmājas”, Ezernie-
ki, Ezernieku pag.

Nr. 6 – 14,6 m2

1.6. Saules iela 15, Konstan-
tinova, Konstantinovas 
pag.

Nr. 7 – 7,1 m2

1.7. „Tautas nams”, 
Šķaune, Šķaunes pag.

Nr. 11 – 9,8 m2

Apstiprināja 2021.gada 6.aprīlī notikušās 

elektroniskās izsoles rezultātus par pašvaldības 
nekustamā īpašuma Zahari, Ezernieku pagastā, 
Dagdas novadā, kadastra numurs 60560010054, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 60560010054, platība 0,4 ha, pār-
došanu par izsolē nosolīto augstāko cenu 3900 
EUR.

Apstiprināja 2021.gada 6.aprīlī notikušās 
elektroniskās izsoles rezultātus par pašvaldības 
nekustamā īpašuma Riuseiši, Ezernieku pagastā, 
Dagdas novadā, kadastra numurs 60560020051, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6056 002 0098 - platība 6,2 ha, pār-
došanu par izsolē nosolīto augstāko cenu 22 600 
EUR. 

Nolēma veikt dzīvokļa īpašuma Nr.4, Ale-
jas ielā 38, Dagdā, Dagdas novadā un dzīvokļa 
īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu 
kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu zemes-
grāmatā. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izvei-
doja Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma 

speciālists;
Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
Nolēma veikt  kadastrālo uzmērīšanu un zemes 

robežu plāna izgatavošanu, un reģistrēt nekusta-
mo īpašumu zemesgrāmatā zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 6090 004 0034 (platība 
20,2 ha) Svariņu pagastā, Dagdas novadā, ar ka-
dastra apzīmējumu 60440050263 (platība 1,1 ha) 
Andzeļu pagastā, Dagdas novadā un ar kadastra 
apzīmējumu 60760040278 (platība 0,2 ha) Kon-
stantinovas pagastā, Dagdas novadā. Nekustamā 
īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā: Ilona JAKUŠONOKA – 
ekonomiste; 

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma 
speciālists; 

Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists. 
Pašvaldības nekustamā īpašuma Rāzna, 

Andzeļu pagastā, Dagdas novadā nekustamā 
īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā:

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma 

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

īpašumu Jaundimanti, Bērziņu pagastā, Dagdas 
novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 
60500010051, ar kopējo platību 3,3 ha;  pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu Meikšāni, Bērziņu pa-
gastā, Dagdas novadā zemes vienības kadastra 
apzīmējums Nr.60500020151, ar kopējo platību 
4,69 ha; pašvaldības nekustamo īpašumu Esper-
antas, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, zemes 
vienības kadastra apzīmējums Nr.60560060176, 
ar kopējo platību 5,2 ha un  pašvaldības nekusta-
mo īpašumu Stūrīši, Ķepovas pagastā, Dagdas 
novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
Nr. 60800010067, ar kopējo platību 8,14 ha, 
pārdodot tos elektroniskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Izveidoja nekustamā īpašuma Novērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā:

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma 

speciālists;
Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
Nolēma rīkot Dagdas novada pašvaldības 

īpašuma “Zimniks”, Svariņu pagastā, Dagdas 
novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
60900010351, 1.kvartāla 2., 4., 5., 8., 10., 11., 
14., 18., 19., 20. nogabalu cirsmas ar kopējo 

platību 7,08 ha un stumbra krāju 1816,49 m3 
pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Apstiprināja cirsmas nosacīto cenu 37 500 
EUR saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtē-
jumu un  apstiprināja izsolē pārdodamās cirs-
mas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
Nr.60900010351, 1.kvartāla 2., 4., 5., 8., 10., 11., 
14., 18., 19., 20. nogabalu elektroniskās izsoles 
noteikumus. 

Nolēma rīkot Dagdas novada pašvaldības 
īpašuma “Garaudžu karjers”, Ezernieku pagastā, 
Dagdas novadā, kadastra Nr. 60560030039 
sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu Nr.60560030148, 1.kvartāla 2. 
nogabala cirsmas ar kopējo platību 0,51 ha un 
stumbra krāju 84,56 m3 pārdošanu elektroniskā 
izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināja cirsmas 
nosacīto cenu 800 EUR saskaņā ar sertificē-
ta vērtētāja novērtējumu un apstiprināja izsolē 
pārdodamās cirsmas zemes vienībā ar kadas-
tra apzīmējumu Nr.60560030148, 1.kvartāla 2. 
nogabala elektroniskās izsoles noteikumus. 

Nolēma izsniegt IK VICTORIA.K, Zemnieku 
saimniecībai "PINTI" un  Zemnieku saim-
niecībai "BRĪVERI speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā Olovecas ezerā, 
piešķirot zvejas tīklu limitu 120 metri. Speciālās 
atļaujas (licences) derīguma termiņš ir no 2021.
gada 1.maija līdz 2026.gada 30.aprīlim.

Nolēma atbrīvot Aivaru KLISMETU no Iepir-
kumu komisijas locekļa amata ar 2021.gada 
30.aprīli un ievēlēt Kristīni AZINU Iepirkumu 
komisijas sastāvā ar 2021.gada 1.maiju.

Nolēma atbrīvot Aivaru KLISMETU no Ad-
ministratīvās komisijas locekļa amata ar 2021.
gada 30.aprīli un ievēlēt Olgu GEKIŠU Admin-
istratīvās komisijas sastāvā ar 2021.gada 1.mai-
ju.

Nolēma atbrīvot Aivaru KLISMETU no Ze-
mes komisijas locekļa amata ar 2021.gada 
30.aprīli un ievēlēt Ēriku ČAPLINSKI Zemes 
komisijas sastāvā ar 2021.gada 1.maiju.

Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz 
pašvaldības dzīvokli 4 personām.

 Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautā-
jumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināša-
nu; par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķirša-
nu; par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu 
zemi; par neapbūvētās zemes nomas tiesību pa-
garināšanu; par zemes apakšnomu; par noslēgtā 
lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu; 
par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes 
ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašu-
ma “Eglītes” sadalei Dagdas pagastā; par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam; par pašvaldībai piekrītošo zemes 
gabalu apvienošanu Dagdas pagastā; par zemes 
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu; 
par nosaukuma maiņu; par lēmuma atcelšanu; 
par savstarpēju robežu grozīšanu Dagdas pa-
gastā; par neiznomāto zemes gabalu saraksta ap-
stiprināšanu.

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
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Konteineris būvgružiem!
No 21.04.2021. līdz 

20.05.2021. Rēzeknes ielā 
4, SIA “Dagdas komunālā 
saimniecība” teritorijā 
atradīsies konteineris 
būvgružiem.

Iedzīvotāji tiek aicināti 
izmantot piedāvāto iespēju 
bezmaksas būvgružu no-
došanai. Nodot būvgružus 
var darba dienās no 8:00 
līdz 17:00.
Tālr. uzziņām 20389632
Ko drīkst izmest būv-
gružu konteinerā?
-     Betona un dzelzbetona 
konstrukcijas
-     Ķieģeļus
-     Keramiku
-     Flīzes

-     Ģipša, cementa un 
kaļķa pārpalikumus
-     Trubu pārpalikumus
-     Veco grīdas segumu un 
tapetes
-     Melnzemi
-     Vecās mēbeles
Kādi ir bīstamie atkritu-
mi, kurus nedrīkst mest 
būvgružu vai sadzīves 
atkritumu konteinerā?
-     eļļas
-     eļļas filtru atkritumi
-     laku un krāsu atkritumi
-     dzīvsudraba atkritumi
-     dienasgaismas lampas
-     organiskie šķīdinātāji
-     neizlietotie ārstniecis-
kie preparāti
-     ķimikālijas

Atbalsts jauniešiem Covid-19
 pandēmijas radīto seku mazināšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2021. gada 23. aprīlī izsludināja at-
klāto projektu konkursu “ATBALSTS JAUNIEŠIEM COVID-19 PANDĒMIJAS RADĪTO 
SEKU MAZINĀŠANAI”.

Atklātā projektu konkursa mērķis – nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 
pandēmijas seku mazināšanai, tajā skaitā:
*  veicināt jauniešu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī attieksmju veidošanu, balstoties jau-
niešu vēlmēs un vajadzībās, lai nodrošinātu jauniešu sagatavotību turpmākajām mācībām un 
darba tirgum;
*  veicināt jauniešu piederības sajūtu vietējai kopienai, savstarpējo atbalstu, kā arī paaug-
stināt viņu pašapziņu;
*  sniegt jauniešiem iespēju socializēties, tostarp sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pa-
vadīšanu; nodrošināt jauniešiem iespēju saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā;
*  preventīvi mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā 
un pēc tās;
*  veicināt ilgtspējīgu risinājumu attīstību darba ar jaunatni jomā Covid-19 pandēmijas seku 
mazināšanai.
Projektu var iesniegt:
- Latvijas novada pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības pilnvarojums;
- Latvijas valstspilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības pilnvarojums;
- biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajai daļai.
SVARĪGI! 
Viens projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā 3 (trīs) projekta iesniegumus ar nosacī-
jumu, ka katra projekta īstenošana un tajā sasniedzamā mērķa grupa paredzēta:
- atšķirīgās novada pašvaldības administratīvās teritorijas vienībās - novada pilsētā vai nova-
da pagastā, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas novada pašvaldība vai tās iestāde;- atšķirīgu 
administratīvo reģionu valstspilsētas vai novada pašvaldības teritorijā, ja projekta iesniedzējs 
ir biedrība vai nodibinājums;- atšķirīgās valstspilsētas apkaimēs, ja projekta iesniedzējs ir 
Latvijas valstspilsētas pašvaldība vai tās iestāde.
Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurus ietekmējusi Covid – 19 
pandēmija.
Atklātā projekta konkursa projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021. GADA 24. 
MAIJS. Projekta īstenošanas periods un projekta aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods 
konkursa mērķa īstenošanai ir NO 2021. GADA 1. JŪLIJA LĪDZ 2021. GADA 31. DECEM-
BRIM. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 10 000,00 EURO. 
Projekta iesniegumu var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā parakstītu ar drošu elek-
tronisko parakstu.

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu un atklātā projektu konkursa nolikums un 
tā pielikumi ir pieejami JSPA tīmekļa vietnē –
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-jau-
niesiem-covid-19-pandemijas-radito-seku-mazinasanai

JĀNIS DRIGINS
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356253
www.jaunatne.gov.lv

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma Zimniks, Svariņu pagastā

 cirsmas elektronisko izsoli 

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Zimniks”, Svariņu pa-
gasts, Dagdas novads, cirsmai – zemes vienības kadastra 
apzīmējums 60900010351, 1.kvartāla 2; 4; 5; 8; 10; 11; 14; 
18; 19; 20. nogabali. 
Sākumcena – 37500 EUR, izsoles solis – 500 EUR, no-
drošinājuma maksa – 3750 EUR. 
Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles 
noslēguma dienas. 
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 30.04.2021. 
plkst.13.00 līdz 20.04.2021. plkst.23.59 https://izsoles.
ta.gov.lv. 
Izsole sākas 30.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 31.05.2021. 
plkst. 13.00. 
Nodrošinājuma nauda 3750 EUR apmērā jāiemaksā 
Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrāci-
jas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UN-
LA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, cirsma 
Zimniks, nodrošinājums”. 
Dalības maksa 10 EUR apmērā maksājama atbilstoši elek-
tronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam. 
Tālr. uzziņām 65681712.

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma “Garaudžu karjers”, 
Ezernieku pagastā cirsmas elektronisko izsoli 

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma “Garaudžu karjers”, Ezernieku pa-
gasts, Dagdas novads, cirsmai – zemes vienības kadastra 
apzīmējums Nr. 60560030148, 1.kvartāla 2. nogabals. 
Sākumcena – 800 EUR, izsoles solis – 50 EUR, nodrošinā-
juma maksa – 80 EUR. 
Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles 
noslēguma dienas. 
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 30.04.2021. 
plkst.13.00 līdz 10.05.2021. plkst.23.59 https://izsoles.
ta.gov.lv. 
Izsole sākas 30.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 20.05.2021. 
plkst. 13.00. 
Nodrošinājuma nauda 80 EUR apmērā jāiemaksā Dag-
das novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrāci-
jas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UN-
LA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, cirsma 
Garaudžu karjers, nodrošinājums”. 
Dalības maksa 5 EUR apmērā maksājama atbilstoši elek-
tronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam. 
Tālr. uzziņām 65681712.

-     izlietotās baterijas
-     piesārņotā tara
-     nolietota elektrotehnika 
un tās sastāvdaļas.

Vēl būvgružu kontein-
erā nedrīkst izmest auto 
riepas un azbesta ma-
teriālus, piemēram, šīferi.
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No 1. maija gaidāmas izmaiņas maršrutā Krāslava–Indra, Krāslava–
Robežnieki–Asūne, Krāslava–Skaista–Dagda un Krāslava–Piedruja–

Patarnieki
PASAŽIERU ĒRTĪBĀM NO 2021. GADA 1. MAIJA VAIRĀKU MARŠRUTU NR.6144
KRĀSLAVA–INDRA, NR.6211 KRĀSLAVA–ROBEŽNIEKI–ASŪNE, NR.6213
KRĀSLAVA–SKAISTA–DAGDA UN NR.6296 KRĀSLAVA–PIEDRUJA–PATARNIEKI
REISOS IEKĻAUTA PIETURA _KRĀSLAVAS SLIMNĪCA.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpoju-
mus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu vei-
do pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem 
pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa 
tālruni 27776621.

Maršruta 
nosaukums

Autobusi, kas apstāsies pieturā
 Krāslavas slimnīca

Nr.6144 Krāslava–
Indra

• Autobuss, kas no Krāslavas autoostas katru dienu izbrauc 
plkst.13.50 un no pieturas Indra – plkst.14.50.
• Autobuss, kas no Krāslavas autoostas darbadienās izbrauc 
plkst.7.30 un no pieturas Indra – plkst.8.30.
• Autobuss, kas no Krāslavas autoostas piektdienās un svēt-
dienās izbrauc plkst.17.00, bet no pieturas Indra – plkst.17.55.
• Autobuss, kas no Krāslavas autoostas sestdienās un svētdi-
enās izbrauc plkst.8.00, bet no pieturas Indra – plkst.9.00.

Nr.6211 Krāslava–
Robežnieki–Asūne

• Autobuss, kas no Krāslavas autoostas katru dienu izbrauc 
plkst.6.20 un 13.00, bet no pieturas Asūne – plkst.7.35 un 14.30.

Nr.6213 Krāslava–
Skaista–Dagda

• Autobuss, kas no Krāslavas autoostas katru dienu izbrauc 
plkst.10.10 un 15.30, bet no pieturas Dagda – plkst.11.30.

Nr.6296 Krāslava–
Piedruja–Patarnieki

• Autobuss, kas no Krāslavas autoostas katru dienu izbrauc 
plkst.7.00, 11.00 un 16.10, bet no pieturas Patarnieki – plkst.7.50, 
12.00 un 17.05.

Lilita Pelčere,
 Sabiedrisko attiecību speciāliste
 Valsts SIA Autotransporta direkcija

Izglītības ziņas 
aprīlī

Dagdas novada skolēnu sasniegumi valsts 
ZPD konferencē

Vairāk nekā pustūkstotis jauno zinātnieku 
2021. gada 31. martā tiešsaistes režīmā pie-
dalījās jau 45. Latvijas Skolēnu zinātniskās 
pētniecības darbu konferencē! No 216 godal-
gotajiem zinātniskās pētniecības darbiem 
pirmās pakāpes diplomus ieguva 45 darbi, otrās 
pakāpes diplomus ieguva 63 darbi, bet trešās - 
108 darbi. Starp godalgotajiem ir arī Ezernieku 
vidusskolas 11. klases skolēns Danila Sinicins, 
kurs ieguva II pakāpes diplomu un Ezernieku 
vidusskolas 11. klases skolniece Anna Mar-
ija Vaišļa, kura ieguva III pakāpes diplomu. 
Apsveicam un lepojamies! Konferencē dalī-
bu ņēma arī Ezernieku vidusskolas 11. klases 
skolniece Viktorija Jakušenoka, Dagdas vi-
dusskolas 10. klases skolniece Valērija Mihe-
jeva, Dagdas vidusskolas 11. klases skolnieces 
Kristīne Sudraba un Jūlija Smoļaninova, 
Dagdas vidusskolas 12. klases skolniece Elī-
na Staģe. Paldies visiem skolēniem un darbu 
vadītājiem par neatlaidību, pacietību, ieguldīto 
darbu, laiku un Dagdas novada vārda popular-
izēšanu!

Ezernieku vidusskolas akreditācija
No 8.  – 19. martam attālināti notika Ezernieku 
vidusskolas akreditācijas process, kura laikā 
akreditācijas komisija tikās uz pārrunām gan 
ar skolēniem un skolēnu pašpārvaldi, gan 
vecākiem, gan skolas direktoru un direkto-
ra vietniekiem, gan ar pedagogiem un skolas 
personālu, kā arī ar pašvaldības pārstāvjiem. 
Aktīvi tiešsaistēs tika vērotas mācību stundas. 
Stundu laikā skolotāji pierādīja, ka spēj ap-
gūt un izmantot dažādas digitālās iespējas, lai 
mācību procesu dažādotu un padarītu intere-
santu skolēniem. Rezultātā skola tika akreditēta 
uz maksimālo periodu (sešiem gadiem) – līdz 
2027. gada 15. aprīlim.

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.
 mācību gadā

Ārkārtējās situācijas dēļ, kas bija līdz 6. aprīlim, 
arī 2020./2021. mācību gadā tiek mainīta ier-
astā kārtība, kādā skolēni kārto valsts pārbaudī-
jumus. 9. klases skolēniem eksāmeni ir atcelti, 
un mācību gadu viņi noslēdz ar vērtējumu 
gadā. 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir 
pārcelta no marta uz maiju. 
Tomēr  9.klases skolēniem obligāti jākārto diag-
nosticējošie darbi latviešu valodā un matemā-
tikā, kā arī, pēc skolas izvēles, var kārtot di-
agnosticējošos darbus svešvalodā, Latvijas 
vēsturē, mazākumtautības valodā vai dabasz-
inībās. Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu 
zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī 
iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā 
sasniegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites 
saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. 
Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē 
nedz semestra, nedz gada vērtējumu.
Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītī-
bu, šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs 
obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens 
- tādējādi, 12. klasi beidzot, 2020./2021. un 
2021./2022. mācību gados būs jākārto trīs 
obligātie eksāmeni:
• latviešu valoda,
• viena svešvaloda,
• matemātika,
• ceturtais eksāmens nav obligāts, bet 
kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams 
iestājai augstākās izglītības iestādē.
Dagdas vidusskolas un Ezernieku vidussko-
las 12. klases skolēni, bez obligāti noteikta-
jiem CE, vēl ir izvēlējušies kārtot centralizētos 
eksāmenus vēsturē 2 skolēni, ķīmijā 3 skolēni, 
fizikā 2 skolēni un bioloģijā 4 skolēni, kā arī 
ir skolēni, kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu 
divās svešvalodās (angļu valodā un krievu val-
odā). Pirmais eksāmens angļu valodā gaidāms 
jau sākot ar 11. maiju. Lai viņiem veicas!
Visiem eksāmeniem ir noteikti papildu kār-
tošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, 
kuri attaisnojošu iemeslu (veselības, sporta sa-

censību, neparedzētu apstākļu u.c.) dēļ (nepieciešams uzrādīt 
izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Mācību procesa organizēšana pēc ārkārtas 
situācijas atcelšanas

No 7. aprīļa Latvijā tika atcelta ārkārtas situācija, kas mainīja, 
galvenokārt, 12. klašu skolēnu mācību procesa organizēšanu. 
12. klašu skolēniem radās iespēja divas dienas nedēļā mācības 
atsākt klātienē tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti cen-
tralizētie eksāmeni. Protams, ievērojot visus drošības pasāku-
mus. Tāpat paliek spēkā arī individuālo konsultāciju vadīšana, 
sporta treniņu īstenošana ārā ne vairāk kā 10 personām, kā arī ne 
vairāk kā 5 formālās izglītības nodarbības nedēļā, profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības nodarbības ārtelpās ne vairāk kā 
10 vienas klases/grupas bērniem;
Organizēt mācību procesu attālināti vai klātienē, nosaka 
reģionālais princips. Tas ir – no 7. aprīļa 1.– 6. un 12. klases 
skolēni, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klases skolēni, 
nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītī-
bas iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, var atsākt 
klātienē mācības, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu 
kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 
konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā 
atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie 
apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. 
Dagdas novada skolēniem šāda iespēja bija no 12. – 23. aprīlim. 
No 26. – 30. aprīlim mācības atkal notiek attālināti. Vai skolēni 
vēl līdz maija beigām atgriezīsies skolā – rādīs laiks un situācija.

Konkurss “Mans Lieldienu zaķis”
Laika posmā no 29. marta līdz 8. aprīlim, mājturības un teh-
noloģiju skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Dagdas 
novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļu, organizēja radošo 
darbu konkursu 6. – 9. klašu skolēniem “Mans Lieldienu zaķis”. 
Kopumā konkursam tika iesūtīti 55 darbi, kurus veidoja, adīja, 
līmēja, locīja, šuva, meistaroja, cepa, pina un citādi radīja Dag-
das vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, Andrupenes pamatsko-
las un Aleksandrovas pamatskolas skolēni. Žūrija, kuras sas-
tāvā ietilpa Ezernieku vidusskolas mājturības un tehnoloģiju 
skolotāja Diāna Kiseļova, Dagdas vidusskolas mājturības un 
tehnoloģiju skolotāji Ināra Galilejeva un Aigars Vigulis, Andru-
penes pamatskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Mairita 
Konošonoka un Dagdas 
novada IKS nodaļas 
vadītāja Regīna Pau-
liņa, darbus izvērtē-
ja un katram piešķīra 
nomināciju. Katram 
konkursa dalībniekam 
tiks pasniegta Atzinība 
vai Pateicība, kā arī ne-
liela piemiņas balva.

Informāciju sagatavoja 
Regīna Pauliņa
Dagdas novada IKS 
nodaļas vadītāja
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Atskaite par padarītajiem darbiem pilsētā un pagastos 4 mēnešu laikā
Konstantinovas pagastā:
- visu laiku pagastā notiek sezonas kopšanas darbi;
- tiek gatavota un salikta malka;
- sakārtoti kapi un nozāģēti bīstamie zari;
- tika veikta visu pašvaldības ceļu planēšana;
- vairākos pašvaldības ceļos ir appļauti krūmi 
ceļmalās;
- iesākts remonts vienā no pašvaldības dzīvokļiem; 
- pabeigts remonts Fap telpās;
- tiek pagatavotas dekorācijas pagasta izrotāšanai 
dažādiem svētkiem. 
Ezernieku pagastā:
- sakārtota pagasta teritorija;
- pie "Pagastmājas" izzāģēti bīstami un bojāti koki;
- novērts zemes iegruvums pie daudzdzīvokļu mājas 
"Tulpes";
- atremontēta viena bibliotēkas telpa;
- nogreiderēti pagasta ceļi.
Asūnes pagastā:
- turpinās ciemata labiekārtošanas darbi;
- sagatavoti un atvesti 96,6.m3 malkas pārvaldes 
iestāžu apkurei;
- turpināta malkas zāģēšana pie daudzdzīvokļu 
mājām;
- atdzelžošanas iekārtas palaišana Asūnes pagasta 
dziļurbums “Asūne”;
- tika veikts ūdensvada remonts c.Asūne;
- atdzelzošanas stacijas tehniskā apkalpošana 
c.Račeva;
- Asūnes pagasta kapu sakopšana;
- sakopti visi pagasta ceļi.
Šķaunes pagastā:

- sakopta pagasta pārvaldes un tās iestāžu teritorija 
pēc ziemas sezonas;
- zāģēti bīstamie koki Brāļu kapos un sakopti kapi;
- pašvaldības ceļu līdzināšana pavasara sezonā;
- veikta ūdens sistēmas dezinfekcija, skalošana;
- sakoptas Malcānu, Rubuļu un Muižinīku kapsētas;
- NAI mainīts motors- reduktors;
- Zāģēta un salikta malka.
Bērziņu pagastā:
- sakopta pagasta pārvaldes un iestāžu teritorija pēc 
ziemas sezonas;
- zāģēta malka un salikta šķūnī;
- savesta malka no pašvaldības ceļa " Moroziki- 
Morozovas vect. kapi";
- pašvaldības ceļu līdzināšana pavasara sezonā;
- veikts pagasta pārvaldes ēkas lieveņa remonts;
- ūdenssistēmu Porečje un Punduri   dezinfekcija, 
skalošana;
- atjaunots volejbola tīkls BLPC "Upmala" lau-
kumā;
- sakoptas Prikņu , Punduru un Perveļovas  kapsē-
tas;
- nozāģēti un novākti vēja gāzti koki ceļā līdz 
Prikņu kapsētai.
Ķepovas pagastā:
-kapu sakopšana
- teritorijas uzkopšana
- malkas sagatavošana
- ceļu greiderēšana
Andrupenes un Andzeļu pagastos paveikti seko-
joši darbi:
Tā kā ziemā tika nolauzts liels daudzums koku un 

krūmu gan pagastu autoceļu nodalījumu joslās, gan 
kapsētās, gan ciematu teritorijās, galvenokārt tika 
strādāts pie šo teritoriju sakārtošanas- koku un
krūmu nozāģēšanas, zaru savākšanas un sadedz-
ināšanas. Tika veikta pagastu autoceļu klātnes 
planēšana un līdzināšana. Iesākta teritoriju labiekār-
tošana pie pagastu infrastruktūras
objektiem.
Svariņu pagastā:
- Janvārī un februārī tīrīja ceļus no sniega savā 
pagastā un Bērziņu pagastā, kā arī gatavoja malku 
katlu mājai .
- Sakarā ar sniegputeņiem martā atkal tika tīrīti ceļi 
savi un kaimiņu, kā arī sniegti pakalpojumi privāt-
personām.
- Aprīlī strādāja pie teritorijas sakopšanas. Bērziņu 
pagastā veica pavasara ceļu planēšanu. Sniedza 
malkas zāģēšanas pakalpojumus privātpersonām.
- Sakopa Puščas, Veteraucu un Kromanišku kapus.
PI "Pilsētsaimniecība":
- pašvaldības dzīvokļu remonts;
- TIC remonts;
- pagasta ceļa grāvjmalu tīrīšanas darbi;
- koku ataudžu griešana Dagdas jaunajos kapos;
- Bojāru un Zeļļu kapu sakopšana;
- Malkas sagatavošana katlu mājām;
- Asfalta bedrīšu remonts;
- Dīķa tīrīsana;
- Dagdas parkā nolauzto koku zaru griešana, 
novākšana; 
- Aprīļa mēnesī bija spordības mēnesis, tika vākti 
bioloģiskie atkritumi.

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdā

2021.gada 22.aprīlī                                                                                      
                                     Nr. 2021/ 3

                         (protokols Nr. 5, 4.§)

Grozījumi 
Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.2019/9 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sas-

niegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem 
Dagdas novadā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005.noteikumu Nr.857 “No-
teikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības pali-
kušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās” 22., 27., 30., 31., 31.1 punktu, Ministru kabineta 
26.06.2018. noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.2019/9 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģi-
menēm un aizbildņiem Dagdas novadā” (turpmāk - Noteikumi) grozīju-
mus:

1.1. Aizstāt Noteikumu 11.punkta tekstā vārdus ,,divkāršā Ministru 
kabineta  noteiktā minimālo uzturlīdzekļu apmērā’’ ar vārdiem un skaitli 
,,EUR 258,00 apmērā’’;

1.2. Aizstāt Noteikumu 20.punkta tekstā vārdus un skaitļus ,,divu 
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā vai personai ar invaliditāti kopš 
bērnības  EUR 213,44 apmērā” ar vārdiem un skaitļiem ,,EUR 218,00 
apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības EUR 327,00 ap-
mērā”;

1.3. Aizstāt Noteikumu 21.punkta tekstā skaitli ,,249,71” ar skaitli 
,,820,05”;

1.4.  Aizstāt Noteikumu 22.punkta tekstā vārdus un skaitļus ,,valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā vai personai ar invaliditāti kopš  
bērnības  EUR 106,72 apmērā mēnesī” ar vārdiem un skaitļiem ,,EUR 
109,00 apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības EUR 
163,00 apmērā”. 
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dagdas 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece                                                                           
S.Viškure

Paskaidrojuma raksts
Grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.2019/9 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas 
novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta ne-
pieciešamības 
pamatojums

2021. gada 1. janvāri stājās spējā grozījumi Ministru kabineta 
2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē" (turpmāk 
- Noteikumi Nr. 857), kas būtiski palielina sociālās garantijas, 
tai skaitā pabalstu apmēru bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem.

2. Īss projekta satu-
ra izklāsts

Nepieciešams grozīt saistošos noteikumus, lai tie atbilstu ārē-
jam regulējumam. Ar grozījumiem dome nosaka, ka sociālas 
garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, 
kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, tiks nodrošinātas Noteiku-
mos Nr. 857 noteiktajā apmērā un mājokļa pabalsta apmērs 
tiks aprēķināts pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 
17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaim-
niecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzī-
bas saņemšanu" 3. pielikumu "Mājokļa pabalsta aprēķināša-
nai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas.

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

Izmaiņas saistošajos noteikumos ietekmē pašvaldības budžeta 
līdzekļus, palielinās pabalstam nepieciešamā summa.

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

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu 
piemērošanā, ir Sociālais dienests.
5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 
nemaina privātpersonu veicamo darbību līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece                                                                           

S.Viškure
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PASĀKUMI

 BIBLIOTĒKĀS
Šķaunes bibliotēkā.

30.04.- 6.05. “ 4.maijs – Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanas diena” tematiska izstāde.
5.05. – 10.05. “Vienotā dažādība” grāmatu izstāde 
veltīta Eiropas dienai.
11.05. – 31.05. “ Zem zilās debesu bļodas”  liter-
atūras izstāde, kas veltīta latviešu rakstnieces un 
dzejnieces Vizmas Belševicas 90. atceres dienai.

Bērnu literatūras nodaļā.
05.05.– 31.05.  Literatūras izstāde “Spēja uzburt 
savu skaidro...”,dzejniecei, rakstniecei un tulkotā-
jai Vizmai Belševicai – 90.
05.05.– 31.05. Literatūras izstāde „Spēlēju tālāk - 
savu itin kā dzīvi…”, latviešu rakstniecei Dagnijai 
Dreikai – 70 .
05.05.– 19.05. Literatūras izstāde “Mammīt, viss 
šodien TEV!”, Māmiņu dienas ieskaņai.
Maijs: Virtuāli radošā darbnīca “Es savai 
māmiņai...”, aktivitātē piedalīsies Aleksandrovas 
pamatskolas skolēni.  
07.05. Virtuālā viktorīna “Es & ES”,Tiešsaistes 
platformā Zoom sadarbībā ar Dagdas vidusskolas 
8.a klasi un skolotāju Ainu Slesari.
17.05. Informācijas diena “Jaunieguvumi Bēr-
nu literatūras nodaļā maijā”, Bērnu literatūras 
nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām 
grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīša-
nai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas 
datus.
18.05. Attālināta bibliotekārā stunda “Ceļojums 
grāmatā turpinās...”PII “Saulīte” audzēkņi virtuāli 
iepazīstas ar jaunākajām grāmatām  Bērnu liter-
atūras nodaļā maijā.
24.05.- 04.06. Prāta vingrināšana ikvienam! “Ana-
grammas brīviem vakariem”.
Maijs-decembris: “Lasi un piedalies Bērnu, 
Jauniešu un vecāku žūrijā 2021!” lasīšanas 
veicināšanas programma.

Svariņu bibliotēkā.
5.05.-20.05. Literatūras izstāde: "Vienota 
dažādībā" veltīta Eiropas dienai.
 5.05.-14.05. Mātes dienai veltīta izstāde un ap-
skats: „Manai māmiņai no sirds! "
 11.05.-25.05. Literatūras izstāde: „MANĀ PAS-
AULĒ MĪL" veltīta latviešu rakstniecei Laimdotai 
Sēlei 70. gadu jubilejai.
17.05.-31.05. Virtuālā izstāde:" Ir lietas ko ne-
mainīs pat laiks." Muzeju dienām veltīts
pasākums.
24.05. Jauno grāmatu diena.

Bērziņu bibliotēkā.
05.05. – 14.05. “Es un ES”Literatūras izstāde 
veltīta Eiropas dienai.
06.05. – 31.05. “Paši stādam, paši kopjam”
Literatūras izstāde par dārza darbiem
06.05. – 17.05. “Māmulītei…” Literatūras izstāde 

veltīta Mātes dienai.
24.05. – 31.05. “Es jau negribu daudz.
Tādu sīkumu. Neiespējamo…” (V. Belševica)
Literatūras izstāde veltīta dzejnieces, rakstnieces 
un tulkotājas Vizmas Belševicas 90. dzimšanas di-
enai.

Dagdas novada bibliotēkā.
05.05.-28.05. „Vizma Belševica – latviešu liter-
atūras sirdsapziņa” .Literatūras izstāde.
05.05.-28.05. “Kopā būt” .Tematiska literatūras 
izstāde veltīta Starptautiskajai ģimenes dienai.
05.05.-28.05. „Spēlēju tālāk - savu itin kā dz-
īvi…” . Dagnijai Dreikai -70.Literatūras izstāde.
05.05.-28.05. “Pavasaris, ziedi un dzeja 
māmiņai.”Tematiska izstāde.
05.05. “Pavasaris, ziedi un dzeja māmiņai.”
Virtuāli tematiska izstāde.
21.05. “Iesakām izlasīt.”Jauno grāmatu diena.
05.05.-14.05. „Zīmējam ES valstu pasakas”
Zīmējumu konkurss.
05.05.-14.05. “Latvija Eiropā”.Tematiska iz-
stāde.

Ķepovas bibliotēkā.
05.05. - 10.05 “Mīļa mana māmuliņa...” Mātes 
dienai un Ģimenes dienai veltīta tematiska liter-
atūras izstāde.
13.05. - 18.05. Ķrievu rakstniekam Mihailam 
Bulgakovam – 130.” Plaukta izstāde.
17.05 – 31.05. “Iepazīsim izstāžu zāles “Ķepa”ek-
spozīciju!” Starptautiskajai muzeju dienai veltīta 
fotoizstāde.
17.05. - 31.05. “Nāc un izlasi!” Jauno grāmatu iz-
stāde.
25.05. - 31.05. “Vārdi mani, vārdi...” Dzejniecei 
Vizmai Belševicai – 80. Plaukta izstāde.

Andrupenes bibliotēkā.
1.-31.05. ,,Kur mācīties tālāk?” Informācija izglītī-
bas iegūšanas iespējas, mērķgrupa: 9.klašu skolēni.
30.04.-7.05. ,,Uz balta galdauta” Lasītāju ieteiktās, 
izcilo Latviešu rakstnieku un dzejnieku grāmatas 
(Pasākums sadarbībā ar bibliotēkas lasītājiem) 
Pasākumi Andrupenes bibliotēkā maijā.
3.-17.05. ,,Dagnijas pasaule” Literatūras izstāde.  
Rakstnieces, tulkotājas Dagnijas Dreikas jubilejas 
gads .
5.-8.05. ,,Esam Eiropā” Literatūras izstāde, aktivi-
tātes Eiropas dienu gaidot.
5.-19.05. ,,Paldies saku māmiņai…” Mātes 
dienai un ģimenes dienai veltīta tematiska liter-
atūras izstāde 
14.-29.05 ,,Man līdzi, lasītāj!” Mihails Bulgakovs. 
Literatūras izstāde. Krievu rakstniekam M. Bulga-
kovam 130.
24.05.- 4.06.  ,,Tavas saknes tavā zemē” Liter-
atūras izstāde. Rakstnieces, dzejnieces un tulkotā-
jas Vizmas Belševicas 90. jubilejas gads
Maijs - decembris ,,Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2021”. Nāc un piedalies arī šogad!

Andzeļu bibliotēkā.
07.05.-14.05 ,,Atmiņas par Eiropas Savienības 
karoga pacelšanu”. Virtuālā izstāde.
07.05.-14.05 ,,Mīļajai māmiņai”. Mātes dienai  

veltīta tematiskā izstāde.
12.05.-18.05 ,,Pasaulē eksistē tikai divi spēki: 
dolāri un literatūra”. (M.Bulgakovs)                                                                                                                                 
Krievu rakstniekam M.Bulgakovam – 130.
  Plaukta izstāde.
20.05.-30.05 
,,Visas domas, visi soļi
  Velk uz vienu pusi
  Tuvu gāju ugunij
   Pati apdegusi”
                    (V.Belševica)
Dzejniecei Vizmai Belševicai – 90
Plaukta izstāde.

Konstantinovas bibliotēkā.
01.-30.05.2021. Jaunākās literatūras izstāde  mai-
jā.
30.04-15.05.2021. “Tautfrontieši: Mēs balsojām 
par nākotni”. Informatīva literatūras izstāde Lat-
vijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā.
05.-15.05.2021. “Šorīt agrāk piecēlos no dusas,-
Šodien tev ir lieli svētki, māt!
Nezinu tik pateicībā klusā,
Kādiem vārdiem tevi cildināt!” –
lirikas dzejas izstāde māmiņdienā.
Visu mēnesi. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2021- iepazīstam jauno kolekciju.
Mēneša piektdienas. “Vēsturei pa pēdām”- izbrau-
kuma novadpētniecības darbs.
Visu mēnesi. Alises programmas īstenošana Kon-
stantinovas bibliotēkas darbībā.

Asūnes bibliotēkā.
26.04.-10.05.“Paldies tai zemei, kuru drīkstu par 
tēvzemi dēvēt...”, izstāde veltīta Dagnijas Dreikas 70 
- jai dzimšanas dienai.
30.04.-10.05.“4.maijs – Latvijas otrā dzimšanas die-
na.”, izstāde veltīta Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienai.
05.-21.“Saulīt silta, māmiņ jauka...”, izstāde veltīta 
Mātes dienai. 07.maijā plkst. 14:00 radošā darbnīca 
(ar bērniem veidosim dāvanas māmiņām).
17.-28.“Vientuļā virsotne.”, izstāde veltīta aktiera 
Gunāra Cilinska 90 – jai atceres dienai.
25.05.-04.06.“Zem zilās debesu bļodas.”, izstāde 
veltīta dzejnieces, rakstnieces, tulkotājas Vizmas 
Belševicas 90 – jai atceres dienai.
01.-31.“Uzzied pavasaris!”, tematiska izstāde par 
ziediem un darbiem pavasarī. 
No 10.05. līdz 23.05. - atvaļinājums.

Ezernieku bibliotēkā.
05.05.– 31.05. Literatūras izstāde “Grāmatu Jau-
numi” Jaunās, par pašvaldības līdzekļiem pirktās 
grāmatas
05.05.– 31.05. Maijā gaidāmajiem Valsts svētkiem 
veltītā literatūras izstāde “Lai zobenus klāj rūsa, bet 
arklu lemeši laistās!”
07.05.– 18.05. Mātes dienai un Starptautiskajai 
ģimenes dienai veltītā izstāde “No baltiem autiņiem 
līdz kāzu štātēm.”
20.05.-31.05. V. Belševicas 90.jubilejai veltītā iz-
stāde “Es vienmēr būšu pusceļā uz tevi....”
Maijs. “Uzmanību, gatavību, STARTS!  Bērnu, Jau-
niešu un vecāku žūrija 2021” lasīšanas veicināšanas 
programmas atklāšana.

Kapusvētki 
Dagdas novadā

Maijā
Rubuļu kapos - 8. maijā, plkst. 13:00
Malcānu kapos - 8. maijā, plkst. 14:00
Meikšānu kapos - 15. maijā, plkst. 13:00
Pintu kapos - 15. maijā, plkst. 14:30
Jaunokras kapos - 15. maijā, plkst. 14:00
Bižas kapos - 15. maijā, plkst. 16:00
Borkuicu - 22. maijā, plkst. 13:00

Zeļenopoles kapos - 22. maijā, plkst. 14:00
Viraudas kapos - 22. maijā, plkst. 16:00
Mazurovas kapos - 22.maijā, 15:00
Locglovas kapos - 23.maijā, 16:00
Ruskoļovas kapos - 29.maijā, plkst.14:30
Dagdas pilsētas jaunajos kapos - 29. maijā, plkst. 
16:00

Jūnijā
Prikņu kapos - 5. jūnijā, plkst. 13:00
Zundu kapos - 5. jūnija,  plkst. 13:00
Janovcu kapos - 5. jūnijā, plkst. 14:00
Andžānu kapos - 5. jūnijā, plkst. 15:00

Andiņu kapos - 5. jūnijā, plkst. 16:00
Žogotovas kapos - 12. jūnijā, plkst. 11:00
Punduru kapos - 12. jūnijā, plkst. 13:00
Zeiļovas kapos - 12. jūnijā, plkst. 15:00
Valahu kapos - 19. jūnijā, plkst. 12: 00
Šilovas kapos - 19. jūnijā, plkst. 13:00
Moroziku kapos - 19. jūnijā, plkst. 14:30
Kozlovas kapos - 23. jūnijā, plkst. 13:00
Šķaunes jaunajos kapos - 26. jūnijā plkst. 13:00
Šķaunes vecajos kapos - 26. jūnijā plkst. 14:30
Zeļļu kapos - 26.jūnijā, plkst. 14:00
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Sociālā dienesta ziņas
Aprīlī 58 mājsaimniecībām piešķirts trūcīgas statuss un 4 mājsaimniecībām - mazno-

drošinātas statuss.
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 153 ģimenēm EUR 13621,23 apmērā, 
dzīvokļa pabalsts naudā EUR 1132,23 apmērā piešķirts 32 ģimenēm un natūrā  - 1 ģime-
nei EUR 6,85 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 7 ģimenēm 
EUR 324,64 apmērā.
Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 4547,00 apmērā, 
apbedīšanas pabalsts vai papildus pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR 330,88; pa-
balsts jaundzimušo aprūpei – EUR 880,- 4 ģimenēm, pabalsts 20 ČAES avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekam – EUR 600,-; pabalsts 30 donoriem – EUR 150,-;  19 pabalsti 
malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR 
2280,-; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu ap-
maksai 50 vecuma pensionāriem EUR 1500,- apmērā; citi pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, 
dokumentu noformēšana u.c.) – EUR 58,00.
 Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR 25430,83.
Papildus jau esošajām, 2 personām piešķirts asistenta pakalpojums, 1 personai veikta ik-
dienas aktivitāšu un vides novērtēšana, uzsākta 1 sociālā darba lieta ģimenei ar bērniem.

Dagdas novada jaunieši 
iesaistījās Lielajā Talkā 

Pavasaris iesoļo ar daudz dažādiem darbiem. Viens no skaistākajiem pasākumiem, kas 
jauniešu vidū pārtapa par labu tradīciju – dalība Lielajā Talkā. Šogad pasākumā piedalījās 
12 jauniešu organizācijas un  1 jauniešu interešu grupa.
Šķaunes "Māmiņu centra" un jauniešu biedrības “Laimis spuorni” jaunieši kopā ar bie-

drību vadītājiem sakopa pagasta teritoriju.
Bērziņu pagasta jaunieši devās sakopt brīvā laika pavadīšanas centra “Upmala” pagalmu.
Asūnes pagasta jaunieši no jauniešu biedrības “Ašo kompānija” talkas laikā veica la-

biekārtošanas darbus un izvietoja putnu būrus.
Konstantinovas pagasta jaunieši no jauniešu biedrības “Dzirkstelītes” veica labiekār-

tošanas darbus biedrības ēkas pagalmā.
Talkas laikā tika sakopta teritorija pie LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komite-

jas Dagdas nodaļas telpām, kā arī rotaļu laukums,  kuru izmanto biedrības apmeklētāju 
bērni.

Jauniešu biedrības “Dagne” biedri sakārtoja  Dagdas novada  jauniešu centra pagalmu 
(Alejas ielā 11 A).

Andrupenes pagasta bērnu un jauniešu centra jaunieši sakārtoja Kazimirovas ezera plud-
mali.

Andzeļu pagasta bērnu un jauniešu centra brīvprātīgie palīgi sakārtoja  ciemata teritoriju 
un pludmales krastu.

Svariņu pagasta jauniešu iniciatīvu grupa, kopā ar vecākiem, sakārtoja grāvjus ceļmalā.
Ezernieku pagasta jauniešu biedrība “Senna” savāca atkritumus ceļmalās un mežā.
Dagdas novada JIC brīvprātīgo jauniešu  komanda sakārtoja dabas stūrīti “Apceļo Latvi-

ju” (Alejas 11 A), savāca zarus  un atjaunoja sajūtu taku (“Parka rozes”, Dagdas pagasts).
    
Liels paldies visiem, kuri atbalstīja un motivēja jauniešus iesaistīties Lielajā Talkā.  Īpašs 
paldies pašiem jauniešiem, kuri iesaistījās novada labiekārtošanas darbos.
 
Dagdas novada Jaunatnes lietu speciāliste Svetlana Ilatovska 

(Fotogrāfijas no talkošanas vietām nākošajā lapaspusē)

*reģistrētie Dagdas novada 
dzimtsarakstu nodaļā no 30.03 - 30.04

 IZSAKĀM DZIĻU 
LĪDZJŪTĪBU 

TUVINIEKIEM

 Stepans Ostapko (dzim.1937.g.) miris 31.03.2021
Anfija Namnieka (dzim.1938.g.)mirusi 01.04.2021
Georgijs Grebņovs (dzim.1943.g.)miris 08.04.2021
Gelena Šaripo (dzim.1943.g.)mirusi 20.04.2021.
Parfirijs Fjodorovs (dzim.1945.g.)miris 13.04.2021
Jekaterina Lane (dzim.1943 g.)mirusi 19.04.2021
Tekla Vērdiņa (dzim.1931 g.)mirusi 21.04.2021
Anna Agapova (dzim.1957.g) mirusi 24.04.2021.
Anna Vjatere (dzim.1939.g.) mirusi 26.04.2021
Staņislavs Pavliņš (dzim.1925.g.) miris 29.04.2021.

Viņsaulē aizgajušie* Dagdas 
novadā aprīļa.

LATVJU ZĪMJU AKMEŅU
 LAUKUMS SVARIŅOS

2018. gadā par godu Latvijas simtgadei pie Svariņu Tautas 
nama tika uzsākta latvju zīmju akmeņu laukumiņa veidošana. Šī 
tradīcija turpinās katru gadu 4.maija svētkos. 

Šogad akmeņu apgleznošanā piedalījās mūsu pagasta jaunieši. 
Sirsnīgs PALDIES Valērijai Kornilovai, Kirilam Drozdam, 

Dmitrijam Račko, Danielam Bidzānam un vadītājai Natālijai 
Drozdei par tradīcijas saglabāšanu! Šogad akmeņu laukumiņš 
papildināts vēl ar 4 latvju zīmēm! 

Par paveikto darbu jauniešiem tiek pasniegtās simboliskas 
krūzes ar uzrakstu "LATVIETIS" vai "LATVIETE" un saldumi 
pie tējas.

Erna Šļahota, Svariņu Tautas nama
 kultūras pasākumu organizatore



Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

Atbildīgais par izdevumu: 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

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

Tirāža: 3100
Drukāts:

SIA “Latgales Druka”

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

bu atbild autors.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!

Dagdas Novada Ziņas8

Andrupenes pagasta BJC Andzeļu pagasta BJC

Asūnes jauniešu biedrība "'Ašo kompānija"

Brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala”

Jaunieši talko

Jauniešu biedrība  "Dagne" Jauniešu biedrība " Dzirkstelītes"

Dagdas  novada JIC

Ezernieku pagasta jauniešu
 biedrība "Senna"

Andzeļu pagasts.

LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas 
Dagdas nodaļas teritorijas sakopšana. Šķaunes jaunieši.


