
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 4.janvārī.

Valsts svētku koncerts Dagdā
17. novembrī, Latvijas Valsts 

svētku priekšvakarā, Dagdas no-
vada Tautas namā notika svinīgs 
pasākums. Pasākumā, kā jau ie-
rasts, tika godināti cilvēki par savu 
darbu, sirdsmīlestību, godaprātu 
un centību novada labā.

Šogad pirmo reizi tika izsludi-
nāts konkurss “Dagdas novada Gada 
cilvēks 2017” un “Gada kolektīvs 
2017”.  Tika saņemti 27 pieteikumi, 
izvērtēšanas komisijas darbs bija sa-
režģīts, taču tika pieņemts lēmums, 
kuri no izvirzītajiem kandidātiem sa-
ņems Gada balvu.

Balva “Gada cilvēks 2017” tika 
pasniegta 7 cilvēkiem piecās nomi-
nācijās. 

Gada cilvēks nominācijā “Pilso-
niskā un sabiedriskā aktivitāte” ir 
LSK Krāslavas, Aglonas un Dagdas 
novadu komitejas Bērziņu nodaļas 
vadītāja Lilija Burova. Lilija ir at-
saucīga, pozitīva un laipna. Aktīvi ie-
saistās Bērziņu kultūras un izglītības 
pasākumos. Lilijas Burovas un viņas 
sabiedroto zāļu tējas ir iecienītas ne 
tikai pagastā, bet gan visā novadā un 

pat ārpus tā. 
Nominācijā “Ilggadēja un panā-

kumiem bagāta profesionālā dar-
bība (savā amatā, arodā, radošajā 
darbā utml.)” balva tika pasniegta 
diviem pretendentiem. Viena no vi-
ņiem ir Antoņina Jasjukeviča, kura 
jau ceturtdaļu gadsimta tiek dēvēta 
par SIA ESTWEST TRANSIT Dag-
das uzpildes stacijas operatori. Anto-
ņina Jasjukeviča ir sava darba profe-
sionāle, to atzīst gan klienti, gan arī 
kolēģi. Stacijas operatore ir atsaucī-
ga, pozitīva un laipna. Antoņina no-
dod ilgu darba gadu krātās zināšanas 
arī jaunākajiem kolēģiem un vienmēr 
laipni izskaidro nepieciešamo. Otrs 
balvas ieguvējs šajā nominācijā ir 
Dagdas vidusskolas mājturības un 
tehnoloģiju, vizuālās mākslas, māj-
saimniecības un tehniskās grafikas 
skolotājs Aigars Vigulis. Veltot sevi 
skolotāja darbam Dagdas vidusskolā, 
kuru ir arī absolvējis, Aigars Vigulis 
strādā 25 gadus. Aigars Vigulis ak-
tīvi iesaistās skolas pasākumos, ap-
meklē pedagoģiskās padomes sēdes, 
uzstājoties un piedaloties lēmumu 

pieņemšanā. 
Aigars Vigulis 
ir atsaucīgs, 
izpalīdzīgs, ar 
labu humora 
izjūtu. Ar lielu 
atbildību pil-
da klases au-
dzinātāja pienākumus un ar interesi 
iesaistās dažādos skolas un novada 
pasākumos.

Nominācijā “Ieguldījums izglītī-
bas, kultūras, sporta, labdarības, 
veselības un sociālo jautājumu 
jomā” par gada cilvēku kļuva divi 
pretendenti. Tika godināts Z/S “Celi-
ņi” īpašnieks Viktors Krūmiņš. Viņš 
ir atbildīgs un labs saimnieks, mīlošs 
un gādīgs ģimenes cilvēks. Brīvajā 
laikā piedalās Asūnes Tautas nama 
pašdarbībā, ir ļoti atraktīvs, jautrs 
un dzīvespriecīgs cilvēks. Vienmēr 
atbalsta visus pasākumus, gan pie-
daloties tajos, gan finansiāli atbalstot 
tos. Arī jauniešu pasākumi, kas no-
tiek pagastā, tiek Viktora atbalstīti. 
Viktoram Krūmiņam piemīt spēja 
darīt labu, varbūt dažreiz pat nevajag 

daudz, pietiek ar mazumiņu – 
pasniegta roka, sirsnīgs vārds, 

noderīgs padoms un jauks noskaņo-
jums klātesošajiem. Otrs balvas gu-
vējs šajā nominācijā ir Ivars Plivčs, 
kurš strādā NMP dienestā vairāk 
par 20 gadiem, organizē un nodroši-
na efektīvu, savlaicīgu un kvalitatīvu 
neatliekamo medicīnisko palīdzību 
saslimušajiem un cietušajiem vese-
lībai un dzīvībai kritiskās situācijās 
ikdienā un ārkārtas situācijās. Spēj 
patstāvīgi un ātri pieņemt lēmumus 
kritiskās situācijās, atbildīgs un apzi-
nīgs amata pienākumu izpildē. Veido 
un uztur pozitīvas attiecības ar kolē-
ģiem un pacientiem. Strādā koman-
das labā, piedāvā savu palīdzību un 
atbalstu jaunajiem kolēģiem, labprāt 
uzņemas papildu pienākumus. Ir vēl-
me un spēja uzņemties līdera lomu, 
organizē komandas darbu, lai nodro-
šinātu mērķu sasniegšanu.

Turpinājums 6.lpp.

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu 
par kultūras dzīvi Dagdas novadā

Dagdas novada pašval-
dība veic aptauju ar mērķi 
noskaidrot iedzīvotāju vie-
dokli par kultūras dzīves 
kvalitāti novadā. Iegūtā in-
formācija tiks izvērtēta un 
izmantota, lai veidotu dažā-
dām gaumēm atbilstošu un 
kvalitatīvu kultūras piedā-
vājumu Dagdas novadā. 

Pašvaldības pārziņā ir vai-
rākas kultūras iestādes nova-
dā. Amatiermākslas kolektīvi 
vai interešu grupas darbojas 
gan Dagdas pilsētā, gan katrā 
novada pagastā. Kultūras pa-

sākumu organizatori cenšas 
pielāgot kultūras dzīvi attie-
cīgā pagasta sabiedrības vēl-
mēm un vajadzībām, kā arī 
domā par dažādu mākslinie-
ciskās pašdarbības kolektīvu 
nepieciešamību.

Lai noskaidrotu, cienījamie 
iedzīvotāji,  Jūsu viedokli par 
Dagdas novada kultūras pa-
sākumu piedāvājumu, esam 
izstrādājuši aptaujas anketu.

Aptauja ir pieejama aizpil-
dīšanai elektroniski pašval-
dības mājaslapā www.dagda.
lv no 2017.gada 11.decembra 

līdz 2018.gada 15.janvārim, 
kā arī  papīra formātā  Valsts 
un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā 
Dagdā (Alejas iela 4) un katrā 
pagasta pārvaldē. 

Lūdzam Jūs iesaistīties gan 
atbilžu sniegšanā, gan infor-
mācijas tālākā izplatīšanā, 
aicinot arī savus radus, drau-
gus un kaimiņus piedalīties 
aptaujā. 

Iepriekš pateicamies par 
sadarbību!

I.Plesņa
IKSN kultūras metodiķe 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017.gada 28.septembrī                                         Nr. 2017/6

(protokols Nr.14, 5.§)
„Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, 

Kaitras un Kairīšu ezeros”
Izdoti saskaņā ar Zvejnie-

cības likuma 10.panta trešo 
daļu, 

Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumu 
Nr.799 „Licencētās makšķerē-
šanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 13.punktu, 
likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 16.pun-
ktu 

1. Saistošie noteikumi regu-
lē licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas kārtību Dag-
das novada Ežezerā, Dagdas, 
Kaitras un Kairīšu ezeros, 

kuros saskaņā ar LR Ministru 
kabineta 2015.gada 22.decem-
bra noteikumiem Nr.799 
„Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medī-
bu  kārtība”  noteikta zvejas 
tiesību izmantošana ar īpašām 
zvejas atļaujām (licencēm).

2. Apstiprināt licencētās 
makšķerēšanas kārtību sa-
skaņā ar nolikumu “Licencē-
tās makšķerēšanas nolikums 
Ežezeram, Dagdas, Kaitras un 
Kairīšu ezeriem”, kas ir saska-
ņots ar Zemkopības ministriju, 
Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātnis-
kā institūtu, Valsts vides die-
nesta Jūras un iekšējo ūdeņu 
pārvaldi, Dabas aizsardzības 
pārvaldi un Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības 
ministriju. /Pielikumā: Licen-
cētās makšķerēšanas nolikums 
Ežezeram, Dagdas, Kaitras un 
Kairīšu ezeriem/

3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    

Dagdas novada pašvaldības  2017.gada 
28.septembra saistošo noteikumu Nr.2017/6 
„Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dag-

das, Kaitras un Kairīšu ezeros„  
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Licencētās makšķerē-
šanas ieviešanas pamato-
jums ir Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vi-
des zinātniskais institūta 
„BIOR” izstrādātie Ežeze-
ra, Dagdas, Kaitras un Kai-
rīšu ezeru zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi, 
kuros noteiktas papildus 
prasības ūdenstilpnes vides 
un zivju resursu aizsardzī-
bai un licencētai makšķerē-
šanai paredzēto zivju sugu 
regulārai pavairošanai.

Atbilstoši Ministru kabi-
neta 2015.gada 22.decem-
bra noteikumiem Nr.799 
„Licencētās makšķerēša-
nas, vēžošanas un zem-
ūdens medību  kārtība” 
13.punktam, ūdenstilpnes 
licencētās makšķerēšanas 
nolikums apstiprināms ar 
saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi no-
saka kārtību, kādā veica-
ma licencētā makšķerēšana 
Ežezerā, Dagdas, Kaitras 

un Kairīšu ezeros.
3. Informācija par plā-

noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.
4. Informācija par plā-

noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par ad-

ministratīvajām procedū-
rām

Saistošo noteikumu iz-
pildi nodrošina Dagdas 
novada pašvaldība. Saisto-
šie noteikumi tiks nosūtīti 
izskatīšanai un atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības 
ministrijai, tiks publicēti 
oficiālajā izdevumā “Latvi-
jas Vēstnesis”, pašvaldības 
mājaslapā www.dagda.lv 
un informatīvajā izdevumā 
“Dagdas Novada Ziņas”.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    

Domes sēdes lēmumi
Deputāti pieņēma saistošos no-

teikumus Nr.8 „Par sociālo palī-
dzību Dagdas novadā”, saistošos 
noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības 
materiālās palīdzības pabalstiem 
Dagdas novadā” un saistošos notei-
kumus Nr.10 „Par dzīvokļa pabal-
stu bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības”.

Izskatīti dzīvokļu jautājumi – pār-
slēgts viens īres līgums, izīrēti divi 
pašvaldības dzīvokļi, atļauta viena 
dzīvokļa apmaiņa.

Ņemot vērā to, ka vairākiem paš-
valdības ceļu posmiem to konstruk-
cijas nolietošanās dēļ nav iespējams 
nodrošināt uzturēšanas klasei atbil-
stošu prasību izpildi un nepietie-
koša finansējuma dēļ veikt avārijas 
stāvoklī esošo ceļu remontu, tika 
noteikts avārijas stāvoklis uz noteik-
tiem Dagdas novada pašvaldības au-
toceļiem. Veiktas izmaiņas Dagdas 
novada pašvaldības ceļu reģistrā, 
izslēdzot no tā ceļu posmus. Apstip-
rināts aktualizētais pašvaldības auto-
ceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm 
Dagdas novadā, kas būs spēkā 2018.
gadā. (saraksti pieejami www.dagda.
lv/ Pašvaldība/ Dagdas novada ceļi).

Izskatījuši Asūnes ciema iedzīvo-
tāju iesniegumu, deputāti atbalstīja 
lūgumu ierīkot caurteku nobrauk-
tuvē no Jaunatnes ielas, Asūnē uz 
pašvaldībai piederīgu zemes vienību 
un piešķīra 2130,00 EUR no pašval-
dības 2017.gada budžetā plānotajiem 
līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem.

Lemts par pašvaldības pakalpoju-

ma maksām:
• apstiprināts  Aleksandrovas in-

ternātpamatskolas sniegtā pakalpoju-
ma  “atelpas brīdis” cenrādis;

• Tautas/Saietu namu maksas pa-
kalpojumu cenrādis papildināts ar 
punktu par galda un servēšanas pie-
derumu nomu;

• Dagdas TIC suvenīru cenrādis 
aktualizēts un papildināts ar Dagdas 
novada kalendāra cenu;

• noteikta maksa telpas lietošanai 
“Latvijas Pasta” pakalpojuma snieg-
šanai pagastu pārvalžu ēkās.

Ņemot vērā, ka iepirkuma ID 
Nr.DNP 2017/12 “VSPC “Dagda” 
teritorijas sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedza-
mībai, izveidojot auto stāvlaukumu” 
rezultātā uzvarējušais pretendents 
atteicās slēgt līgumu, tika mainīts 
būvdarbu veicējs, kas bija nākamais 
aiz uzvarētāja.  Deputāti atkārtoti 
lēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  
61 500,00 EUR apmērā iepriekš pa-
redzēto 57 900,00 EUR apmērā, lai 
realizētu ES ELFLA līdzfinansēto in-
vestīciju projektu.

Veikti grozījumi Dagdas novada 
pašvaldības nodaļu amatu sarakstos 
ar 2018.gada 1.janvāri: 

• Attīstības un plānošanas nodaļā 
likvidēt amata “projektu koordina-
tors” 1 vienību;

• Dzimtsarakstu nodaļā likvidēt 
amatu “mūziķis” - 0,15 vienības;

• Vides un tautsaimniecības noda-
ļā likvidēt amatu “lauksaimniecības 
konsultants” – 0,5 vienības;

• Folkloras centrā samazināt ama-

ta “Folkloras centra vadītājs” vienību 
par 0,2 slodzēm;

• Saimnieciskā nodaļā likvidēt 
amata “apkopēja” 1 vienību un pa-
augstināt algas likmi atlikušajām vie-
nībām līdz 430 EUR.

Apstiprināti Dagdas novada Spor-
ta skolas nolikums jaunā redakcijā un 
Dagdas novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu izglītojamo un pedagogu 
sasniegumu izvērtēšanas un apbalvo-
šanas nolikums.

Atbalstīts Latgales vēstniecības 
GORS lūgums sniegt finansiālu at-
balstu 350,00 EUR Gada balvas „Bo-
ņuks 2017” pasniegšanas ceremoni-
jas norises nodrošināšanai.

Izskatīts jautājums par zemes vie-
nības Ķepovas pagastā reģistrēšanu 
zemesgrāmatā, lai varētu uzsākt atsa-
vināšanas procesu.

Nolemts iznomāt Z/S “Sapnis” 
pašvaldībai piekritīga zemes gaba-
la daļu 70 m2 platībā autostāvvietas 
izbūvei un uzturēšanai pie saimniecī-
bai piederošās ēkas Daugavpils ielā 
3, Dagdā.

Nolemts uzsākt Dagdas pilsētas 
sporta kompleksa projekta izstrādi, 
tāpēc izveidota darba uzdevuma iz-
strādes darba grupa šādā sastāvā:

Artjoms Gekišs – pašvaldības iz-
pilddirektors, darba grupas vadītājs;

Ligita Nagļa – attīstības un plāno-
šanas nodaļas vadītāja;

Valdis Viļums –  būvvaldes būvin-
spektors;

Vija Gekiša – Dagdas vidusskolas 
direktore;

Vija Nipere – Sporta skolas direk-

tore;
Aivars Plotka – domes deputāts;
Inese Plesņa - domes deputāte.
Izskatīts jautājums par telpu no-

mas līguma pārtraukšanu ar biedrību 
“Patria”, jo minētās telpas nepiecie-
šamas Dagdas novada pašvaldības 
tautsaimniecības un vides nodaļas 
speciālistiem darba pienākumu veik-
šanai. Lēmums netika pieņemts, jo 
tas nav saņēmis nepieciešamo depu-
tātu balsu skaitu – vairāk kā pusi no 
klātesošajiem domes deputātiem.

Saskaņoti Dagdas novada pašval-
dības un tās iestāžu braucieni uz ār-
valstīm projektu un sadarbības līgu-
mu ietvaros.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu 
saistīti jautājumi: par nekustamo 
īpašumu sadali un jaunu nosaukumu 
piešķiršanu; par zemes nomas tiesī-
bu pagarināšanu; par zemes nomas 
tiesību izbeigšanu; par zemes nomas 
līgumu slēgšanu; par neiznomātu ze-
mes gabalu saraksta apstiprināšanu; 
par zemes vienības nekustama īpa-
šuma lietošanas mērķa maiņu; par 
zemes vienības daļas izveidošanu un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
noteikšanu; par zemes ierīcības pro-
jektu apstiprināšanu.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, 
pielikumiem un audio ierakstu var 
iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība 
/ Dokumenti / Novada domes proto-
koli.

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja

Dagdas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija
Šī gada 27.-28. novem-

brī Interreg V-A Latvia 
– Lithuania Programme 
2014-2020 3. programmas 
sanāksmē finansējuma sa-
ņemšanai no iesniegtajiem 
123 projektiem ir apstip-
rināti 48, tajā skaitā 1 pro-
jekts, kurā partneris vai 
gala labuma saņēmējs būs 
Dagdas novada pašvaldība.

Projektā “Healthy life - first 
steps in creating happy future” 
(Veselīga dzīve - pirmie soļi 
laimīgas nākotnes veidošanā), 

kurā vadošais projekta partne-
ris ir Lietuvas Visaginas house 
of creativity.

Projekta vispārējais mērķis 
ir uzlabot sociālās, sporta un 
izglītības infrastruktūras pie-
ejamību un efektivitāti, jaunu 
sociālo iekļaušanas pasākumu 
efektīva īstenošana Dagdas un 
Visaginas reģionos. Partneri 
veiks “Veselīgas dzīves” pētī-
jumu, lai apkopotu informāci-
ju par 8 neformālas izglītības 
programmām, kuras tiks izvei-
dotas un izmēģinātas ar mērķa 

grupām. Tiks organizēti vairā-
ki izglītojoši pasākumi: vasa-
ras nometnes, starptautiskas 
sporta spēles u.c. aktivitātes.

Kā arī tiks rekonstruēts 
Dagdas vidusskolas sporta 
stadions.

Ir plānots, ka projektu īste-
nošana tiks uzsākta 2018.gada 
aprīlī un ilgs, aptuveni, līdz 
2020. gada pavasarim.

Ligita Nagļa
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja
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NOLIKUMS
LICENCĒTAI MAKŠĶERĒŠANAI 

EŽEZERĀ, DAGDAS, KAITRAS UN KAIRĪŠU EZEROS
APSTIPRINĀTS

ar Dagdas novada pašvaldības 
2017.gada 28.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.2017/6 
„Par licencēto makšķerēšanu Eže-

zerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu 
ezeros” 

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka licencēto 

makšķerēšanu četros Dagdas novada 
ezeros :

1.1.1. Dagdas ezers (484,1 ha) at-
rodas Dagdas novada Asūnes pagasta 
teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 
1102.panta I pielikumu ir publiska 
ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder 
valstij;

1.1.2. Ežezers  (987,9 ha) atrodas 
Dagdas novada Ezernieku pagasta ad-
ministratīvajā teritorijā un, pamatojo-
ties uz Rāznas Nacionālā parka likuma 
1. pielikumu, ietilpst īpaši aizsargāja-
mā teritorijā Rāznas Nacionālajā parkā 
un 3. pantu, kurš paredz, ka nacionālā 
parka aizsardzības un izmantošanas 
kārtību, pieļaujamās un aizliegtās dar-
bības nosaka Rāznas nacionālā parka 
individuālie aizsardzības un izmanto-
šanas noteikumi. Saskaņā ar Civilli-
kuma 1102.panta I pielikumu ezers ir 
publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesī-
bas pieder valstij;

1.1.3. Kairīšu ezers (31,7 ha) at-
rodas Dagdas novada Svariņu pagasta 
teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 
1102.panta I pielikumu ir publiska 
ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder 
valstij;

1.1.4. Kaitras ezers (51,4 ha) at-
rodas Dagdas novada Svariņu pagasta 
teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 
1115.panta II pielikumu ir ūdenstilpe, 
kurā zvejas tiesības pieder valstij.

1.2. Licencētā makšķerēšana šī no-
likuma 1.1. punktā minētajos ezeros 
(turpmāk tekstā - ezeri) tiek ieviesta 
atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 
22.decembra noteikumiem Nr. 799 
’’Licencētās makšķerēšanas, vēžoša-
nas un zemūdens medību kārtība’’, 
ievērojot Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā institūta 
“BIOR” izstrādātajos ezeru zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumos 
dotās rekomendācijas licencētās mak-
šķerēšanas organizēšanai.

1.3. Licencētā makšķerēšana eze-
ros tiek organizēta ar nolūku uzlabot 
zivju krājumu aizsardzību un racionālu 
izmantošanu, kā arī, lai iegūtu līdzek-
ļus zivju krājumu papildināšanai un 
makšķerēšanas attīstībai.

1.4. Licencēto makšķerēšanu orga-
nizē Dagdas novada pašvaldība (Alejas 
iela 4, Dagda, Dagdas nov., LV-5674, 
reģ. Nr.90000041224, tālr. 28329287 
vai 65681727 armands.pudniks@dag-
da.lv (turpmāk tekstā - licencētās mak-
šķerēšanas organizētājs).

2. Licencētās makšķerēšanas no-
teikumi

2.1. Licencētā makšķerēšana eze-
ros notiek saskaņā ar MK 2015.gada 
22.decembra noteikumiem Nr. 800  
’’Makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību noteikumi’’ (turpmāk 
– Makšķerēšanas noteikumi) ar seko-
jošām atkāpēm:

2.1.1. līdakas un zandartus lomā 
drīkst paturēt ne vairāk kā 3 gab. no 
katras sugas, bet plaužus, kuru garums 
pārsniedz 30 cm, ne vairāk kā 5 gab.;

3.1.1. diennakts tumšajā laikā citu 
zivju makšķerēšanai aizliegts par ēsmu 
izmantot jebkuras sugas zivis.

2.2. Licencētā makšķerēšana no-
teikta visā ezeru platībā.

3. Vides un dabas resursu aizsar-
dzības prasība

3.1.  Ežezerā ievērot Ministru ka-
bineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu 
Nr.447 ’’Rāznas nacionālā parka indi-
viduālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi’’  8. un 9. punkta prasības: 
”Ežezerā aizliegts pārvietoties ar jeb-
kādiem kuģošanas līdzekļiem, izman-
tojot iekšdedzes dzinēju,  izņemot 
minēto noteikumu 8.1. un 8.2. apakš-
punktos paredzētajos gadījumos, bet 
ledus periodā aizliegts pārvietoties ar 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem un 
mopēdiem, izņemot 9.1. un 9.2. apakš-
punktos minētajos gadījumos.”

3.2. Makšķernieku pienākums ir 
saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut 
ūdenstilpnes un tās piekrastes piesār-
ņošanu.

3.3. Uzturoties Ežezera piekrastē, 
kas iekļauta Rāznas Nacionālā parka 
dabas parka funkcionālajā zonā, jāie-
vēro Ministru kabineta 2007. gada 26. 
jūnija noteikumu Nr.447 “Rāznas na-
cionālā parka individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) 19.6. apakšpunkts, 
kurš aizliedz nobraukt no ceļiem un 
pārvietoties ar mehāniskajiem trans-
portlīdzekļiem un mopēdiem pa meža 
un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav 
saistīts ar šo teritoriju apsaimniekoša-
nu vai uzraudzību, kā arī 19.7. apakš-
punkts, kurš aizliedz kurināt ugunsku-
rus ārpus īpaši norādītām vai speciāli 
ierīkotām vietām (izņemot pagalmus, 
kā arī ciršanas atlieku sadedzināšanu 
saskaņā ar meža apsaimniekošanu re-
gulējošajiem normatīvajiem aktiem);

3.4. Apmeklējot Ežezera salas, No-
teikumu 18.14. apakšpunkts paredz, ka 
nav atļauts ierīkot nometnes, atpūtas 
vietas un celt teltis ārpus īpaši norādī-
tām vietām, kā arī 18.15. apakšpunkts 
aizliedz kurināt ugunskurus ārpus 
īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām 
vietām.

4. Makšķerēšanas licenču vei-
di, skaits un maksa par licencēm

5. Makšķerēšanas tiesību iz-
mantošana:

5.1 Iegādājoties vai saņemot jeb-
kura veida licenci (izņemot interneta 
vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās 
licences), makšķerniekam ir jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments, bet 
personām no 16 gadiem līdz 65 gadiem 
arī attiecīgā derīguma termiņa makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens medī-
bu karti

5.2. uzrādot personu vai attiecīgo 
statusu apliecinošu dokumentu, gada 
bezmaksas licenci var saņemt:

5.2.1.   personas, kuras ir jaunākas 
par 16 gadiem vai vecākas par 65 ga-
diem;

5.2.2.   visu grupu personas ar inva-
liditāti;

5.2.3.   politiski represētās personas;
5.2.4. attiecīgā ezera piekrastes 

zemju īpašnieki un viņu ģimenes lo-
cekļi (gada bezmaksas licence tiek iz-
sniegta tikai makšķerēšanai tajā ezerā, 
pie kura atrodas īpašums).

6. Makšķerēšanas licenču sa-
turs un noformēšana

6.1. Makšķerēšanas licencē tiek 
uzrādīti šādi rekvizīti:

licences veids, kārtas numurs, cena, 
derīguma termiņš, makšķerēšanas vie-
ta, ziņas par makšķerēšanas organizē-
tāju, licences izsniedzēja un saņēmēja 
paraksts, izsniegšanas datums. Interne-
ta portālā www.epakalpojumi.lv iegā-
dātā licence ir sagatavota elektroniski 
un ir derīga bez paraksta, uzrādot per-
sonu apliecinošu dokumentu.

6.2. Makšķerēšanas licences pa-
raugu skatīt pielikumā (1A – 1D pieli-
kums).

6.3. Makšķerēšanas licencē derī-
guma termiņu ieraksta tās izsniedzējs 
(izņemot elektroniski iegādāto licenci, 
kurā derīguma termiņu ieraksta mak-
šķernieks, iegādājoties licenci inter-
neta portālā www.epakalpojumi.lv), 
licences ar labojumiem tiek uzskatītas 
par nederīgām.

7. Makšķerēšanas licenču realizā-
cijas kārtība

7.1. Licenču izplatīšanu veic:
7.1.1. portāls www.epakalpojumi.lv 

visu diennakti (izņemot gada bezmak-
sas licences);

7.1.2. SIA ’’MIG R’’ - makšķernie-
ku veikals, Skolas iela 2, Dagda, Dag-
das novads, tālr. 65681594 darbdienās 
9:00 – 18:00, sestdienās 9:00 – 15:00, 
svētdien – brīvdiena (izņemot gada 
bezmaksas licences); 

7.1.3. pašvaldības Vides un taut-
saimniecības nodaļa – zivsaimniecības 
vadītājs, Skolas iela 6, Dagda, Dag-
das novads, tālr. 65681727, 28329287 
pirmdienās 8:00-12:00, piektdienās 
13:00-15:00;

7.1.4. Lauku māja „Papeles”, Ezer-
nieki, Dagdas novads, licences var 
iegādāties iepriekš piezvanot tālr. 
26127161  (izņemot gada bezmaksas 
licences) .

7.2. Gada bezmaksas licenču izpla-
tīšanu veic Dagdas novada pašvaldības 
zivsaimniecības vadītājs iedzīvotāju 
pieņemšanas laikā, pirmdienās 8:00-
12:00, piektdienās 13:00-15:00 Sko-
las ielā 6, Dagdā, Dagdas nov., tālr. 
28329287.

8. Lomu uzskaite
8.1. Piecu dienu laikā pēc makšķe-

rēšanas licences derīguma termiņa 
beigām makšķernieka pienākums ir 
aizpildīt lomu uzskaites tabulu (vaja-
dzības gadījumā pārnesot to uz atse-
višķas lapas) un to nosūtīt uz licencē 
norādīto licencētās makšķerēšanas 
organizētāja  adresi (Dagdas novada 
pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dag-
das nov., LV-5674). Elektroniski iegā-
dātai licencei lomu reģistrē interneta 
vietnes www.epakalpojumi.lv sadaļā 
“E-loms”.

8.2.  Visu veidu licenču īpašniekiem 
licenču nenodošanas un ziņu par lo-
miem nesniegšanas gadījumos, kā arī 
cita veida makšķerēšanas pārkāpumu 
gadījumos, var tikt liegta iespēja turp-
māk (pašreizējā un nākošajā gadā) ie-
gādāties jebkura veida licences mak-
šķerēšanai.

8. Licencētās makšķerēšanas orga-
nizētājs licences ar aizpildītām lomu 

uzskaites tabulām un lomu uzskai-
tes pārskatu par iepriekšējo gadu līdz 
sekojošā gada 1.februārim iesniedz 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselī-
bas un vides zinātniskajam institūtam 
“BIOR”.

9. Licenču tirdzniecībā iegūto lī-
dzekļu izlietojums

9.1. No licenču realizācijā iegūtās 
kopējās summas 20 % reizi pusgadā – 
līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un 
līdz 10. janvārim par otro pusgadu – 
pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju 
fonda ieņēmumu veidošanai. 

9.2. Pārējie no licenču realizācijas 
iegūtie līdzekļi paliek licencētās mak-
šķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek 
izmantoti ezeru zivju krājumu pavairo-
šanai, līdzekļus sadalot proporcionāli 
ezeru platībai, aizsardzībai, ekoloģiskā 
stāvokļa uzlabošanai, nārsta vietu uz-
labošanai un licencētas makšķerēšanas 
organizēšanai.

10. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja pienākumi un sniegtie 
pakalpojumi

10.1. Licencētās makšķerēšanas or-
ganizētājam ir šādi pienākumi:

10.1.1. sniegt informāciju oficiā-
lajā izdevumā ’’Latvijas Vēstnesis’’ 
un Dagdas novada pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Dagdas Nova-
da Ziņas” par pašvaldības saistošiem 
noteikumiem par licencētās makšķerē-
šanas ieviešanu un nodrošināt atbilsto-
šu norādes zīmju izvietošanu piekrastē;

10.1.2.nodrošināt makšķerēšanas 
licenču realizāciju makšķerēšanai at-
ļautā laikā;

10.1.3. uzskaitīt un realizēt makšķe-
rēšanas licences atbilstoši normatīva-
jos aktos noteiktajām prasībām;

10.1.4. Licencētas makšķerēšanas 
organizētājs izsniegtās un pārdotās 
licences reģistrē speciālā licenču uz-
skaites žurnālā; interneta vietnē www.
epakalpojumi.lv pārdotās licences uz-
skaita hronoloģiskā secībā elektroniski 
par katru pusgadu un pēc katra pusga-
da noslēguma veikt attiecīgā pusgada 
elektroniski uzskaitīto licenču saraksta 
izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču 
sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču 
uzskaites žurnālu).

10.1.5. nodrošināt no licenču reali-
zācijas iegūto naudas līdzekļu sadali 
atbilstoši šī nolikuma 9.punktā noteik-
tām prasībām;

10.1.6. iesniegt Lauku atbalsta die-
nestā (Republikas laukums 2, Rīga, 
LV–1981) pārskatu par licencēto mak-
šķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. 
jūlijam un 15.janvārim – par iepriek-
šējo pusgadu un veikt pārskaitījumu 
valsts budžetā Zivju fonda dotācijas 
ieņēmumu veidošanai līdz 10.jūlijam 
par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim 
par otro pusgadu;

10.1.7. īstenot regulāru vērtīgo zivju 
(līdaku, zušu, zandartu, karpu) resursu 
atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 
ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem un zinātniskajām reko-
mendācijām;

10.1.8. norīkot atbildīgo personu 
par licencētās makšķerēšanas prasī-
bu ievērošanu, kura piedalās vides un 
zivju resursu aizsardzības un uzraudzī-
bas pasākumos, kā arī katru  gadu līdz 
31.decembrim iesniegt Valsts vides 
dienestā informāciju par veiktajiem 
pasākumiem ūdenstilpju apsaimnieko-
šanā, zivju resursu palielināšanā un li-
cencētās makšķerēšanas organizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveido

Turpinājums 4.lpp.

Nr.
p.k.

Licences 
nosaukums

Li-
cenču 
skaits

Licen-
ces cena 

euro

1.
Vienas dienas 
makšķerēšanas 
licence

1000 2,00

2.
Viena mēneša 
makšķerēšanas 
licence

200 5,00

3. Gada makšķe-
rēšanas licence 300 15,00

4.
Gada bezmak-
sas makšķerē-
šanas licence

150 0,00
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Andrupenes pagastā maina pasta 
nodaļas darbības modeli

Zemā pasta pakalpojumu pie-
prasījuma dēļ Dagdas novada 
Andrupenes pagastā no 2017.gada 
1.decembra tiek mainīts Andrupe-
nes pasta nodaļas darbības modelis 
un darbalaiks. Turpmāk Andrupenē 
pasta pakalpojumi tiks nodrošināti 
Ezernieku ielā 1 katru darbdienu no 
plkst.13:00 līdz 14:00. Iedzīvotāji 
saņems visus pasta pakalpojumus, 
kas bija pieejami līdz šim, vai arī va-
rēs izvēlēties tos saņemt pie pastnie-
ka savā dzīvesvietā.

Tāpat kā līdz šim, Andrupenes 
pasta pakalpojumu sniegšanas vietā 
iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta 
pakalpojumi un arī citi pasta pakalpo-
jumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: 
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un 
pārrobežu vēstuļu korespondences 
saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes 
un pārrobežu pasta paku saņemšana 
un nosūtīšana, pastmarku un aplokš-

ņu iegāde, preses izdevumu abonē-
šana, iemaksas Pasta norēķinu sistē-
mas (PNS) kontā, naudas pārvedumu 
izmaksa, komunālo maksājumu un 
citu rēķinu apmaksa un komercpreču 
iegāde mazumtirdzniecībā.

Pastnieks klienta dzīvesvietā no-
drošina vēstuļu nosūtīšanu, past-
marku un aplokšņu iegādi, sūtījumu 
piegādes pieteikšanu mājās, preses 
izdevumu abonēšanu, naudas pārve-
dumu un pensijas saņemšanu, komu-
nālo un citu rēķinu apmaksu, iemak-
sas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību 
Andrupenes pagasta iedzīvotājiem 
iespējams saņemt arī skaidras naudas 
izmaksu no PNS konta. 

Vineta Danielsone
VAS Latvijas Pasts

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Turpinājums no 3.lpp.
šanā un uzturēšanā;

10.1.9. veikt makšķernieku 
lomu uzskaiti atbilstoši šī noli-
kuma 8.punktam;

10.1.10. iepazīstināt mak-
šķerniekus ar šajā nolikumā 
noteiktajām prasībām;

10.1.11. veikt makšķerēša-
nas vietu labiekārtošanu un sa-
kopšanu;

10.1.12. veikt citus pasāku-
mus saskaņā ar šo nolikumu.

10.2. Licencētās makšķerē-
šanas organizētājs sniedz mak-
šķerniekiem šādus papildus 
pakalpojumus, kuri neietilpst 
licences cenā:

10.2.1. sniedz konsultācijas 
par laivu, apmešanās vietu, lai-
pu un atpūtas līdzekļu īri;

10.2.2. sniedz konsultācijas 
par publiskajām atpūtas vietām 
ūdenstilpnes tuvumā;

10.2.3. sniedz konsultācijas 
par makšķerēšanas vietām.

11.  Makšķerēšanas un vi-
des aizsardzības uzraudzība

Licencētās makšķerēšanas 
un vides aizsardzības prasību 
ievērošanu uzrauga Valsts vi-
des dienests un Dabas aizsar-
dzības pārvalde, kā arī Valsts 
vides dienesta pilnvarota per-
sona — sabiedriskais vides in-
spektors un pašvaldības pilnva-
rota persona. Makšķerniekam 
makšķerēšanas vietā ir pienā-
kums uzrādīt minētām perso-
nām makšķerēšanas karti vai 
personu apliecinošu dokumen-
tu un attiecīgu licenci, makšķe-
rēšanas rīkus un lomu.

12. Nolikuma stāšanās spē-
kā laiks un darbības ilgums

12.1. Licencētās makšķe-
rēšanas nolikums pēc tā sa-
skaņošanas ar šī nolikuma sa-
skaņojuma lapā norādītajām 
institūcijām un apstiprināšanas 
Dagdas novada domē stājas 
spēkā likuma ’’Par pašvaldī-
bām’’ 45.pantā noteiktajā kārtī-
bā.

12.2. Informāciju par licen-
cētās makšķerēšanas vietām, 

makšķerēšanas organizētāju un 
makšķerēšanas licences iegā-
des iespējām pašvaldība ne vē-
lāk kā mēnesi pirms licencētās 
makšķerēšanas sākuma publicē 
oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” un Dagdas novada 
pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Dagdas Novada Ziņas”.

12.3. Licencētās makšķe-
rēšanas nolikuma darbības il-
gums ir līdz 2020.gada 31.de-
cembrim.

13. Nolikuma pielikumi
13.1. 1.pielikums – Makšķe-

rēšanas licenču paraugi uz 4 la-
pām (1A – 1D).

13.2. 2.pielikums –Ežezera, 
Dagdas ezera, Kaitras ezera un 
Kairīšu ezera un bezmaksas au-
tostāvvietu shēma

13.3. 3.pielikums – Saskaņo-
jumu lapa.

Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    

1.pielikums
Licencētās makšķerēšanas 

Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros nolikumam
Makšķerēšanas licenču paraugi

1A.pielikums Averss

Reverss

1B.pielikums Averss

Reverss

Reverss

Averss

Reverss

Averss
1C.pielikums 1D.pielikums

2.pielikums
Licencētās makšķerēšanas 

Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros nolikumam

Ežezera, Dagdas ezera, Kaitras ezera un 
Kairīšu ezera un autostāvvietu shēma

3.pielikums
Licencētās makšķerēšana

Ežezerā, Dagdas, Kaitras un  Kairīšu ezeros nolikumam

Saskaņojumu lapa
Zemkopības ministrija 03.08.2017. Nr. 4.1-9e/1977/2017

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūts “BIOR” 08.08.2017. Nr. 1-8/948

Valsts vides dienests 
Daugavpils reģionālā vides pārvalde 23.08.2017. Nr. 2.4.-11/2040

Dabas aizsardzības pārvalde
Latgales reģionālā administrācija

16.08.2017. Nr. 3.15/630/2017-
N-E

Saistošos noteikumos Nr. 2017/5 “Par Dagdas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai” tika veikti precizējumi 

9. Līdzfinansējums netiek pie-
šķirts, ja Iesniedzējam ir parādsais-
tības pret SIA “Dagdas komunālā 
saimniecība” vai Dagdas novada 
pašvaldības pagastu pārvaldēm. 

10. Netiek atbalstītas šādas izmak-
sas:

10.1. lietus notekūdeņu kanalizā-
cijas būvniecība vai pārbūve;

10.2. esošās ūdensapgādes un ko-

munālo notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmas vai tās daļas pārbūve vai 
nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos 
ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas 
sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, 
piemēram, skatakā);

10.3. jaunas ūdensapgādes sistē-
mas izbūve, ja nekustamajā īpašu-
mā jau ir Pieslēgums centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai.

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” aicina pieteikties elektriķa va-
kancei. Ar darba aprakstu un prasībām var iepazīties www.dagda.lv 
/ Pašvaldība / Darbinieki / Vakances. Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt 
līdz 2017. gada 20. decembrim uz e-pasta adresi: dagdasks@inbox.lv 
vai sūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi SIA “Dagdas komunālā saim-
niecība”, Rēzeknes iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV–5674. Vairāk 
informācijas un jautājumu gadījumā var zvanīt 26320453.
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LEADER projekti
Laikā no 2017. gada 18. 

septembra līdz 18. oktob-
rim Krāslavas rajona part-
nerība bija izsludinājusi 
LEADER projektu konkur-
sa 4. kārtu aktivitātē “Vie-
tas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas”. 

Dagdas novada pašvaldība 
iesniedza 7 projektu pieteiku-
mus. Lai noskaidrotu iedzīvo-
tāju viedokli par iecerētajiem 
projektiem no 25. septembra 
līdz 8. oktobrim bija pieejama 
aptauja, kurā ikviens varēja 
izteikt viedokli par piedāvāta-
jām idejām. 

Biedrība “Krāslavas rajo-
na partnerība” apstiprināja 6 
projektu pieteikumus:

• Brīvdabas kino aprīkoju-
ma iegāde sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanai un profesio-
nālās darbības pilnveidei;

• Sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošana, izveidojot instru-
mentālo klasi Dagdas novadā;

• Skaņas aparatūras iegāde 
Dagdas Tautas namam kvali-
tatīvai kultūras aktivitāšu īs-
tenošanai;

• Brīvā laika pavadīšanas 
iespēju dažādošana Dagdas 
novada skolēniem, iegādājo-
ties tautas tērpus;

• Skaņas aparatūras iegāde 
Asūnes Tautas namam sabied-
risko aktivitāšu dažādošanai 
un amatiermākslas kolektīvu 
darbības nodrošināšanai;

• Tautas tērpu izgatavoša-
na, veicinot sabiedrības ie-
saisti kultūras attīstības ini-
ciatīvās.

Visi projekti šobrīd nodo-
ti Lauku atbalsta dienestam, 
kas līdz 2018. gada martam 
pieņems gala lēmumu par 
publiskā finansējuma piešķir-
šanu.

Informāciju sagatavoja:
Evita Krūmiņa

Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās 
organizācijas var pieteikties 
pašvaldības finansējumam

Līdz 29.decembrim organizācijas var 
pieteikties finansējuma saņemšanai 2018.
gadam.

Finansējumam var pieteikties organizāci-
jas, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Dag-
das novada administratīvajā teritorijā vai 
kuru aktivitāšu īstenošana plānota Dagdas 
novada pašvaldības administratīvajā terito-
rijā. 

Organizācijas var saņemt finansējumu 
sabiedriski nozīmīgu projektu un pasāku-
mu īstenošanai; neformālo izglītības prog-
rammu īstenošanai dažādām iedzīvotāju 
sociālajām grupām; brīvā laika pavadīšanas 
dažādošanai un tās kvalitātes uzlabošanai; 
sociālo vajadzību un pakalpojumu piedāvā-
šanai noteiktām iedzīvotāju grupām; integ-
rācijas procesu veicināšanai; kā arī papildus 

finansējuma piesaistei novada attīstībai, rea-
lizējot sabiedrībai nozīmīgus projektus. 

Finansējuma piešķiršanas mērķi, nosacī-
jumi un piešķiršanas kārtība ir atrunāta No-
teikumos “Par Dagdas novada pašvaldības 
finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskām organizāci-
jām”. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazī-
ties novada mājaslapā www.dagda.lv/ Paš-
valdība/ Dokumenti/ Noteikumi.

Noteikumos paredzētos dokumentus līdz 
2017.gada 29.decembrim jāiesniedz Dagdas 
novada pašvaldības Kancelejā, Alejas ielā 4, 
Dagdā vai Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā.

  
Informāciju sagatavoja: 

Guna Malinovska

Biedrība “Latvijas Sar-
kanais krusts” (turpmāk - 
LSK) ir viena no lielākajām 
biedru un brīvprātīgo or-
ganizācijām Latvijā, kura 
aptver visu tās teritoriju. 
LSK tika dibināta 1918.gada 
20.novembrī un tās pirmais 
vadītājs bija ārsts - ķirurgs 
Jānis Jankovskis. Biedrības 
galvenais mērķis ir darboties 
kā valsts palīgam, uzlabojot 
mazaizsargāto cilvēku dzīves 
apstākļus, sniedzot palīdzību 
tiem, kam tā vajadzīga visvai-
rāk bez jebkādas diskriminā-
cijas. Kopā Latvijā uz šo dienu 
darbojas 25 LSK komitejas, 
to sastāvā ir 254 nodaļas, kā 
arī 10 jaunatnes nodaļas, kas 
ļauj nodrošināt palīdzību pēc 
iespējas tuvāk iedzīvotāju 
dzīvesvietām. Biedrība aktīvi 
sadarbojas arī ar pašvaldību 
iestādēm, īsteno un līdzdar-
bojas nacionāla un starptau-
tiska mēroga projektos, lai 
sekmētu sociālo integrāciju 
un veselīgu dzīvesveidu, kā 
arī izglītotu iedzīvotājus par 
pirmās palīdzības, drošības, 
diskriminācijas mazināšanas 
un citiem sabiedrībā aktuā-
liem jautājumiem.

Dagdas teritorijā pirmā 
LSK Jaunatnes nodaļa tika 
izveidota 1928.gadā 17.aprīlī. 
Tajā darbojās Latvijas Jaunat-
nes Sarkanā krusta 293.Dag-
das sešgadīgās pamatskolas 
pulciņš.

LSK Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas 
Šķaunes nodaļa tika dibināta 
2002. gada novembrī, patei-
coties 11 aktīvākajiem brīv-
prātīgajiem. Vietējie iedzīvo-
tāji izveidoja nodaļu ar mērķi 

palīdzēt pagasta cilvēkiem, 
kam tas visvairāk ir nepie-
ciešams. Pastāvēšanas laikā 
nodaļa ir īstenojusi 19 projek-
tus, ar ko īpaši lepojas un pa-
teicas izpilddirektorei Sand-
rai Molotokai. Tikai strādājot 
komandā, ir paveicami tādi 
darbi, kuru ietvaros var algot 
darbiniekus un piesaistīt lī-
dzekļus daudzveidīgiem pa-
sākumiem. Uz šo dienu, 2017. 
gadā nodaļa projektu ietvaros 
ir piesaistījusi 5257,00 EUR 
finansējuma. Jauniešu bez-
darba mazināšanai šajā gadā 
Biedrība deva iespēju 2 jau-
nietēm strādāt algotu darbu. 
Izmaksas 7020,00 EUR ap-
mērā tika segtas NVA projek-
tu ietvaros. Tas apliecina, ka 
biedrība savā kopienā ir labs 
palīgs vietējo iedzīvotāju lab-
klājības celšanā un ir ne tikai 
tērētāja, bet arī pelnītāja.

Šogad, kopš dibināšanas 
dienas, Šķaunes nodaļai aprit 
jau 15 gadi. Par godu šim pa-
sākumam “O fonds„ projek-
ta ietvaros finansēja un LSK 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas 
novada komiteja līdzfinansēja 
2018. gada kalendāru ar mūsu 
nodaļas aktivitāšu skatiem 
izveidošanu. Katrs Šķaunes 
SK biedrs saņēma dāvanā šo 
kalendāru. Pārējie kalendāri 
aizceļos un priecēs arī mūsu 
sponsorus, kuri vienmēr ar 
lielu atbildību ir centušies 
mūs atbalstīt.

Sandra Drozdova
LSK Krāslavas, Dagdas, Ag-

lonas novadu komitejas Šķaunes 
māmiņu centra vadītāja

Svarīgākie veikumi

Ir iznācis novada kalendārs 2018.gadam
2018.gada kalendārs ir veltījums Valsts simtgadei. Kalendāra veidotāju iecere 

bija parādīt un iepazīstināt pārējos ar lietām, ar kurām Dagdas novads var lepoties. 
Fotogrāfijās var redzēt visu to bagātību, kas tiek radīta mūsu novadā.

Kalendāru var iegādāties Tūrisma informācijas centrā Skolas ielā 6, Dagdā, un tā cena 
ir 2,00 €. Kalendāru skaits ir ierobežots!

Ceļš ir viens no svarī-
gākajiem infrastruktūras 
objektiem ikkatra cilvēka 
ikdienas gaitās. Tas ir tik-
pat ikdienišķa un pašsapro-
tama lieta, tāpat kā elpošana 
jebkurai dzīvai radībai. Tik-
līdz rodas kādas problēmas 
ar elpošanas sistēmu, tas 
var radīt draudus dzīvībai. 
Ja nevari paelpot – nevari 
normāli eksistēt. Tieši tāpat 
ir arī ar ceļiem.

Jau vairākus gadus Asū-
nes un Ķepovas pagastu ļau-
dis cīnās par autoceļu V606 
Dagda – Asūne - Vorzova. 
Tieši tā arī ir – “cīnās”. Jo 
savādāk nevar nosaukt visu 
to, ko gan iedzīvotāji, gan 
pagasta pārvalde jau ir iz-
darījuši, lai izcīnītu iespē-
ju pārvietoties pa kaut cik 
normālu ceļu. Šajā cīņā ir 
iesaistījusies arī Dagdas no-
vada pašvaldība. Ne neskai-
tāmas vēstules Satiksmes 
ministrijai, Vides aizsardzī-
bas un reģionālas attīstības 
ministrijai, Valsts kancele-
jai, Ministru prezidentam 
un citām iestādēm, ne pub-
likācijas masu medijos, ne 
video izplatīšana sociālajos 
tīklos, ne tikšanās klātienē 
ar atbildīgajiem ierēdņiem 
nelīdz. Cilvēki pauž sašu-
tumu - zvana gan uz Asū-
nes pagasta pārvaldi, vēršas 
pie novada vadītājiem un 
deputātiem, zvana uz Lat-
vijas Valsts ceļi informatī-
vo tālruni. Vienīgā atbilde, 
kas vienmēr tiek saņemta 
– “uz autoceļa V606 Dagda 
– Asūne – Vorzova tiks no-
drošināta regulāra ikdienas 
darbu uzturēšanas darbu iz-

pilde atbilstoši noteiktajai C 
ikdienas uzturēšana klasei”. 

Cilvēku sašutums ir sa-
protams. Jo tik tiešām, ap-
tuveni, 10 km garais grants 
seguma ceļš ir briesmīgā 
stāvoklī. Lai gan autoceļi ar 
grants segumu ir uzskatāmi 
par periodiskas lietošanas 
ceļiem, tomēr satiksme pa 
šo ceļu notiek cauru gadu. 
Īpaši izdangāts tas ir rudens 
un pavasara lietavu laikā. 
Ceļa malās ir izveidojušies 
izaugumi un tā dēļ ūdens 
nenoplūst no ceļa, un tas vēl 
vairāk bojā ceļa virsmu. Au-
tovadītāji pauž sašutumu par 
to, ka tiek bojāts transports 
un tas nepārtraukti jāremon-
tē. Nesen medijos izskanēja 
ziņa, ka pārtikas produktu 
piegādātājs attiecies braukt 
pa izdangāto ceļu un iedzī-
votāji palikuši bez maizes. 
Ja 10 km garais ceļa posms 
jābrauc 40 minūtes, tad ne-
viens nebūs apmierināts. Ja 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta 
brigādēm vai Valsts policijai 
ir jādodas uz Asūni, tad uz 
cik ātru palīdzības saņem-
šanu cilvēki var cerēt? Arī 
skolēnu un bērnudārznieku 
vecāki ir neapmierināti – 
bērni regulāri kavē mācību 
stundas. 

Šoruden tika saņemta Sa-
tiksmes ministrijas vēstule 
par to, ka tiks izvērtēta ceļa 
Dagda – Asūne – Vorzova 
iespējama iekļaušana Valsts 
autoceļu tīklā veicamo dar-
bu programmā 2018.-2020.
gadam. Vai iedzīvotāji var 
paciesties līdz 2020.gadam? 

Valsts autoceļu programmu 
izstrādāšana tiek veikta ņe-
mot vērā autoceļu tehniskās 
apsekošanas rezultātus un 
satiksmes intensitātes uz-
skaites datus. Pēc VAS “Lat-
vijas Valsts ceļi” speciālistu 
veiktā novērtējuma 2016.
gadā, ceļš  V606 Dagda – 
Asūne – Vorzova novērtēts 
ar vērtējumu slikts. Satik-
smes intensitāte atbilstoši 
2015.gada datiem ir 531 
transportlīdzeklis diennaktī. 
Tāpat arī Satiksmes minis-
trija ir veikusi aprēķinus, 
cik varētu izmaksāt šī ceļa 
pārbūve:

• 6,4 miljoni euro, ja tiek 
izbūvēts asfaltbetona se-
gums;

• 1,1 miljons euro, ja tiek 
izbūvēts divkārtu virsmas 
apstrādes segums;

• 600 tūkstoši euro, ja veic 
grants seguma stiprināšanu.

Runājot par šo ceļu, vēl 
jāpiemin iespējamā sko-
lu reorganizācija. Pētījumā 
“Optimālā vispārējās izglī-
tības iestāžu tīkla modeļa 
izveide Latvijā” secināts, ka 
jāreorganizē vai jāslēdz sko-
las Robežniekos un Asūnē. 
Ņemot vērā šo apstākli, pēt-
nieki iesaka noasfaltēt ceļu 
posmus V623 (Robežnieki 
- V606) un V606 (Asūne 
- Dagda), kuru kopējais ga-
rums ir 14,8 kilometri.

Būs vai nebūs labs ceļš? 
Šo jautājumu uzdod ikkatrs, 
kas dodas Asūnes virzienā. 
Atliek vien cerēt uz labāko.

Turpinājums sekos.

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Būs vai nebūs ceļš?
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Gada cilvēks nominācijā “Iegul-
dījums novada uzņēmējdarbības, 
tūrisma un infrastruktūras attīstī-
bā” ir SIA “Staisons” valdes locek-
lis Stanislavs Maļkevičs. Stanislava 
uzņēmums Dagdā un novadā piedāvā 
koka dizainēšanu, mēbeļu un dažāda 
dizaina objektu projektēšanu un iz-
gatavošanu, restaurācijas darbus un 
apģērba dizaina pakalpojumus, dažā-
da vaida tekstila apstrādi. Stanislavs 
ar radošu pieeju, izdomu veic pasū-
tījumus. Uzņēmējs ceļ godā sentēvu 
tradīcijas,  brīvajā laikā Stanislavs no 
Latvijas stiprākā koka - ozola izgata-
vo zemledus makšķeres.

Gada cilvēks nominācijā “Rado-
ša, aktīva un patriotiska bērnu un 
jauniešu iesaistīšana novada at-
tīstībai nozīmīgos pasākumos” ir 
Andzeļu pagasta sociālā darbiniece 
Lolita Beinaroviča. Neskatoties uz 
smago profesionālo darbu (sociālais 
darbs pašvaldībā), sakopta piemājas 
saimniecība, triju bērnu māmiņa un 
aktīva sabiedriskās dzīves veidotāja 

Andzeļu pagastā – darbojas jauniešu 
centrā, apmeklē kopā ar ģimeni baz-
nīcu, cenšas līdzdarboties šajā jomā, 
attīstot to darbību, un pagasta iedzī-
votāju piesaisti. Ir paraugs gan jau-
niešiem, gan pieaugušajiem ar savām 
saimnieces, rokdarbnieces prasmēm 
un veselīga dzīvesveida popularizē-
šanu.

Gada kolektīvs nominācijā “Po-
zitīva novada tēla veidošana” ir 
Dagdas novada Tautas nama vokālā 
grupa “Solversija”. Vokālā grupa 
“Solversija” ir radošo cilvēku apvie-
nība, kuras pamatsastāvā ir 8 sievie-
tes un 7 vīrieši. Pēdējo gadu laikā 
vokālā grupa ir aktīvi piedalījusies 
vietējā, reģionālā un starptautiskā 
mēroga koncertos un pasākumos. Ar 
lepnumu kolektīvs nesis Dagdas vār-
du arī pasaulē, piedaloties Starptau-
tiskajā festivālā “Carnival in Brac” 
Horvātijā un Starptautiskajā TV mū-
zikas festivālā “Amberstar” uz kuģa 
Rīga – Stokholma. 2017.gadā par 
godu Dagdas pilsētas 25 gadu jubile-
jai vokālā grupa ir iedziedājusi mūsu 

novadnieka Elmāra Orola dziesmu 
„Dziesma Dagdai” un izveidojusi vi-
deoklipu. 

Gada kolektīvs nominācijā “Ra-
doša, aktīva un patriotiska bērnu 
un jauniešu iesaistīšana novada 
attīstībai nozīmīgos pasākumos” 
ir biedrība “Dagne”. Jauniešu bied-
rības darbība aizsākās 2003.gadā. 
Par tās dibinātājiem kļuva aktīvākie 
Dagdas pilsētas jaunieši, kuri vēlē-
jās saturīga brīvā laika pavadīšanā 
iesaistīt arvien vairāk bērnu un jau-
niešu. Kopš darbības sākuma “Dag-
ne” realizēja vairāk par divdesmit 
projektiem, kas deva iespēju Dagdas 
bērniem un jauniešiem aktīvi dar-
boties, attīstot daudzveidīgās dzīves 
prasmes un radošās spējas. “Dagnes” 
biedri pašaizliedzīgi iegulda savu 
brīvprātīgo darbu, rīkojot labdarības 
diskotēkas, kā arī spēj uzrunāt vie-
tējos un ārzemju ziedotājus, lai palī-
dzētu dagdāniešiem, kurus skārušas 
veselības vai cita veida problēmas. 

Gada kolektīvs titulu saņēma arī 
SIA “Dagdas aptieka” par ievēro-

jamu ieguldījumu farmācijas nozarē 
un zāļu izgatavošanas pakalpojuma 
nodrošināšanu Dagdas novadā. SIA 
“Dagdas aptieka” kolektīvs ir salie-
dēts un profesionāls, ar lielu darba 
pieredzi, vienmēr zinošs un laipns 
komunikācijā ar pircēju. Regulāri 
farmaceiti piedalās tālākizglītības 
kursos un semināros, paaugstinot sa-
vas zināšanas farmācijas nozarē. Ap-
tiekā regulāri tiek organizēti dažāda 
rakstura veselības stāvokļa pārbau-
des pasākumi.

Pašvaldības apbalvojuma “Gada 
cilvēks” un “Gada kolektīvs” iegu-
vēji saņēma stikla mākslinieces In-
gas Salmiņas speciāli veidotu Goda 
zīmi un ziedus, un pārējie konkursa 
kandidāti saņēma piemiņas dāvanas 
un ziedus.

Lepojamies ar to, ka Dagdas nova-
dā ir cilvēki, kas ir pelnījuši kļūt par 
“Gada cilvēks” un “Gada kolektīvs”.

Informāciju no pieteikuma anketām 
apkopoja Evita Krūmiņa 

Pansionāta “Ābeļdārzs” ie-
dzīvotājiem aiz muguras ir uz-
krāta bagāta dzīves pieredze, 
katram ir sava izpratne un 
skats uz dzīvi kopumā. 

Visi pansionāta iemītnieki 
ikdienā ir aprūpēti, paēdināti, 
sakopti, viņu pamatvajadzības 
tiek nodrošinātas, jo nemaz tik 
daudz viņiem nevajag. Vislie-
lāko labsajūtu viņiem rada citu 
blakus esošo cilvēku siltums un 
uzmanība. 

Sociālā dienesta darbinieki ar 

savu sirds siltumu un sapratni 
nepaiet garām nevienam iemīt-
niekam, un sniedz atbalstu un 
rūpējas par katru. 

Kā jau ierasts, Andzeļu soci-
ālā darbiniece Lolita Beinarovi-
ča, sava pagasta iemītniekus ap-
meklē vismaz divas reizes gadā. 
Katru reizi cenšas atvest kaut 
ko noderīgu vai garšīgu. Arī no-
vembrī sociālā darbiniece kopā 
ar čaklo adītāju Antoniju Do-
rofejevu apmeklēja pansionātu. 
Šoreiz tika atvestas pašdarinātas 

zeķes un nedaudz saldumu. Tā 
kā noadīto zeķu bija vairāk nekā 
Andzeļu pagasta iemītnieku, ze-
ķes tika uzdāvinātas arī citiem 
pansionāta iemītniekiem.  

Rokdarbus darināja Andzeļu 
pagasta iedzīvotājas Antonija 
Dorofejeva un Janīna Šalajeva. 

Pansionāta “Ābeļdārzs” ie-
dzīvotāju sejās uzplauka smaids, 
pateicība un prieka asaras. 

Evita Krūmiņa
Sabiedrisko attiecību speciālists

Pansionāta iemītnieki ar zeķu adītāju Antoniju Dorofejevu

Dāvana pansionāta iemītniekiem

Jauniešu iniciatīvu centrs sagaidīja labdarī-
bas akcijas atbalstītājus no Vācijas

Sporta skolas aktualitātes
Sporta skolas vieglatlētiem 

novembris sākās ar rudens pār-
baudes sacensībām. Novembrī 
sporta skolas audzēkņi pieda-
lījās sekojošos sporta pasāku-
mos.

4.novembrī vieglatlēti pieda-
lījās “Daugavpils tūre” 2. posma 
sacensībās. Viņu labākie rezultā-
ti: Vecākajā vecuma grupā L.Pau-
liņš ieguva 2.vietu trīssoļlēkšanā 
un 3.vietu 50m skriešanā; M.Ko-
nošonoks - 2.vietu augstlēkšanā. 
Vidējā vecuma grupā A.Vorob-
jovs augstlēkšanā izcīnīja 1.vietu. 
Jaunākajā vecuma grupā S.Zariņš 
ieguva 1.vietu tāllēkšanā, V. Kuz-
mins - 3.vietu augstlēkšanā un 
U.Kromāne - 3.vietu 50m skrie-
šanā, bet visjaunākajā grupā tāl-
lēkšanā 3. vietu ieguva K.Stepiņš.

22.novembrī M.Konošonoks 
izcīnīja 1.vietu augstlēkšanā No-
vopolockā (Baltkrievija), kur no-

tika starptautiskais turnīrs viegl-
atlētikā.

24.novembrī vieglatlēti startēja 
Ludzas novada Sporta skolas at-
klātajās sacensībās vieglatlētikā. 
Par godalgas ieguvējiem kļuva: 
M.Konošonoks - 1. vieta augst-
lēkšanā; L.Pauliņš - 2.vieta tāl-
lēkšanā, 3.vieta trīssoļlēkšanā un 
3. vieta 60m skriešanā; 1000m 
distancē 2.vietu ieguva J.Poļaka.

28.novembrī sporta skolas vo-
lejbolisti, 2002.-2003.g.dzimuši 
zēni, piedalījās Latgales reģiona 
skolēnu sporta spēlēs volejbolā 
Ezernieku vidusskolas izlases sa-
stāvā un ieguva 2.vietu, piekāpjo-
ties tikai Daugavpils komandai.

Oktobrī un novembrī volejbo-
listi piedalījās sacensībās “Kausa 
izcīņa”. Tagad viņi gatavojas 
Latvijas čempionātam.           

Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis

Novembra beigās Dagdas novada 
Jauniešu centriem un biedrībām tika 
piegādāta labdarības krava, ko noor-
ganizēja mums labi zināmā bijusī no-
vadniece Jana Orlovski – Grodotzki un 
ciemiņi no Vācijas: Olly Kunnerts un 
Alexender Siewert. Atsūtītā krava šoreiz 
tika izkrauta Ezerniekos un sadalīta pa 
pagastu Jauniešu centriem un biedrībām, 
kā arī daļa kravas tika nogādāta uz VSPC 
“Dagda”. Starp sarūpētājām lietām bija 
atpūtas, virtuves un vannas istabas mēbe-
les, apģērbs bērniem un pieaugušajiem, 
daži velosipēdi, rotaļlietas, saldās Zie-
massvētku dāvaniņas, rūpniecības preces 
u.tml. mantas. 

Šoreiz daļu ziedoto rotaļlietu saņēma 
Ezernieku bērnudārzs, bet atpūtas istabas 
mēbeles tika nogādātas Jauniešu bied-
rībai “Senna”. Savukārt Dagdas nova-
da JIC un JB ”Dagne” saņemtās saldās 
dāvaniņas izmantos Ziemassvētku lab-
darības akcijas organizēšanai. Ziedotie 

velosipēdi tiks atstāti JICā, un tos velo-
braucienu organizēšanai varēs izmantot 
mūsu novada jaunieši. Visas pārējās zie-
dotās mantas Jauniešu centri un biedrības 
izlietos, organizējot ikdienas aktivitātes 
un pasākumus. 

Kopumā Jana ar labdarību nodarbojas 
jau 10 gadus. Sākumā Jana pati vadāja 
kravu ar automašīnu, vēlāk Janai pievie-
nojās Olly. Šoreiz atbalstītāju lokam pie-
biedrojās arī Alexander, kurš nosponso-
rēja lielo kravas mašīnu. 

Jana stāstīja, ka plāno arī turpmāk no-
gādāt labdarības kravas gan jauniešu cen-
triem un biedrībām, gan arī sadarbosies 
ar VSPC “Dagda”. 

Par sarūpēto labdarības kravu Dagdas 
novada jaunatnes darbinieki saka sirsnīgu 
paldies Olly Kunnertam, Janai Orlovskai 
– Grodotzki, Alexander Siewertam un 
viņu domubiedriem! 

Informāciju sagatavoja:
Evita Krūmiņa
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Pasākumi bibliotēkās:
Andrupenē:
11.12.-05.01. Skolotājas 
Anitas Kiseļevskas zvani-
ņu kolekcijas izstāde.
12.12.-29.12. Literatūras 
izstāde veltīta rakstnie-
kam, literatūrzinātniekam, 
kritiķim  Andrejam Upī-
tim un rakstniecei, esejistei 
Zentai Mauriņai.
13.12.-05.01. Tematisks li-
teratūras apkopojums “Ide-
jas sirsnīgām dāvanām”.
15.12. Rokdarbu nodarbī-
ba “Rotas un aksesuāri no 
ādas”.
Asūnē:
20.12. Literatūras izstāde 
veltīta Ziemassvētkiem.
Bērziņos:
12.12.-18.12. Literatūras 
izstāde veltīta rakstnieces 
Zentas Mauriņas 120 gadu 
jubilejai.
18.12.-27.12. “Ai, bagā-
ti Ziemassvētki!” ziemas 
saulgriežiem un to tradīci-
jām veltīta materiālu izstā-
de.
Dagdā:
28.11.-14.12. Skaidrītes 
Kupšes vaska sveču iz-
stāde “Sveces maģiskais 
spēks”.
01.12.-31.12. Literatūras 
izstāde veltīta rakstnie-
kam, literatūrzinātniekam, 
kritiķim – Andrejam Upī-
tim – 140; Literatūras iz-
stāde veltīta rakstniecei, 
esejistei Zentai Mauriņai 
– 120; Tematiska izstāde 
“Soli pa solītim tuvojas 
svētki”; Literatūras izstā-
de veltīta literatūrzinātnie-
cei, folkloristei, politiķei, 
Latvijas valsts prezidentei 
(1999-2007) – Vairai Vīķei 
Freibergai – 80; Jaunie-
guvumu izstāde “Šī lielā, 
krāšņā grāmatu pasaule”.
21.12. Apmācības “Drau-
gos ar datoru”.
14.12. un 28.12.  Apmācī-
bas “Draugos ar internetu”.
14.12. Derīgo padomu 
stunda “Soli pa solītim tu-
vojas svētki” rotājumi Zie-
massvētkiem.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
01.12. – 31.12. Literatūras 
izstāde veltīta rakstnie-

kam, literatūras zinātnie-
kam, kritiķim Andrejam 
Upītim – 140; Literatūras 
izstāde veltīta rakstniecei, 
esejistei Zentai Mauriņai 
– 120; Literatūras izstāde 
veltīta krievu rakstniekam 
E.Uspenskim – 80; Lite-
ratūras izstāde veltīta Zie-
massvētku ieskaņai.
04.12.-15.01. “Ziemas-
svētku vīzijas” Irēnas Maļ-
kevičas zvaniņu un Evijas 
Maļkevičas dažādu valstu 
keramikas izstrādājumu 
kolekciju izstāde.
12.12. “Zīmēsim snieg-
pārsliņas”.
14.12. Informācijas diena 
“Jaunieguvumi Dagdas 
bērnu bibliotēkā”.
Ezerniekos:
04.12.-15.12. Grāmatu iz-
stāde Andrejam Upītim – 
140.
06.12.-07.01. Ziemassvēt-
ku gaidīšanai veltīta grā-
matu izstāde “Iepriecini 
Ziemassvētku vecīti!”.
15.12.-30.12. Grāmatu 
izstāde Zentai Mauriņai – 
120. 
Konstantinovā:
Līdz 11.12. izstāde “Koka 
darinājumu karuselis” 
Aleksandrovas internātpa-
matskolas audzēkņu rado-
šie darbi.
15.12. Literatūras izstāde 
veltīta Zentai Mauriņai – 
120.
Ķepovā:
01.01. – 05.01. Literatū-
ras izstāde “Rakstniekam 
R.Blaumanim – 155”.
Svariņos:
No 14.12. Tematiskās iz-
stādes cikls un apskats 
(maskas, dzejoļi, apsvei-
kumi, ēdieni).
22.12. Ziemassvētku ak-
cija “Dāvini no sirds!” (ar 
pašdarinātām dāvaniņām 
iepriecināsim bibliotēkas 
lietotājus.)
Šķaunē:
11.12.-27.12. Literatūras 
izstāde “Balti Ziemassvēt-
ki nāk!”.
27.12.-07.01. Derīgo pa-
domu izstāde “Jaungada 
ballītei”.

Sācies olimpiāžu laiks
Skolās ir sācies mācību 

olimpiāžu laiks. 
22. novembrī notika 

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 48. vācu 
valodas olimpiāde 10.-12. 
klasēm. Ir gūti arī pirmie 
rezultāti. Dagdas vidus-
skolas 11.a klases skolēns 
Daniels Frīdrihs ieguva 2. 
vietu, savukārt Dagdas vi-
dusskolas 12.b klases skol-
niece Kristīne Andžāne 
ieguva godalgoto 3. vietu. 
Prieks par gūtajiem rezul-
tātiem un paldies, Dagdas 

vidusskolas vācu valodas 
skolotājai Marijai Micķe-
vičai par veiksmīgu skolē-
nu sagatavošanu olimpiā-
dei!

Pavisam drīz notiks mā-
cību olimpiādes arī bio-
loģijā un angļu valodā. 
Turēsim īkšķus par mūsu 
novada skolēniem! Lai vi-
ņiem veicas!

Regīna Pauliņa
Dagdas novada IKSN izglī-

tības darba speciāliste

Uz 15 darbības gadiem atskatoties
Folkloras centrs ar Kul-

tūrkapitāla fonda atbalstu 
tika izveidots Dagdā 2002.
gada novembrī, kļūstot par 
pirmo šāda veida centru Lat-
vijā. Centrs par savu galveno 
mērķi izvirzīja tradicionālās 
kultūras mantojuma un sava 
novada savdabības glabāšanu, 
aizsardzību un kopšanu.

Lai īstenotu savu mērķi, tika 
realizēti vairāki Kultūrkapi-
tāla fonda projekti, kuri deva 
iespēju piefiksēt Latgalē gadu 
simtiem glabāto Maija diev-
kalpojumu tradīciju pie nova-
da ceļmalu krustiem, apzināt 
un restaurēt Dagdas tautastēr-
pu, kam ir milzu nozīme.

Kopš 2010.gada  Folkloras 
centrs  darbojas kā patstāvīga 
Dagdas novada struktūrvienī-
ba.

Darbojoties izglītošanas un 
profesionālās pilnveides jomā, 
Folkloras centrs realizēja pro-
jektus, kas deva iespēju orga-
nizēt semināru ciklus lokālās 
dziedāšanas tradīciju iepazīša-
nai, tradicionālā kultūras man-
tojuma apguves kursus, pie-
saistot profesionālus lektorus.  

2011. gadā Etniskās kultū-
ras apzināšanas un dokumen-
tēšanas programmas “Tradi-
cionālo prasmju skola 2011 
Latgalē” ietvaros, pēc Dagdas 
Folkloras centra iniciatīvas, 
četras sestdienas Dagdā vi-
siem interesentiem bezmaksas 
bija iespēja apgūt Latgales tra-
dicionālos dančus un rotaļas.

Folkloras centra darbība 
asociējas arī ar dažāda veida 
pasākumiem, kur kā ievēroja-
māko varētu minēt Dziedošo 
kolektīvu un “gvelžu” saietu 
“Auni kuojas, laksteigola!”, 

kurš nākošajā gadā izskanēs 
jau piecpadsmito reizi. Pa 
šiem gadiem notikuši vēl dau-
dzi pasākumi kā Vakarēšana 
Dagdā, Folkloras svētki „No 
grauda līdz maizes klaipam”, 
dažādi gadskārtu sarīkojumi, 
izstādes un, protams, X Starp-
tautiskais masku tradīciju fes-
tivāls, kurš izvērtās par īpaši 
neaizmirstamu ar savu vērie-
nību un maskoto ļaužu daudz-
veidību. Folkloras centrs jau 
vairākas reizes nokļuvis Rīgas 
tradicionālās kultūras ekspertu 
redzeslokā, tāpēc ar prieku un 
gandarījumu pieņēma priekšli-
kumu būt par vienu no Vasaras 
saulgriežu novados rīkotāju, 
uzņemot šovasar ap 600 dalīb-
nieku un izcīnot iespēju 2018.
gadā uzņemt Dagdā Starp-
tautisko folkloras festivālu 
“Baltica 2018”, kur vietējiem 
kolektīviem pievienosies arī 
ciemiņi no ārvalstīm.

Folkloras centrs veic arī fol-
kloras kopu un etnogrāfisko 
ansambļu vadītāju koordinēša-
nu, paziņojot par gaidāmajām 
skatēm, to tematiku, iespēja-
majām programmām, informē 
par semināriem un vadītāju 
sanāksmēm, dažādiem pasā-
kumiem, jo saņem tiešu infor-
māciju no Latvijas folkloras 
biedrības un Latvijas Nacionā-
lā kultūras centra.

Tika pieņemts arī Daugav-
pils Kultūras centra aicinā-
jums apzināt novada godu 
saimnieces un piedalīties 
videofilmas “Dienvidlatga-
les godu saimnieču atmiņas: 
receptes, tradīcijas, dziesmas, 
atgadījumi” tapšanā. Rezul-
tātā videofilmā parādās arī 
Dagdas novada saimnieces ar 

savām unikālajām receptēm, 
dziesmām un atgadījumiem. 
Dagdas novada Folkloras 
centrs sadarbībā ar Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmiju orga-
nizēja studentu ekspedīciju 
mūsu novadā, kuras laikā tika 
iepazīti un piefiksēti dažā-
di seno amatu pratēji. 2016.
gadā notika ekspedīcijas DVD 
“Senī omoti Dagdā” atklāšana. 
2016.gada 18.novembrī pirms 
svētku koncerta Dagdas Tautas 
nama izstāžu zālē tika atvērta 
Latgales līgavas pūra lāde, 
kuras pūrs sastāvēja no priekš-
metiem, kas saistīti ar mūsu 
novadu un attiecās uz 19.gs. 
vidu. Pēc Folkloras centra 
aicinājuma pūralādes piepil-
dīšanā iesaistījās katrs Dagdas 
novada pagasts. Klāt pie pūra 
nāk arī “Pūralādes grāmata”, 
kurā apkopota informāci-
ja par visiem priekšmetiem, 
viņu izcelsmi un nozīmi. Ar 
katru nākamo gadu, pūralādē 
tiks ielikts pa vienam ar mūsu 
novadu saistītam priekšmetam, 
lai, sagaidot mūsu valsts 200. 
dzimšanas dienu, arī mūsu 
Latgales līgavas pūrā būtu 200 
priekšmeti. Mēs iesākām, lai 
nākamās paaudzes turpinātu!

Pie centra aktīvi darbojas 
folkloras kopa “Olūteņi”, kura 
pagājušā gada nogalē nosvi-
nēja savu divdesmito jubileju. 
Folkloras kopu un etnogrāfis-
ko ansambļu skatē kopa izcīnī-
ja I kategoriju, gūstot iespēju 
piedalīties gan Starptautiska-
jā folkloras festivālā “Baltica 
2018”, gan XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos. 

Atskatoties uz Dagdas no-
vada Folkloras centra 15 dar-
bības gadiem gribu pateikties 
visiem, kas snieguši atbalstu, 
padomu vai vienkarši uzmun-
drinājuši ar labu vārdu!

Īpašs paldies visiem Dagdas 
novada domes priekšsēdētā-
jiem, kas vienmēr ir izpratuši 
mūsu tradicionālās kultūras 
nozīmi un vietu gan novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā, gan novada atpa-
zīstamības veicināšanā!

Inta Viļuma
Dagdas novada 

Folkloras centra vadītāja

Tautas varoni pieminot
Ezernieki var lepoties ar 

to, ka šeit ir dzīvojis Lāčplē-
ša ordeņa kavalieris Teodors 
Kalniņš. 10.novembrī Ezer-
niekos notika neliels Lāčplē-
ša dienai veltīts atceres pasā-
kums. Ezernieku vidusskolas 
6.klases skolēni ar vēstures 
skolotāju S.Bondarevu pat-
riotiskās nedēļas ietvaros ap-
meklēja T.Kalniņa kapu un 
piemiņas vietu represētajiem, 
kur nolika ziedus un aizdedza 
svecītes. Vēlāk bibliotēkā no-
tika neliels pasākums – tika 

aizdegtas svecītes, bērni klau-
sījās bibliotekāres stāstījumā 
par Latvijas atbrīvošanas karu 
un Lāčplēša kara ordeņa vēs-
turi. Ezernieku bibliotēkā ir 
apskatāma arī neliela Lāčplēša 
dienai veltīta izstāde. 

T.Kalniņš 1919.gada 1.ok-
tobrī (17.oktobrī) Rīgā uzbru-
kumā cementa fabrikai un cīņā 
pie Volermuižas sava vada 
priekšgalā metās tuvcīņā un 
atņēma Bermonta karaspēka 
daļai divus ložmetējus, kā arī 
saņēma gūstekņus. Par izrā-

dīto drosmi kaujās T.Kalniņš 
tika paaugstināts par seržan-
tu un 1920.gadā apbalvots ar 
Lāčplēša kara ordeni Nr. 389. 
Pasākumā tika pieminēta arī 
mūžībā aizgājusī T.Kalniņa 
meita un ilggadējā Ezernieku 
vidusskolas skolotāja Velta 
Kalniņa.  T.Kalniņš mira 1980.
gadā, ir apbedīts Bukmuižas 
kapos, kur viņa kapakmeni 
rotā iegravēts Lāčplēša kara 
ordeņa attēls. 

Dace Skāmane
Ezernieku bibliotēkas vadītāja



* Ja turpmāk nevēlaties saņemt sveicienu jubilejā, kas pub-
licēts novada bezmaksas informatīvajā izdevumā “Dagdas 
Novada Ziņas”, lūdzam par to informēt sabiedrisko attiecību 
speciālisti Evitu Krūmiņu (tel. 29190911, adrese: Alejas iela 
4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674), norādot personas vār-
du, uzvārdu un dzimšanas gadu.

Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

Atbildīgais par izdevumu: Sabiedris-
ko attiecību speciāliste Evita Krūmiņa 

evita.krumina@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100

Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

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

bu atbild autors.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!
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Viņsaulē aizgājušie* 
novembrī:

Izsakām 
dziļu līdzjūtību 

tuviniekiem

* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā no 31.10. līdz 30.11.

Decembra jubilāri Dagdas 
novadā

Sirsnīgi sveicam skaistajā 
dzīves jubilejā!

Aksjutins Nikolajs (dz.1942.g.)
Andžāns Aivars (dz.1955.g.)
Dinkins Nikolajs (dz.1955.g.)
Galilejevs Germans (dz.1971.g.)
Kudrjavceva Agafi ja (dz.1928.g.)
Pauliņš Ernests (dz.1963.g.)
PoļaksJānis (dz.1956.g.)
Puzanova Marija (dz.1941.g.)
Siņakovs Georgijs (dz.1959.g.)
Stivriņa Broņislava (dz.1934.g.)
Matuševs Arnis (dz.1955.g.)

Anna Fjodorova

Daivis Peļušenoks

Kristīne Vasiļjeva

Apsveicam ar mazuļa 
piedzimšanu!

Veselības un sociālo pakalpojumu centrs 
„Dagda” piedāvā

Ja Jums nepieciešama palīdzība tuva cilvēka 
aprūpē - Mēs nodrošinām Klientu uzturēšanos 
piemērotās telpās un viņu vecumam un veselības 
stāvoklim atbilstošu ēdināšanu trīs reizes dienā. 
Nodrošinām medicīnisko uzraudzību, sociālo ap-

rūpi un rehabilitāciju. Nepieciešamības gadījumā 
organizējam Klientiem nokļūšanu uz veselības 
aprūpes iestādēm, VSAA, tehnisko palīglīdzek-
ļu centru un citām institūcijām. Tālr. 22016310, 
65653184.

Datums Maršruta nosaukums Atiešanas laiks 
no Dagdas

24.12.2017. Dagda-Ruduški-Dagda 6:50; 15:15

Dagda-Šķaune-Dagda 17:00
Dagda-Krāslava-Dagda 14:20
Dagda-Dinaborčiki-Dagda 6:15; 13:45
Dagda-Asūne-Dagda 17:15

25.12.2017. Dagda-Šķaune-Dagda 5:50; 17:00
Dagda-Grāveri-Dagda 5:50; 15:30
Dagda-Dinaborčiki-Dagda 6:15;13:45;17:15
Dagda-Ruduški-Dagda 6:50; 15:15
Dagda-Krāslava-Dagda 14:20; 17:15
Dagda-Auleja-Dagda 6:30; 14:00
Dagda-Bērziņi-Dagda 9:00; 15:15
Dagda-Aglona-Dagda 7:40; 14:10
Dagda-Rēzekne-Dagda 5:50;7:40;14:50

01.01.2018. Dagda-Šķaune-Dagda 5:50
Dagda-Grāveri-Dagda 5:50; 15:30
Dagda-Dinaborčiki-Dagda 6:15
Dagda-Ruduški-Dagda 6:50; 15:15
Dagda-Krāslava-Dagda 8:20
Dagda-Auleja-Dagda 6:30; 14:00
Dagda-Bērziņi-Dagda 9:00; 15:15
Dagda-Aglona-Dagda 7:40; 14:10
Dagda-Rēzekne-Dagda 5:50;7:40;14:50
Dagda-Daugavpils-Dagda 7:00

Pasažieru ievērībai!
Sakarā ar pasažieru plūsmas samazināšanos svēt-

ku dienas tiks atcelti šādi reisi:

Informāciju par citu reisu izmaiņām var saņemt pa 
tālruni 65653853 AO “Dagda”

 -70-
Šuplinska Valentīna, 02.12., Šķaunes pag.

Zeiza Anna, 06.12., Dagdas pag.
Tukiša Guna, 11.12., Dagda

Cielava Velga, 18.12., Andrupenes pag.
Pavlovskis Antons, 20.12., Svariņu pag.
Prusaka Veneranda, 27.12., Šķaunes pag.

-75-
Mačāne Janīna, 01.12., Andrupenes pag.

Bižāne Matilda, 10.12., Dagda
Rogovska Viktorija, 13.12., Bērziņu pag.

Bahira Alīna, 18.12., Asūnes pag.
Grebņova Feofanija, 23.12., Dagda

Antoneviča Vera, 24.12., Ezernieku pag.
Solovjova Raisa, 25.12., Ezernieku pag.
Potapova Alina, 26.12., Ezernieku pag.

Paļčikova Anna, 27.12., Dagda
-80-

Kazimirenoka Aleksandra, 02.12., Dagda
Radionova Jekaterina, 04.12., Andzeļu pag.

Vasiļevskis Romualds, 14.12., Dagda
Arnicāns Antons, 16.12., Dagda

Brils Jānis, 24.12., Andrupenes pag.
Mileika Anna, 24.12., Dagda

Ostapko Stepans, 25.12., Andzeļu pag.
Lavrinoviča Janīna, 30.12., Ķepovas pag.

-85-
Dorofejeva Anna, 16.12., Dagda
Pavlovs Vasilijs, 25.12., Dagda

-90-
Baufala Anna, 14.12., Dagda

Uškanova Jevgēnija, 23.12., Dagda
Uļjanova Anna, 24.12., Andrupenes pag.

-95-
Markova Jekaterina, 09.12., Andrupenes pag.

Tiško Anna, 20.12., Šķaunes pag.

Ziemassvētku un Jaungada pasākumi
Andrupenē:
14.12. Radošā darbnīcas bib-
liotēkā “Pašu rokām darināta 
Ziemassvētku dāvana”. 
17.12. Ziemassvētku ieskaņu 
koncerts.
22.12. Eglīte pirmsskolas 
bērniem.
25.12. Andrupenes lauku sētā 
“Ziemassvētku jampadracis”; 
Andrupenes TN Ziemassvēt-
ku balle. TN kolektīvu priekš-
nesumi, loterija, līdzi jāņem 
groziņš, danči ar grupu “Vīri 
laivā”.
Andzeļos:
26.12. Ziemassvētku vecītis 
aicina ciemos pie eglītes pirms-
skolas vecuma bērnus.
29.12. Atpūtas vakars “Veco 
gadu pavadot”.
Asūnē:
15.12. Radošā darbnīca bib-
liotēkā “Sniegpārsliņas, snieg-
pārsliņas…”.
22.12. Asūnes pamatskolas 
skolēnu un pirmsskolas bērnu 
Ziemassvētku eglīte.
25.12. Ziemassvētku pasā-
kums.

Bērziņos:
06.12., 13.12., 20.12. Ziemas-
svētku radošās darbnīcas bib-
liotēkā.
Dagdā:
14.12. Dagdas novada lielās 
egles iedegšana. 
15.12. Ludzas novada BJC 
Skatuves mākslas studijas 
“Pepilota” izrāde “Autobuss 
atpakaļ nebrauc”. Vecuma ie-
robežojums: 12+.
16.12. Amatnieku – mājražo-
tāju saiets. Izstāde – pārdošana 
“Ziemassvētku noskaņās”.
25.12. Ziemassvētku pasā-
kums bērniem; Ziemassvēt-
ku groziņu balle. Spēlē grupa 
“Nakts pastaiga”.
27.11. - 28.12. Dagdas Tūrisma 
informācijas centrā apskatāma 
Aivara Belkovska 70. gadu 
kino afi šu kolekcijas izstāde.
Dagdas pagastā:
01.12. – 22.12. Adventes laiks. 
Skaistākais adventes vainags – 
izstāde bibliotēkā.
Ezerniekos:
15.12. Cirka izrāde “Pasakainā 
planēta”. Ieeja 4 EUR, bērniem 

līdz 3 gadu vecuma ieeja bez-
maksas.
26.12. Ziemassvētku koncerts.
31.12. Jaungada diskotēka.
Konstantinovā:
18.12. Literatūras izstāde 
“Baltie Ziemassvētki” biblio-
tēkā. 
25.12. Bērnu eglīte. Ziemas-
svētku balle, spēlēs Dmitrijs 
Gavrilovs. 
Ķepovā:
20.12. – 22.12. Izstāde “Pi-
parkūkas” bibliotēkā. Piparkū-
ku izstāde un degustācija. 
30.12. Jaungada pasākums, 
groziņu vakars.
Svariņos:
25.12. “Svētki būs, jautri būs!” 
Ziemassvētku pasākums visām 
paaudzēm (pasākuma gaitā pa-
sniegsim dāvanas pirmsskolas 
vecuma bērniem).
31.12. Karnevāls. Gadu mijas 
nakts diskotēka.

Dažādu apstākļu dēļ ir ie-
spējamas izmaiņas, lūdzam 
sekot pasākumu afi šām un 
www.dagda.lv

Uz Dagdas novadu ir atceļojusi Latvijas 
Valsts Simtgadei veltītā Rīgas aktīvo senioru 
iniciatīva “Tautas Saimes grāmata”. Aicinām 
ikvienu novada iedzīvotāju grāmatā iemūži-
nāt savu stāstu vai veltījumu valsts simtgadei. 

Vieta Datums

Andzeļu tautas bibliotēka 04.12. - 10.12.

Asūnes tautas bibliotēka 11.12. - 17.12.

Bērziņu pagasta tautas 
bibliotēka

18.12. - 24.12.

Ķepovas pagasta bibliotēka 25.12. - 31.12.

Dagdas pagasta bibliotēka 01.01. - 07.01.

Konstantinovas pagasta 
bibliotēka

08.01. - 14.01.

Ezernieku pagasta biblio-
tēka

15.01. - 21.01.

Svariņu pagasta bibliotēka 22.01. - 28.01.

Šķaunes pagasta tautas
bibliotēka

29.01. - 05.02.

Dzimušie* Dagdas 
novadā novembrī:

Ceļošanas grafi ks Dagdas novadā


