
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 1.martā.

Sumina labākos sportistus
19.janvāra pēcpusdienā 

Dagdas novada domes sēžu 
zālē pulcējās novada izcilā-
kie sportisti.

Jau vairākus gadus Dagdas 
novada pašvaldība godina no-
vada iedzīvotājus, kas ar la-
biem panākumiem startē aug-
sta līmeņa sacensībās. 

Šogad tika godināti:
• Vineta Ozoliņa  par pār-

stāvētās Latvijas komandas 
iegūto 3.vietu Latvijas čem-
pionātā un Vinter Brest kausa 
izcīņā frisbijā;

• Mārtiņš Konošonoks par 
iegūto 1. un 2.vietu Latvijas 
čempionātā augstlēkšanā;

• Aleksandrs Borozdins 
par iegūto 3.vietu Starptau-
tiskajās sacensībās un 2.vietu 
Baltijas Čempionātā motokro-
sā;

• Vilnis Zeiza par iegūto 
3.vietu Latvijas čempionātā 
Endurokrosā;

• Antons Arnicāns par 
vairakkārt iegūto 1.-3.vietu 
Latvijas, Eiropas, Pasaules sa-
censībās svara bumbu celšanā 
veterāniem;

• Raitis Locs par iegūto 
1.vietu  velokausa izcīņā  un 
3.vietu velokrosā un veloma-
ratonā.

Tāpat arī tika apsveikta 
Mārtiņa Konošonoka trenere 
Vija Nipere par sportista gūta-
jiem panākumiem.

Visus klātesošos uzrunāja 
novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Trūlis un novēlēja 
sportistiem arī turpmāk gūt pa-
nākumus. Pēc sportistu apbal-
vošanas uzrunu teica novada 
domes priekšsēdētāja vietnie-

ce Sandra Viškure. Viņa uzsla-
vēja katra sportista nozīmīgos 
sasniegumus, kā arī uzsvēra, 
cik svarīgi ir popularizēt nova-
da vārdu ne tikai Latvijas, bet 
arī starptautiskā līmenī. Pēc 
Atzinības rakstu pasniegšanas 
un fotografēšanās, visi iepazi-
nās ar dažu sportistu līdzpa-
ņemtajām godalgām un diplo-
miem. Svaru bumbas cēlājam 
Antonam Arnicānam līdz bija 
tikai 2017.gadā saņemtie dip-
lomi un to bija diezgan daudz! 

Pēc tam pasākums turpinā-
jās ar neformālām sarunām 
pie tējas tases. Sportisti dalījās 
ar iespaidiem no sacensībām, 
pieredzi un nākotnes vīzijām. 

Guna Malinovska Aicinājums uzņēmējiem
Dagdas novada administratīvajā teritorijā ir  re-

ģistrēti vairāki simti uzņēmumu - sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību, individuālie komersanti, paš-
nodarbinātas personas, zemnieku saimniecības, 
biedrības un dažādas organizācijas. Pārstāvētās dar-
bības nozares ir ļoti plašas, taču bieži vien vietējie iedzī-
votāji par tām nezina. Tāpēc Dagdas novada pašvaldība 
iecerējusi izveidot atsevišķu sadaļu mājaslapā uzņēmē-
jiem. Šajā sadaļā tiks publicēta plašāka informācija par 
Dagdas novadā esošajiem uzņēmumiem, īsu to darbības 
aprakstu, ražotās produkcijas veidu vai piedāvāto pa-
kalpojumu klāstu, kontaktinformāciju un bildes. Uzņē-
mējiem tā būtu iespēja popularizēt savu biznesa veidu, 
bet iedzīvotāji gūtu sev nepieciešamo informāciju par 
uzņēmumiem.

Pašlaik novada mājaslapas sadaļā Tautsaimniecība ir 
pieejams uzņēmumu katalogs, Lursoft meklēšanas rīks 
par novada uzņēmumiem un lielākais Latvijas laikraks-
tu arhīvs news.lv.

Aicinām atsaukties ikvienu, kuru ieinteresējusi šāda 
veida atpazīstamības veicināšana. Informācija par savu 
uzņēmumu jānosūta Sabiedrisko attiecību un komuni-
kāciju nodaļai uz e-pastu info@dagda.lv. Vairāk infor-
mācijas pa tel. 65681721.

Tradicionāli janvāra nogalē 
notiek Dagdas novada Tau-
tas namu pašdarbnieku sa-
iets. Šoreiz pašdarbnieki tikās 
Konstantinovas Tautas namā. 
Nama saimniece Gelena Ra-
delicka ar saviem čaklajiem 
palīgiem Tautas namu pārvērta 
īstās zvaigžņu debesīs. 

Ļaušos paraksturot kas ir 
pašdarbnieks. Pašdarbnieku 
darbība ir atšķirīgāka no ci-
tām. Ja cilvēkam ir ikdiena un 
svētki, tad strādājošiem kul-
tūrā ir tikai ikdiena un svētku 

sajūta pārņem tikai īsu mirkli. 
Telpas sarotātas, gaismas sa-
slēgtas, it kā klusums, scenā-
rijs uzrakstīts, pašdarbnieki 
gatavi. Pats Tautas nama va-
dītājs gatavs sagaidīt publiku. 
Gandarījums par labu kon-
certu, skatītāju aplausi, kluss 
paldies… Tā ir jūsu ikdiena, 
svētki, prieks. Jūs esiet tie, kas 
iepriecina un čakli strādā tad, 
kad citiem ir brīvdienas. Tāda 
ir darba specifika, bet tas, kas 
tiek parādīts svētku dienā ir 
sūrs darbs nedēļu, mēnešu, 

gadu garumā. Tāpēc gribas vē-
lēt visiem kultūras dzīves vei-
dotājiem jaunajā 2018.gadā, 
lai ir iedvesma, ideja, jēga, 
vērtība, repertuārs, ieprieci-
nājums, jaunums, pārsteigums 
un atcerēsimies, ka kultūra 
nav greznība. Kultūra ir ikdie-
nas nepieciešamība, kultūra ir 
pozitīvs spēks, kas var mainīt 
cilvēka dzīves, dzīves telpas, 
novada attīstību 

Turpinājums 5. lpp.

Kultūras zvaigznājs 2018

Meklējam "ēnas"
Karjeras izglītības akcija "Ēnu diena" šogad notiks 14. februārī. Par "ēnu" var kļūt ikviens 

1.–12.klašu skolēns un profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursu audzēknis. Jaunieši aicināti iz-
mantot unikālu iespēju klātienē vērot  Dagdas novada pašvaldības darbinieku ikdienu. Pieteikties  
var līdz 9.februārim Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļā pa tel. 65681721 vai e-pastu 
info@dagda.lv!  

Janvārī Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēts pirmais 2018. gadā dzimušais Latvijas simtgades 
bērniņš – Ģirts! Jaunajam tētim līdz ar bērna dzimšanas 
apliecību  tika pasniegta arī īpaša dāvana - sudraba vēr-
diņš ozolkoka kastītē. 

Sveicam puisīti un viņa vecākus!
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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI

2017.gada 21.decembrī                                                                                                                                    Nr. 2017/11   
                             (protokols Nr.17 1.§)

“Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo  daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turp-

māk tekstā – Noteikumi) nosaka 
pašvaldības materiālās palīdzības – 
vienreizējo pabalstu (turpmāk tekstā 
– pabalsti) veidus, apmēru, piešķir-
šanas kārtību un to personu loku, 
kurām ir tiesības saņemt noteikumos 
minētos pabalstus Dagdas novadā.

2. Pabalstus piešķir personām, ku-
ras savu pamata dzīvesvietu ir dekla-
rējušas Dagdas novada administratī-
vajā teritorijā.

3. Pabalstus, neizvērtējot personas 
ienākumus, piešķir un izmaksā Dag-
das novada sociālais dienests (turp-
māk tekstā – Dienests), gada apstip-
rinātā sociālā budžeta ietvaros.

4. Dienests informē personu par 
pieņemto lēmumu, pabalsta izmak-

sas veidu un laiku. 
5. Pabalsta apmērs ir EUR 30 šā-

dām personām: 
5.1. politiski represētajām perso-

nām;
5.2. nacionālās pretošanās kustī-

bas dalībniekiem un LR Nacionālo 
bruņoto spēku starptautisko operāci-
ju veterāniem;

5.3. Latvijas neatkarības aizstāvē-
šanas barikāžu dalībniekiem;

5.4. Černobiļas atomelektrostaci-
jas avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekiem;

5.5. Otrā Pasaules kara dalībnie-
kiem; 

5.6. Afganistānas kara dalībnie-
kiem.

II. Pabalsta piešķiršanas un iz-
maksāšanas kārtība

6. Pabalsts ir Dagdas novada paš-
valdības brīvprātīgā iniciatīva ar mēr-

ķi sniegt materiālu atbalstu personām 
pamatvajadzību nodrošināšanai.

7. Pabalsta saņemšanai perso-
nai jāvēršas Dienestā un jāiesniedz 
iesniegums, kā arī jāuzrāda doku-
ments, kas apliecina jebkuru no šajos 
Noteikumos norādītajiem statusiem 
zemāk norādītajos termiņos:

7.1. politiski represētajām perso-
nām – līdz 31.martam;

7.2. nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībniekiem un LR Nacionālo 
bruņoto spēku starptautisko operāci-
ju veterāniem – līdz 30.novembrim;

7.3. Latvijas neatkarības aizstā-
vēšanas barikāžu dalībniekiem – līdz 
31.janvārim;

7.4. Černobiļas atomelektrostaci-
jas avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekiem – līdz 30.aprīlim;

7.5. Otrā Pasaules kara dalībnie-
kiem – līdz 31.maijam;

7.6. Afganistānas kara dalībnie-
kiem – līdz 28.februārim.

8. Dienests lēmumu pieņem, pa-
matojoties uz iesniegtajiem doku-
mentiem un pārbaudot pašvaldības 
un valsts datu reģistros pieejamās 
ziņas par iesniedzēju.

9. Pabalstu izmaksā vienu reizi 
gadā politiski represētajām personām 
martā, nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībniekiem un LR Nacionālo 
bruņoto spēku starptautisko operā-
ciju veterāniem novembrī, Latvijas 
neatkarības aizstāvēšanas barikāžu 
dalībniekiem janvārī, Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku lik-
vidēšanas dalībniekiem aprīlī, Otrā 
Pasaules kara dalībniekiem maijā, 
Afganistānas kara dalībniekiem feb-
ruārī, bet ne vēlāk kā viena mēneša 

Turpinājums 3.lpp.

Domes sēdes lēmumi
25.janvārī notika pirmā 

2018.gada domes sēde.
Deputāti atbalstīja vienrei-

zēju sociālo pabalstu piešķir-
šanu krīzes situācijā divām 
personām.

Pieņemts zināšanai Soci-
ālā dienesta sniegtā informā-
cija par sociālā budžeta izpil-
di 2017.gadā: no 2017.gadā 
plānotajiem pašvaldības 
sociālā budžeta līdzekļiem 
EUR 338 128,-  (pēc gro-
zījumiem) Dagdas novada 
Sociālais dienests 2017.gadā 
izlietojis  EUR 333 394,-  jeb 
98,60 %,  t.sk.:

• GMI nodrošināšanai  – 
EUR 182 277,- jeb 99,26 %;

• dzīvokļu pabalstiem – 
EUR 32 622,-  jeb 92,94 %;

• citiem pabalstiem –  EUR 
118 495,-   jeb 97,82 %.

Tika nolemts realizēt In-
terreg VA Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2014-2020 projektu 
Nr.LLI-329  “Veselīga dzīve 
- pirmie soļi radīt laimīgu nā-
kotni” / “Healthy life - first 
steps in creating happy future 
(HealthyLife)”  ar kopējām 
izmaksām 392 294,76 EUR, 
t.sk. 85% ERAF finansējums 
- 333 450,54 EUR. Projek-
ta ietvaros tiks rekonstruēts 
Dagdas vidusskolas sporta 
stadions un organizēti vairā-
ki izglītojoši pasākumi.

Deputāti nolēma iesniegt 
projekta pieteikumu “Eže-
zera pieguļošās teritorijas la-
biekārtošana publisko ūdeņu 
vides pieejamībai un antro-
pogēnās slodzes samazinā-
šanai” Latvijas vides aizsar-
dzības fonda administrācijas 
izsludinātajā projektu kon-
kursā ar kopējām izmaksām 
55 926,27 EUR, tajā skaitā 
pašvaldības līdzfinansējums 

5 926,27 EUR jeb 10%. Pro-
jekta ietvaros tiks labiekār-
totas pludmales Andzeļos un 
Ezerniekos.

Apstiprināti Dagdas no-
vada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītāju profesionā-
lās darbības novērtēšanas 
noteikumi un novērtēšanas 
Ekspertu komisija.

Sakarā ar pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Saulīte” 
telpu remontdarbiem, tika 
nolemts slēgt iestādi uz lai-
ku no 2018.gada 2.jūlija līdz 
5.augustam.

Tika nolemts uzsākt sais-
tības piespiedu izpildīšanu 
brīdinājuma kārtībā pret vie-
nu personu par dzīvojamās 
telpas īres un komunālo pa-
kalpojumu maksas parāda 
piedziņu.

Divām personām izīrēti 
pašvaldībai piederoši dzī-
vokļi un vienai personai at-
ļauta dzīvokļa apmaiņa.

Pieņemti saistošie notei-
kumi Nr.2018/1 “Grozījumi 
Dagdas novada pašvaldības 
2017.gada 3.februāra saisto-
šajos noteikumos Nr.2017/3 
“Par Dagdas novada paš-
valdības budžetu 2017.ga-
dam””. Kā arī apstiprināts 
pārskats par Dagdas novada 
pašvaldības 2017.gada bu-
džeta izpildi:

• budžeta ieņēmumu daļā 
–  9 823 917 EUR  jeb  99,90 
%, t.sk. atlikums gada sāku-
mā 245 273 EUR;

• budžeta izdevumu daļā  
–   9 531 470 EUR jeb 98,91  
% un līdzekļu  atlikums gada 
beigās 292 447 EUR;

• Speciālā budžeta:  
 ▪ ieņēmumu daļā  –  

394 777 EUR  jeb 100,00  %, 
t.sk. atlikums gada sākumā 
32 636 EUR;

 ▪ izdevumu daļā   –  
371 114 EUR jeb  97,95  % 
un līdzekļu atlikums  gada   
beigās  23 663 EUR.

Deputāti nolēma Dagdas 
Mūzikas un mākslas skolai 
piešķirt papildu finansējumu 
no pašvaldības budžeta peda-
goģisko darbinieku atlīdzībai 
11 556 EUR, lai nodrošinā-
tu izglītības programmu ap-
mācības visiem iestādes au-
dzēkņiem, jo valsts dotācija 
tiek piešķirta tikai vienas 
programmas apgūšanai, taču 
ir audzēkņi, kas apgūst divas 
izglītības programmas.

Izskatīja jautājumus par 
pašvaldības nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu. Šim 
mērķim izveidoja Novērtē-
šanas komisijas nekustamo 
īpašumu novērtēšanai un Iz-
soles komisijas izsoļu orga-
nizēšanai. 

Lēma par pašvaldības ze-
mes vienības Andrupenes 
pagastā reģistrēšanu Zemes-
grāmatā.

Izskatīja ar nekustamo 
īpašumu saistītus jautāju-
mus: par nekustamo īpašumu 
sadali un jaunu nosaukumu 
piešķiršanu; par zemes no-
mas tiesību pagarināšanu; 
par zemes nomas tiesību iz-
beigšanu; par zemes nomas 
līgumu slēgšanu; par zemes 
nomas tiesību pāreju; par 
neiznomātu zemes gabalu 
saraksta apstiprināšanu; par 
adreses likvidēšanu, piešķir-
šanu un maiņu; par īpašuma 
nosaukuma piešķiršanu; par 
zemju vienību daļas izveido-
šanu un nekustamo īpašumu 
lietošanas mērķa noteikšanu; 
par zemes ierīcības projekta 
izstrādi un zemes ierīcības 
projektu apstiprināšanu; par 
Dagdas novada pašvaldības 

domes 2017.gada 25.oktobra 
lēmuma “Par zemes nomas 
līgumu slēgšanu” (protokols 
Nr.15., 20.§) 20.2.punkta par 
zemes nomas līgumu slēgša-
nu ar vienu personu atcelša-
nu.

Deputāti lēma par Na-
cionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla noteikto kritēriju ievie-
šanu pašvaldībā un noteica 
atbildīgos par Tīkla noteikto 
kritēriju ieviešanu.

Izveidotas darba grupas 
festivāla “Baltica 2018” un 
Latvijas  valsts  simtgades 
ietvaros plānoto pasākumu 
norisei Dagdas novadā.

Saskaņots Dagdas novada 
Sporta skolas audzēkņu un 
trenera brauciens uz Balt-
krieviju dalībai E.Sosinas 
starptautiskajā turnīrā viegl-
atlētikā, kas notiks Minskā, 
2018.gada 2.-4.martā.

Lēma par pašvaldības ne-
kustamā īpašuma “Kalna-
torņi”, Asūnes pagastā izso-
li - apstiprināti pašvaldības 
nekustamā īpašuma nosacītā 
cena 3 300,00 EUR un izso-
les noteikumi.

Piešķīra SIA „Latvian Ho-
lidays” tiesības lietot telpu 
Nr.11-12, ar kopējo platību 
22,6 m2, pašvaldībai piede-
rošā ēkā Daugavpils ielā 8, 
Dagdā uz Projekta īstenoša-
nas laiku psihologa pakalpo-
jumu pieejamības nodrošinā-
šanai Dagdas novadā 2018.
gadā.

Piešķīra apbūves tiesības 
VAS „Ceļu satiksmes dro-
šības direkcija” elektromo-
biļu uzlādes stacijas izbūvei 
Dagdā, Stāvlaukumā 1, bla-
kus veikalam “Maxima”.

Apstiprināja projektēšanas 
uzdevumu sporta kompleksa 
būvniecībai pie Dagdas vi-

dusskolas. 
Izskatīja jautājumu par 

pašvaldības amatu saraks-
tiem un mēnešalgām.

Dagdas novada tautas bib-
liotēkas vadītāja amatā ar 
2018.gada 1.februāri iecelta 
Ineta Leonoviča-Batņa.

Tika nolemts ar 2018.gada 
31.janvāri likvidēt Dagdas 
novada pašvaldības iestā-
di “Dagdas pagasta tautas 
bibliotēka”. Līdz ar to tika 
noteikts, ka Dagdas novada 
tautas bibliotēka ar 2018.
gada 1.februāri ir Dagdas pa-
gasta tautas bibliotēkas funk-
ciju, tiesību, saistību, mantas 
un lietvedības dokumentu 
pārņēmēja.

Veiktas izmaiņas Zemes 
nomas tiesību izsoles komi-
sijas sastāvā - Arvīda Ozoli-
ņa vietā ievēlēja Aivaru Bel-
kovski.

Ar 2018.gada 31.janvāri 
izbeidza pašvaldības pār-
stāvniecības pilnvaras Ar-
vīdam Ozoliņam biedrībā 
„Mežsaimnieku apvienība 
„Krāslava””.

Izskatījuši Dagdas nova-
da domes deputātes Olgas 
Golubes iesniegumu, nolē-
ma ar 2018.gada 26.janvāri 
nenoteikt deputātei atlīdzī-
bu par piedalīšanos domes, 
komiteju, komisiju sēdēs un 
par citu deputāta pienākumu 
pildīšanu.

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

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un ko-
munikāciju nodaļas vadītāja
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Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra 
saistošo noteikumu 

Nr.2017/11 “Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā”
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

1. Saistošie noteikumi 
izstrādāti ar mērķi sniegt 
materiālu atbalstu politiski 
represētajām personām, na-
cionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem, LR Nacionālo 
bruņoto spēku starptautisko 
operāciju veterāniem, Latvi-
jas neatkarības aizstāvēšanas 
barikāžu dalībniekiem, Čer-
nobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem, Otrā Pasaules 
kara un Afganistānas kara 
dalībniekiem pamatvajadzī-
bu nodrošināšanai, realizējot 
Dagdas novada pašvaldības 
brīvprātīgo iniciatīvu.

2. Ar lūgumu atbalstīt 
politiski represētās perso-
nas, nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekus, LR 
Nacionālo bruņoto spēku 
starptautisko operāciju ve-
terānus, Latvijas neatkarības 
aizstāvēšanas barikāžu da-
lībniekus, Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekus, 
Otrā Pasaules kara un Af-
ganistānas kara dalībniekus 
pašvaldībā bija griezušies 
vairāki iedzīvotāji un paši 
minēto kategoriju pārstāvji.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

1.Saistošie noteikumi pa-

redz pašvaldības vienreizējā 
pabalsta EUR 30.00 apmērā 
piešķiršanu politiski repre-
sētajām personām, nacio-
nālās pretošanās kustības 
dalībniekiem, LR Nacionālo 
bruņoto spēku starptautisko 
operāciju veterāniem,  Lat-
vijas neatkarības aizstāvēša-
nas barikāžu dalībniekiem, 
Černobiļas atomelektrosta-
cijas avārijas seku likvidē-
šanas dalībniekiem, Otrā 
Pasaules kara, Afganistānas 
kara dalībniekiem.

2.Saistošie noteikumi no-
saka kritērijus, pamatojoties 
uz kuriem tiek piešķirts un 
izmaksāts vienreizējais pa-
balsts, pabalsta izmaksas 
termiņus un laiku.

3. Saistošajos noteikumos 
noteikta Sociālā dienesta 
pieņemtā lēmuma apstrīdē-
šanas un pārsūdzēšanas kār-
tība.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

1.Saistošo noteikumu īs-
tenošanai, izdevumi no so-
ciālā budžeta pieaugs un tiks 
plānoti ikgadējos izdevu-
mos.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvok-
li (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

1. Saistošo noteikumu tie-
siskais regulējums uzņēmēj-
darbības vidi neietekmēs.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām procedū-
rām

1.Saistošie noteikumi 
tiks nosūtīti izskatīšanai un 
atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, tiks 
publicēti Dagdas novada 
pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Dagdas Novada 
Ziņas” un mājaslapā www.
dagda.lv.

2. Saistošo noteikumu iz-
pildi nodrošinās Dagdas no-
vada sociālais dienests.

3. Dagdas novada paš-
valdības atteikumu piešķirt 
sociālo palīdzību, tās pie-
prasītājs var pārsūdzēt Ad-
ministratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātperso-
nām

1.Sociālais dienests ir 
konsultējies ar pārstāvjiem 
no norādītajām iedzīvotāju 
kategorijām, kā arī ar paš-
valdības nevalstiskajām or-
ganizācijām.

Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs                                                                                                

Informatīvā izdevuma 
“Dagdas Novada Ziņas” 
janvāra numurā ieviesušās 
numerācijas kļūdas. Publicē-
jam pareizos.

Saistošie noteikumi Nr. 8 
“Par sociālo palīdzību Dagdas 
novadā” pareizi jābūt:

20. Pabalsts pamatvaja-
dzību nodrošināšanai

20.1. Pabalsts pamatvajadzī-
bu nodrošināšanai piešķirams 
trūcīgām un maznodrošinātām 
personām (ģimenēm).

20.2. Par pabalstiem pamat-
vajadzību nodrošināšanai uz-
skatāmi sekojoši pabalsti:

20.2.1. pabalsts ēdināšanas 
pakalpojuma izdevumu segša-
nai medicīnas, sociālās rehabi-
litācijas, krīzes centru un citās 
institūcijās;

21.2.2. pabalsts izmitinā-
šanas pakalpojuma izdevumu 
segšanai medicīnas, sociālās 
rehabilitācijas, krīzes centru un 
citās institūcijās; 

21.2.3. pabalsts veselības 
(fiziskās un garīgās) aprūpes 
nodrošināšanai, saskaņā ar 
līdzdarbībā noteiktajiem pasā-
kumiem un/vai sociālās rehabi-
litācijas plānu.      

21.3. Pabalsta apmēru no-
saka pēc attaisnojošiem do-
kumentiem, kurus persona ie-
sniedz Sociālajā dienestā kopā 
ar iesniegumu, un tā apmērs 
personai gada laikā nedrīkst 
pārsniegt EUR 150,00. 

21.4. Lēmumu par pabalsta 
pamatvajadzību nodrošināša-
nai piešķiršanu pieņem So-
ciālais dienests, pamatojoties 
uz sociālā darba speciālista 
sniegto atzinumu par pozitīvu 
sadarbību ar personu sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasnieg-
šanai un/vai pamatotu nepie-
ciešamību apmierināt personas 
(ģimenes) pamatvajadzības. 

Saistošie noteikumi Nr. 9 
“Par pašvaldības materiālās 
palīdzības pabalstiem Dagdas 

novadā” pareizi jābūt: 
8. Pabalsts malkas iegādei 

vai apkures izdevumu daļējai 
segšanai personām ar invali-
ditāti

8.1. Vienreizējs pabalsts 
malkas iegādei vai apkures iz-
devumu daļējai segšanai per-
sonām ar invaliditāti tiek pie-
šķirts EUR 120,00 apmērā ar 
mērķi sniegt atbalstu pabalsta 
saņēmējiem apkures sezonā.

8.2. Tiesības saņemt šajos 
noteikumos paredzēto pabalstu 
ir personām ar invaliditāti, ku-
ras:

8.2.1. faktiski dzīvo vienas;
8.2.2. dzīvo kopā ar bēr-

nu vai vairākiem bērniem līdz 
18 gadu vecumam vai arī par 
bērnu šajā gadījumā uzskatā-
ma pilngadīga persona līdz 24 
gadu vecumam, ja tā iegūst vis-
pārējo, profesionālo vai augstā-
ko izglītību;

8.2.3. dzīvo kopā ar citu per-
sonu, kurai arī piešķirta invali-
ditāte.

8.3. Pabalsts tiek piešķirts 
vienu reizi kalendārā gada lai-
kā bez pabalsta saņēmēja ienā-
kumu un materiālās situācijas 
izvērtēšanas. Sociālais dienests 
nodrošina pabalsta izmaksas 
laika paziņošanu pabalsta sa-
ņēmējam vai arī atsevišķos ga-
dījumos nodrošina malkas pie-
gādi vai pabalsta pārskaitīšanu 
apkures pakalpojuma sniedzē-
jam, papildus par to vienojoties 
ar pabalsta saņēmēju.

8.4. Lai saņemtu pabalstu, 
personai vai tās pārstāvim jāie-
sniedz iesniegums Sociālajam 
dienestam, uzrādot personu un 
invaliditātes statusu apliecinoši 
dokumenti un citi dokumenti, 
pēc sociālā darba speciālista 
pieprasījuma.

8.5. Sociālais dienests pār-
bauda iesniegto informāciju un 
veic apsekošanu dzīvesvietā, 
lai konstatētu norādītajā adre-
sē faktiski dzīvojošo personu 
skaitu un viņu statusu.

Turpinājum no 2.lpp.
laikā pēc iesnieguma iesniegšanas 
Dienestā.

10. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ 
pabalsts noteiktajā termiņā nav 
pieprasīts, to var pieprasīt tri-
ju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 
7.1.-7.6.apakšpunktos norādītā ter-

miņa. 
III. Dienesta lēmuma apstrīdē-

šanas un pārsūdzēšanas kārtība
11. Dienesta lēmumu var apstrīdēt 

Dagdas novada domē.
12. Dagdas novada domes pie-

ņemto lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvā procesa likuma noteiktajā 

kārtība.
IV. Noslēguma jautājumi
13. Šo Noteikumu izpildi kontro-

lē Dagdas novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta, sociālo un veselības 
jautājumu komiteja.

14. Noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēšanas 

Dagdas novada pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Dagdas Novada 
Ziņas”. 

Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs                                                                                                

Andzeļos uzstādīti āra trenažieri
Pateicoties Latvijas Lau-

ku attīstības programmai 
„Darbības īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” 
apakšpasākuma “Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatī-
vas” ietvaros, tika realizēts 
projekts caur Krāslavas ra-
jona partnerību.

Jauniešu biedrība “Or-
hidejasS” šogad realizēja 
projektu “Āra trenežieri 
Andzeļu ciema iedzīvo-
tājiem” Nr.2017/AL33/3/
A019.22.02/5

Projekta mērķis: Uzbūvē-
jot trenažieru laukumu, rast 
iespēju dažādām Andzeļu 
ciema iedzīvotāju grupām 
pilnveidot savu brīvo laiku, 
gūt iespēju nodarboties ar 
sportu. Popularizēt ciema-

ta iedzīvotāju vidū veselīgu 
dzīvesveidu.

Pateicoties projektam, 
jauniešu centra teritorijā tika 
uzstādīti četri āra trenažie-
ri, kas ir paredzēti dažādām 
muskuļu grupas vingrināju-
miem, lai ikviens varētu iz-
vēlēties sev atbilstošu:

• dubults pievilkšanās 
stienis, kas piemērots krūšu 
un tricepsu muskuļu attīstī-
šanai un stiprināšanai;

• sarežgītākas pakāpes 
trenažieris kāju, muguras le-
jasdaļās trenēšanai;

• rokas un plecu daļas 
muskuļu trenažieris;

• rotācijas trenažieris - trīs 
pozīciju āra trenažieris gur-
nu, vidukļa un kāju muskuļu 
nostiprināšanai.

Trenežieri ir pieejami vi-

siem iedzīvotājiem jebkurā 
laikā. Āra trenažierus var iz-
mantot gan ziemā, gan vasa-
rā. Āra trenažierus piegādāja 
un uzstādīja SIA “INTER-
SPORTS” .

Jauniešu biedrība “Or-
hidejasS” pateicas Dagdas 
novada pašvaldībai par lī-
dzfinansējumu projektā, 
biedrībai “Krāslavas rajona 
partnerība” par konsultāci-
jām projekta uzrakstīšanā, 
Dagdas novada būvvaldes 
darbiniekiem par palīdzību 
projekta realizācijā. 

Projekta realizācijas ter-
miņš: 2017. gada 1.augusts 
– 2017. gada 31.decembris.

Projekta kopējās izmak-
sas: EUR 3685,00 (Dagdas 
novada pašvaldības līdzfi-
nansējums – 369,00 EUR).

 
Anna Sevastjanova

projekta vadītāja

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupe-
jošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums 
“Kalnatorņi”, Asūnes pagastā,  Dagdas novadā, kas sastāv 
no zemes gabala ar kadastra numuru 6046 005 0164,  ko-
pējā platība 9647 m2. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 
3 300, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpār-
skaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā 
manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar iz-
soles komisijas priekšsēdētāju A.Gekišu, mob.tālr.29192507. 
Izsole notiks 2018.gada 5.martā plkst.11:00 Dagdas novada 
pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepa-
zīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas 
novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, dar-
ba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piekt-
dienās līdz plkst.15.00). Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publi-
cēšanas. Tālrunis uzziņām: 65681712, mob.tālr.29192507. ”
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Cienījamie, Latvijas neatkarības aizstāvēšanas 
barikāžu dalībnieki!

Janvārī Latvija piemin 
tos, kas zaudēja dzīvības 
Latvijas neatkarības aiz-
stāvēšanas barikāžu laikā, 
kā arī atceras visus barikā-
žu dalībniekus, kas sargā-
ja valsts neatkarību. Kopš 
varonības un pašaizliedzības 
pilnajām dienām pagājuši 
jau 27 gadi. Toreiz galvenais 
jautājums bija – cik vērta 
mums ir brīvība, un atbilde 
bija jāsniedz tūlīt, jo bruņotu 
draudu priekšā katra sekunde 
bija izšķiroša. 1991.gada ba-
rikāžu dalībnieki brauca aiz-
stāvēt Latviju uz Rīgu prak-
tiski no visiem mūsu valsts 
novadiem, arī no Dagdas 
novada. 

Šodien barikāžu dalībnie-
ku kopas biežāk vai retāk 
sanāk kopā, lai atcerētos gan 
to laiku, gan cilvēkus, ar ku-
riem būts kopā, briesmām un 
nāves draudiem reāli pastā-
vot. Dagdas novada izglītī-
bas iestādes klases stundas 
janvārī velta barikāžu laika 
atcerei, jaunieši tiekas ar ba-
rikāžu dalībniekiem, skatās 

dokumentālās filmas un ie-
kurina simboliskus piemiņas 
ugunskurus.

Dagdas novada pašvaldība 
novērtē katra barikāžu dalīb-
nieka ieguldījumu valsts brī-
vības nosargāšanā un vēlas 
apzināt visus novada cilvē-
kus, kuri piedalījās barikā-
dēs. 2017.gada 21.decembra 
domes sēdē ir pieņemti paš-
valdības saistošie noteikumi 
„Par vienreizējiem pabal-
stiem Dagdas novadā”, kuros 
paredzēts atbalsts  barikāžu 
dalībniekiem. Uz atbalstu 
var pretendēt personas, kuras 
ir saņēmušas 1991.gada ba-
rikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi vai Pateicības rakstu par 
dalību barikādēs 1991.gada 
janvārī un augustā, kuru tai 
pasniegusi barikāžu dalīb-
nieku piemiņas zīmes valde 
vai 1991.gada barikāžu da-
lībnieku biedrības izveidota 
apbalvošanas komisija.

2018.gada 1.janvārī stājās 
spēkā likums „Par 1991.gada 
barikāžu dalībnieka statusu”. 
Likumā uzdots Ministru ka-

binetam izstrādāt un apstipri-
nāt noteikumus par apliecību 
izsniegšanu un reģistrācijas 
kārtību. 

Lai saņemtu papildus in-
formāciju par barikāžu da-
lībnieka statusa iegūšanu 
un iespēju saņemt Dagdas 
novada pašvaldības pabal-
stu, lūdzam griezties Dagdas 
novada sociālajā dienestā 
- Dagdā vai pie sociālajiem 
darbiniekiem Dagdas novada 
pagastos. 

Barikāžu laiks vēsturē ir 
palicis kā cilvēku savstar-
pējās sapratnes un mīles-
tības laiks, kura gara stip-
rums, ticība savai valstij bija 
patiesi nepārvarams spēks, 
kuru pretiniekam nebija ie-
spējas uzveikt. Tas ir vispa-
tiesākais apliecinājums tam, 
ko ikviens un tauta kopumā 
var izdarīt savas tēvzemes 
labā!

Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķe

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem

Jau tuvākajā laikā iedzī-
votāji savās pastkastītēs vai 
e-pastos saņems ikgadējo 
rēķinu par nekustamā īpa-
šuma nodokļa apmaksu.

Vairākām iedzīvotāju ka-
tegorijām Dagdas novada 
pašvaldība ir piešķīrusi no-
dokļu atvieglojumus. Uz 
atvieglojumu var pretendēt 
Dagdas novada administra-
tīvajā teritorijā deklarētas 
personas un to nekustamā 
īpašuma nodokļa apmērs 
pārsniedz 7,11 € gadā.  

Atvieglojumus piešķir par 
dzīvojamo māju vai telpu 
grupu, kuru funkcionālā iz-
mantošana ir dzīvošana un 
tai piekritīgo zemi, kas nav 
lielāka par 5 ha.

50% atvieglojums pienā-
kas:

• nestrādājošām personām 
ar 1.un 2.grupas invaliditāti;

• personām, kurām ir ko-
pīga deklarēta dzīvesvieta ar 
bērnu invalīdu;

• personām, kurām ir kopī-
ga deklarēta dzīvesvieta ar 1. 
vai 2. grupas invalīdu, kurš 
ir šīs personas bērns, maz-
bērns, brālis, māsa, laulātais, 
kāds no vecākiem vai vecve-
cākiem;

• vientuļiem nestrādājo-
šiem pensionāriem, kuriem 
nav Civillikumā noteikto pir-
mās šķiras likumisko manti-
nieku un nav noslēgts uztura 
līgums, un pensijas apmērs 
nepārsniedz valstī noteiktās 
minimālās algas lielumu;

• daudzbērnu ģimenēm, 

kurās ir trīs un vairāk bērni 
vecumā līdz 18 gadiem (līdz 
24 gadiem, ja bērns mācās);

• Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas seku lik-
vidācijas dalībniekiem.

90% atvieglojums pienā-
kas:

• 1. un 2.grupas invalī-
diem, kuriem nav laulātā, 
pilngadīgu bērnu un nav per-
sonu, ar kurām ir kopīga dek-
larēta dzīvesvieta.

Lai saņemtu atviegloju-
mu, pašvaldībā jāiesniedz 
iesniegums, norādot īpašu-
mu, par kuru tiek pieprasīts 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojums. Gadījumā, ja 
rēķins par nekustamā īpašu-
ma nodokli jau ir izsūtīts, pēc 
iesnieguma saņemšanas tiks 
veikts pārrēķins.

Personām, kurām pašval-
dība piešķīrusi trūcīgas per-
sonas statusu, pamatojoties 
uz likumu “Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, nodok-
ļa atvieglojums 90 procentu 
apmērā tiek piešķirts dzī-
vojamai mājai un tai piekri-
tīgai zemei no aprēķinātās 
nodokļa summas par to pe-
riodu, kurā nodokļa maksā-
tājs atbilst trūcīgās personas 
statusam. Atvieglojums tiek 
aprēķināts automātiski, ie-
niegums nav jāraksta.

Nekustamā īpašuma no-
doklis jāmaksā reizi ce-
turksnī - līdz 31.martam, 
15.maijam, 15.augustam un 
15.novembrim - vienas ce-
turtdaļas apmērā no nodok-

ļa gada summas. Nodokli 
var nomaksāt arī reizi gadā 
avansa veidā. Nodokli var 
samaksāt Dagdas novada 
pašvaldības kasē, Alejas ielā 
4, Dagdā, 1.stāvā; pagastu 
pārvaldēs vai interneta viet-
nē www.epakalpojumi.lv.

Jautājumu gadījumā varat 
sazināties ar nekustamā īpa-
šuma nodokļu administrato-
riem:
• Dagdas novada paš-

valdībā – Jolanta Pauliņa, 
t.65681714;
• Andrupenes pagasta pār-

valdē – Kristīne Vasiļevska, 
t.65681682;
• Andzeļu pagasta pārvaldē 

– Helēna Bluse, t.65681733;
• Asūnes pagasta pār-

valdē – Tatjana Lazdiņa, 
t.65629373;
• Bērziņu pagasta pārval-

dē – Valentīna Kononova, 
t.65629771;
• Ezernieku pagasta pār-

valdē – Sanita Karpoviča, 
t.65681483;
• Konstantinovas pagasta 

parvaldē – Virgīnija Čerpin-
ska, t.65621040;
• Ķepovas pagasta pār-

valdē – Ilona Jakušonoka, 
t.65629833;
• Svariņu pagasta pārval-

dē - Skaidrīte Buboviča, 
t.65628135;
• Šķaunes pagasta pārval-

dē – Leontīna Višņevska, 
t.65628350.

Guna Malinovska

Jau vairākus gadus paš-
valdība īrēja telpas ēkā “Šū-
poles”, Ozoliņos Dagdas 
pagasta tautas bibliotēkas 
darbībai. Taču Dagdas nova-
da domes 21.12.2017. kārtējā 
un 27.12.2017. ārkārtas sēdē 
jautājums par telpu nomas lī-
guma pagarināšanu minētajā 
ēkā Domes deputātu atbalstu 
neguva. Līdz ar to kļuva ak-
tuāls jautājums par bibliotē-
kas turpmāko darbību. 

Izvērtējot iespējamo bib-
liotēkas reorganizāciju, tika 
ņemta vērā tās atrašanās 
vieta. Dagdas pagasta teri-
torija atrodas apkārt Dagdas 
pilsētai, un, lai nokļūtu līdz 
pagasta bibliotēkai, dau-
dziem pagasta iedzīvotājiem 
jāšķērso Dagdas pilsēta. Iz-
vērtēta arī tās uzturēšanas iz-
maksas un iedzīvotāju skaita 
samazināšanās. Tāpat arī ir 
saņemts Latvijas Bibliotē-
ku padomes atzinums, ka tā 
neiebilst pret ieceri reorga-
nizēt Dagdas pagasta bib-
liotēku. Tāpēc 25.01.2018. 
domes sēdē deputāti pieņē-
ma lēmumu ar 2018.gada 
31.janvāri likvidēt Dagdas 
novada pašvaldības iestādi 
“Dagdas pagasta tautas bib-
liotēka”. Tika noteikts, ka 
Dagdas novada tautas bib-
liotēka ar 2018.gada 1.feb-
ruāri pārņem Dagdas pagasta 
tautas bibliotēkas funkcijas, 
tiesības, saistības, mantas un 
lietvedības dokumentus.

Šajā pašā domes sēdē tika 
apstiprināta jaunā Dagdas 
novada tautas bibliotēkas 
vadītāja. Ar 1.februāri par 
vadītāju iecelta Ineta Leo-
noviča–Batņa, kas iepriekš 
bija vadītāja pienākumu iz-
pildītāja. Turpmāk bibliotēkā 
strādās trīs darbinieki.

Dagdas novada tautas 
bibliotēkas telpās var nokļūt 
arī ar liftu un tā ir pieejama 
cilvēkiem ratiņkrēslos un 
jaunajām māmiņām ar bēr-
nu ratiem. Apmeklētāji pa-
pildus var izmantot publiski 
pieejamos datorus ar inter-
neta pieslēgumu, lasīt dažā-
dus žurnālus un laikrakstus, 
pēc nepieciešamības iespē-
jams veikt kopijas un izdru-
kas. Bibliotēkas darba laiks: 
pirmdienās no plkst.12:00 
līdz 18:00, no otrdienas līdz 
piektdienai no plkst.11:00 
līdz 18:00 un sestdienās no 
11:00 līdz 16:00, svētdienas 
– brīvdienas. Katra mēneša 
pēdējā darba dienā apmek-
lētāji netiek apkalpoti. Sa-
vukārt katra mēneša pēdējā 
piektdienā bibliotēkā ir jau-
numu diena.

Aicinām izmantot Dagdas 
novada tautas bibliotēkas, 
Dagdas bērnu bibliotēkas un 
pagastu bibliotēku pakalpo-
jumus!

Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un ko-
munikāciju nodaļas vadītāja

Likvidē Dagdas pagasta tautas 
bibliotēku
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Latvijas simtgades gadu Dagdā ieskandināja 
koncerti baznīcā

Janvāris bija kultūras notikumiem ba-
gāts Dagdas Romas katoļu baznīcā. 7.jan-
vārī notika Zvaigznes dienas koncerts, kurā 
spēlēja jauniešu simfoniskais orķestris „Sfor-
zando”. Savukārt, 14.janvārī izskanēja Zie-
massvētku dziesmu cikls Ekonomikas un 
kultūras augstskolas kamerkora „FORTIUS” 
izpildījumā.

Abi koncerti bija aizkustinoši un emocio-
nāli. Labi izvēlētas programmas, dziļi izjusts 
estētisks muzikālais sniegums, kas sniedza 
patiesu veldzi dvēselei. 

Jauniešu simfoniskais orķestris „Sforzan-
do” dibināts 2017.gada janvārī, apvienojoties 
mūziku mīlošiem jauniešiem no Latvijas lielā-
kajām mūzikas skolām. Jauno mūziķu Agne-
ses Romietes, Montas Lipšānes, Elvijas Dzal-
bes un orķestra izpildījumā skanēja klasiskā 
mūzika, kristīgās dziesmas un Ziemassvētku 
skaņdarbi. Koncertu finansiāli atbalstīja Dag-
das novada pašvaldība, Krāslavas novada paš-

valdības Aulejas pagasta pārvalde, viesu nams 
„Lejasmalas” un ZS „Līva”.  Koncerts Dagdā 
notika pateicoties aktīvas jaunietes Montas 
Lipšānes iniciatīvai. 

Otrs koncerts baznīcā notika pēc nedēļas. 
Ziemassvētku dziesmu cikls  „Adventa Mesa” 
ietvēra 17 dziesmas, kuras koncertā Dagdā  
izpildīja Latvijas Nacionālās Operas solis-
te Laura Teivāne (soprāns), Māris Lasmanis 
(sintezators), Ekonomikas un kultūras augst-
skolas kamerkoris  „FORTIUS” (diriģente 
Māra Marnauza). Dzejnieka Normunda Beļs-
ka  un komponista Māra Lasmaņa sadarbībā 
tapušais  Ziemassvētku dziesmu cikls solis-
tiem, jauktajam korim un kameransamblim 
savu pirmatskaņojumu piedzīvoja 2017.gada 
20.decembrī Rīgas Svētās Marijas Magdalē-
nas baznīcā. Koncerta mērķis bija pateikties 
brīvprātīgajiem par iesaistīšanos Rīgas Aus-
trumu slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centra 
brīvprātīgo kustības vēža pacientu atbalsta 

kustībā. Labdarības koncerti 
Latgalē izskanēja Dagdā un Ag-
lonā.

Paldies Dagdas Romas kato-
ļu draudzei par viesmākslinieku 
uzņemšanu un personīgi dekā-
nam Pāvelam Odiņam par sa-
gādāto iespēju apmeklēt aizkus-
tinošus, mierīgus un garīguma 
pilnus koncertus!  

Lieliski koncerti! Paldies 
māksliniekiem, klausītājiem un 
atbalstītājiem!

Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķeJauniešu simfoniskais orķestris "Sforzando"

Turpinājum no 1.lpp.
pozitīvā virzienā. Pašdarb-
niekus svētkos sveica un no-
minācijas, kā arī Atzinības 
rakstus pasniedza Dagdas 
novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Trūlis un priekš-
sēdētāja vietniece Sandra 
Viškure. Vadība teica: “Pal-
dies par to, ko ieguldāt, ko 
dodiet un esiet tie, kas paš-
valdības vārdu ceļ un sla-
vina, jo neviens pasākums 
nenotiek bez jūsu klātbūt-
nes. Kolektīvu vadītāji, jūs 
esat sava kolektīva līderi, 
seja, sirds, acis un ausis, jo 
savus kolektīvus vadāt gan 
ikdienā, gan svētkos, esat 
gan skolotāji, gan psihologi. 
Labs vadītājs ir zelta vērts. 
Mēs lepojamies ar Jums un 
vēlam izturēt godam visas 
skates un piedalīties gan 
Dziesmu svētkos, gan fol-
kloras festivālā “Baltica”, 
gan izveidot jaunas prog-
rammas, gatavojoties mūsu 
valsts dzimšanas dienai.”

Konstantinovas Tautas 
nama pašdarbnieki veltī-
ja saviem viesiem jaukus 
priekšnesumus. Dubrovnas 
vokālais ansamblis “Au-
rum” un Andrupenes TN 

vadītājs Dainis Platacis 
veltīja sirsnīgas dziesmas, 
kas ļāva pasākuma dalībnie-
kiem izdejoties, atpūsties, 
priecāties pašiem. Viena no 
viesu dziesmām kas tika iz-
pildīta latviski “Zilie lini”. 
Klātesošie neskopojās ar 
aplausiem. Par muzikālo 
noformējumu rūpējās dī-
džeji Sergejs un Aleksandrs 
Dobrovoļskis. Paldies vi-
siem mūsu novada pašdarb-
niekiem, jo dzīve dziļā pa-
teicībā dāvā mūžīgu jaunību 
tikai tiem cilvēkiem, kas 
nav slēpuši savu sirdi pie-
sardzības bruņās, kas nav 
vaicājuši: ko es saņemšu, 
bet neatlaidīgi meklējuši: ko 
es varu dot.

Paldies visiem pasāku-
ma atbalstītājiem: Dagdas 
novada pašvaldībai un de-
putātiem, individuālajiem 
atbalstītājiem: Pāvelam Ka-
vunam, Nellijai Osipovai, 
Svetlanai Mahmudovai un 
vēl daudziem citiem izpalī-
dzīgiem cilvēkiem!

Uz tikšanos citugad!

Marija Micķeviča
Dagdas novada 
IKSN vadītāja

Gada spilgtākie notikumi 
kultūrā

2017.gads Latvijā ne-
apšaubāmi pagājis valsts 
simtgades zīmē, jo 2017.
gada 4.maijs oficiāli tika pa-
sludināts par Latvijas valsts 
simtgades svinību atklāša-
nas dienu. Šajā dienā Lat-
vijas pierobežā tika īstenota 
akcija “Apskauj Latviju”. 
Arī Dagdas novada Šķaunē, 
Bērziņos un Ķepovā notika 
ozolu stādīšana, koncerti, 
un tauta pulcējās pie balti 
klātiem svētku galdiem.

Atskatoties uz citiem 
kultūras notikumiem 
2017.gadā, esam izveido-
juši kultūras pasākumu 
TOP 5 Dagdas pilsētā un 
novada pagastos. Spilg-
tākos notikumus noteica 
iedzīvotāju vērtējums, pie-
daloties pašvaldības orga-
nizētajā aptaujā internetā 
“Par kultūras dzīvi Dagdas 
novadā”. Anketu aizpildīja 
190 respondenti no Dagdas 
pilsētas (53), novada pagas-
tiem (124) un citām vietām 
Latvijā (13).

TOP 5 Dagdas pilsētā:
1. Dagdas novada svētki 

„Annas Dagdā”.
2. Svinīgs pasākums vel-

tīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99.gadadie-
nai.

3. Adventes lūgšanu bro-
kastis.

4. Starptautiskais mūzi-
kas, dejas, bērnu mākslas un 
modes teātra festivāls „Ap-
skauj mani, māmuliņa”.

5. Starptautiskais balt-
krievu dziesmu un deju fes-
tivāls „Fest 2017”.

TOP 5 Dagdas novada 
pagastos:

1. Jāņu ielīgošana. 
Brīvdabas teātra izrāde 
Andrupenē.

2. Ludviga diena Ezer-
niekos.

3. Jaundomes muižas 
svētki.

4. Mazākumtautību kul-
tūras svētki „Zavaļinka” 
Svariņos.

5. Miķeļdienas gadatir-
gus Šķaunē.

Informāciju apkopoja:
Inese Plesņa

IKSN kultūras metodiķe

Pasniegtas Latgales Gada balvas
2018.gada 27.janvārī 

Preiļu novada kultūras cen-
trā notika ceturtā “Latgales 
Gada balvas” pasniegšanas 
ceremonija. Tā ir lieliska 
ideja, lai popularizētu cil-
vēkus, kuri strādā Latgales 
labā, sekmē reģiona izaugs-
mi, strādā un mīl savu darbu. 
Šie cilvēki vienmēr steidz pa-
līdzēt citiem un nelūdz neko 
pretī. Pasākuma organizatori 
– biedrība “Asmu Latgalīts”.

Dārgumi ir kaut kas īpašs. 
Katram cilvēkam ir savi dār-
gumi. Tie var būt nauda, ro-
tas, mājas un mašīnas, taču 
mūžsenais jautājums, kas 
vispār ir patiesi dārgumi? 
Dārgumi nav tikai mantiskas 
vērtības, tās ir arī cilvēka la-
bās īpašības, paveiktie darbi 
un laba sirds. It sevišķi paš-
laik, šajos laikos: gribi kaut 
ko sasniegt – strādā. Nevajag 
pētīt dzīvi. Tu parādies šeit un 
dari tik daudz cik vari paspēt.

Balvas tika pasniegtas 7 
nominācijās. Pasākumā tika 
godināti arī Dagdas novada 
cilvēki:

• Oskars Kavuns nominā-
cijā Latgales gada labākais 
lauksaimnieks “Savas zemes 
saimnieks”;

• Aivars Bačkurs - Latgales 
gada aktīvākais jaunietis;

• Marijas Kazaķevičas un 
Annas Agapovas ģimenes - 
Latgales gada ģimene;

• Pēteris Tukišs, Lūcija Ni-
kitina un Zinaīda Ostrovska 
- Latgales gada aktīvākais se-
niors;

• Lilija Burova, Andris 
Sprukts un Vladimirs Kiri-
lovs - Latgales gada sirds 
cilvēks (cilvēks, kurš ar savu 
darbu, tēlu vai piemēru ie-
dvesmo citus).

Latgales gada galveno 
balvu saņēma Annas Aga-
povas ģimene.

Es domāju, ka visi mūsu 

nominanti varētu piederēt pie 
Gaismas cilvēkiem, var būt 
pagasta un novada lepnums, 
mūsu bagātība. Īpašs prieks 
par senioriem, sirds cilvē-
kiem, kas ar savu piemēru 
māca sabiedrībai lielāko no 
mākslām - cilvēcību. Lai ne-
izsīkst šo cilvēku enerģija, 
vitalitāte, sirdssiltums, spēks 
un pārliecību, ar kādu viņi 
darbojas vietējās sabiedrības 
labā. Katrs no šiem cilvēkiem 
ir piemērs tam, kā patiesi 
mīlēt savu dzimto pusi, kā 
saglabāt patriotismu un būt 
godprātīgam un nesavtīgam 
sava darba darītājam. Novada 
zemniekiem gribas vēlēt, lai 
vienmēr laikā spīd saule un 
laikā līst lietus! 

Un noslēgumā gribu ci-
tēt Kurtu Vonnegūtu: Lielo 
jautājumu par dzīves jēgu es 
uzdevu savam dēlam pediat-
ram. Dr. Vonnegūts savam 
vecajam, drebelīgajam tēvam 
atbildēja šādi: “Tēt, mēs šeit 
esam, lai cits citam palīdzētu 
tikt cauri šai padarīšanai - lai 
kas tā būtu.”

Nominantus Preiļos sveica 
Dagdas novada pašvaldības 
izpilddirektors Artjoms Ge-
kišs. Paldies par atbalstu Da-
gdas novada pašvaldībai!

Marija Micķeviča
Dagdas novada IKSN vadītāja

Foto: Biedrība “Asmu Latgalīts” 
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Sasniegumi olimpiādēs
Olimpiāžu sezona tur-

pinās, kurā aktīvi iesaistās 
arī mūsu Dagdas novada 
skolu skolēni un uzrāda la-
bus rezultātus.

 Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 10.-12.kla-
šu angļu valodas olimpiādē 
no Dagdas novada piedalījās 
10 izglītojamie. 2.vietu ie-
guva Ilze Reča (Dagdas vsk. 
11.a.kl.) un Andrejs Truhans 
(Dagdas vsk. 12.a kl.), 3.vie-
tu ieguva Jānis Magone 
(Dagdas vsk. 12.b) un Viola 
Daniela Kiseļova (Ezernieku 
vsk. 11.kl.). Savukārt Kris-
tīne Andžāne (Dagdas vsk. 
12.b kl.) saņēma atzinību.

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 9.-12.kla-
šu bioloģijas olimpiādē no 
Dagdas novada piedalījās 
19 skolēni. Airita Olehno-
viča (Dagdas vsk. 11.a kl.) 
ieguva 1.vietu, Karīna Kuz-
menko (Dagdas vsk. 9.b kl.), 
Armands Jermaks (Šķaunes 
psk. 9.kl.), Jana Krauliša 
(Dagdas vsk. 11.a kl.), Jānis 
Magone (Dagdas vsk. 12.b 
kl.) ieguva 2.vietu, Agate 
Krilova (Dagdas vsk. 9.a kl.) 
ieguva 3. vietu, Ainārs Krau-
lišs (Andzeļu psk. 9. kl.) un 
Jana Poļaka (Dagdas vsk. 9.b 
kl.) saņēma atzinības.

Krāslavas un Dagdas 
novadu apvienības 9. un 
12.klašu vēstures olimpiādē 
Armands Jermaks (Šķaunes 
psk. 9.kl.) ieguva 2.vietu, Ai-

nārs Kraulišs (Andzeļu psk. 
9. kl.) un Kristīne Andžāne 
(Dagdas vsk. 12.b kl.) ieguva 
3.vietu, Elīna Staģe (Dagdas 
vsk. 9.a kl.), Jevgēnijs Locs 
(Dagdas vsk. 9.a kl.), Poļina 
Smoļaninova (Dagdas vsk. 
9.a kl.), Jana Poļaka (Dag-
das vsk. 9.b kl.) saņēma at-
zinības. Kopumā no Dagdas 
novada izglītības iestādēm 
piedalījās 21 skolēns. 

 Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 8.-9.klašu 
latviešu valodas un literatū-
ras olimpiādē Ņikita Šaļtis 
(Dagdas vsk. 8.a kl.), Anna 
Marija Vaišļa (Ezernieku 
vsk. 8.kl.) ieguva 1.vietu, 
Ainārs Kraulišs (Andzeļu 
psk. 9. kl.) ieguva 2.vietu, 
Jūlija Smoļaninova (Dagdas 
vsk. 8.a kl.) un Elīna Staģe 
(Dagdas vsk. 9.a kl.) ieguva 
3.vietu, Karīna Kuzmenko 
(Dagdas vsk. 9.b kl.) un Jana 
Poļaka (Dagdas vsk. 9.b kl.) 
saņēma atzinības.

Dagdas novada 5.-12.kla-
šu vizuālās mākslas olim-
piādē Marina Smoļaninova 
(Dagdas vsk. 5.a kl.), Kris-
tīne Mihailova (Dagdas vsk. 
7.b kl.), Viktorija Jakušenoka 
(Ezernieku vsk. 8.kl.) un Ve-
ronika Ostrovska (Ezernieku 
vsk. 10. kl.)ieguva 1.vietu, 
Dagnija Neikšāne (Asūnes 
psk. 5.kl.), Dana Moiseje-
noka (Ezernieku vsk. 6.kl.), 
Jūlija Smoļaninova (Dagdas 
vsk. 8.a kl.), Viola Danie-

la Kiseļova (Ezernieku vsk. 
11.kl.) ieguva 2.vietu, Darja 
Markova (Dagdas vsk. 6.a 
kl.), Līga Beitāne (Dagdas 
vsk. 7.b kl.), Viola Ļebedeva 
(Andzeļu psk. 8.kl.), Dana 
Krauliša (Andzeļu psk. 9. 
kl.), Jūlija Mošaka (Ezernie-
ku vsk. 11.kl.), Airita Oleh-
noviča (Dagdas vsk. 11.a kl.) 
ieguva 3.vietu, Sintija Mizā-
ne (Ezernieku vsk. 5.kl.) un 
Anastasija Potapova (Ezer-
nieku vsk. 5.kl.) saņēma at-
zinības.

Dagdas novada skolu sko-
lēni piedalījās arī Krāslavas 
un Dagdas novadu apvienī-
bas 9.-12.klašu fizikas olim-
piādē, kuras rezultāti vēl nav 
zināmi. 

Patiess prieks par Dagdas 
vidusskolas 10.b klases sko-
lēnu Aigaru Volčenoku, kurš 
uzdrošinājās un piedalījās 
Eiropas Savienības Dabas-
zinātņu olimpiādes (EUSO) 
atlases kārtā.

Paldies katram Dagdas no-
vada skolēnam par gatavoša-
nos un piedalīšanos olimpi-
ādēs! Paldies arī skolotājiem, 
kas velta savu laiku skolēnu 
sagatavošanai olimpiādēm, 
kas piedalās olimpiāžu orga-
nizēšanā, vadīšanā un darbu 
labošanā!

Regīna Pauliņa
IKSN izglītības darba

 speciāliste

Janvārī sporta skolas 
audzēkņi piedalījās sekojo-
šos sporta pasākumos.

16.-17. janvārī vieglatlēti 
(2001.-2004.g.dz.) piedalī-
jās Daugavpils sporta sko-
las čempionātā vieglatlēti-
kā. Viņu rezultāti: Linards 
Pauliņš ieguva 1.vietu 50 
m skriešanā un 1. vietu tāl-
lēkšanā; Andris Vorobjovs 
- 1.vietu tāllēkšanā; Mārtiņš 
Konošonoks - 2.vietu augst-
lēkšanā un 3.vietu trīssoļlēk-
šanā; Nikodems Kartenko - 
2.vietu 1000 m skriešanā.

20. janvārī vieglatlēti 
piedalījās Krāslavas Sporta 
skolas atklātās sacensībās 
vieglatlētikā. Viņu labākie 
rezultāti: Jana Poļaka izcīnī-
ja 1.vietu 300 m skriešanā, 
2.vietu tāllēkšanā un 2.vietu 
60 m skriešanā; Andris Vo-
robjovs - 1.vietu tāllēkšanā 
un 3.vietu 300 m skriešanā; 
Ilze Beitāne - 2.vietu lodes 
grūšanā. 

23.janvārī notika Madonas 
Sporta skolas ziemas čem-

pionāts vieglatlētikā. Linards 
Pauliņš 60m skrējienā izcīnī-
ja 1. vietu.

23.-24. janvārī noti-
ka Daugavpils čempionāts 
vieglatlētikā. Jaunieši sa-
centās pieaugušo grupā un 
viņu uzdevums bija uzlabot 
sagatavošanos Latvijas čem-
pionātam. Normatīvus valsts 
sacensībām izpildīja Jana 
Poļaka un Martiņš Konošo-
noks.

26. janvārī pieci vieglatlēti 
(2001.-2004.g.dz.) piedalījās 
Ludzas novada Sporta skolas 
atklātās sacensībās vieglat-
lētikā. Par godalgas iegu-
vējiem kļuva: Jana Poļaka 
(1.vieta 1500 m skriešanā); 
Martiņš Konošonoks (2.vie-
ta augstlēkšanā un 3.vieta 
trīssoļlēkšanā); Ilze Beitāne 
(2.vieta lodes grūšanā); Ni-
kodems Kartenko (2.vieta 
3000 m skriešanā) un Andris 
Vorobjovs (3.vieta tāllēkša-
nā).

Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis

Sporta skolas aktualitātes
Dagdas novada Sporta 

skola pasākumā “Sporta 
laureāts” apkopoja savus 
rezultātus par 2017.gadu.

Katra sportista sasniegu-
mus izvērtēja komisija un sa-
dalīja apbalvojamos grupās. 
Par sasniegumiem sportā 
savā izvēlētajā sporta vei-
dā pateicība tika pasniegta: 
vieglatlētikā Andrim Milei-
kam, Kristapam Stepiņam, 
Anastasijai Gaveikai, Niki-
tam Zavadskim, Raivo Mali-
novskim, Kārlim Kikovkam, 
volejbolā Aleksandrai Mo-
rozovai, Nadeždai Gributei, 
Milānai Gorbunovai, Lindai 
Zariņai, Lidijai Gekai, Kris-
tīnei Sudrabai, vieglatlētikā 
un volejbolā Lāsmai Vasi-
ļevskai un Simonai Zemlic-
kai.

Par augstiem sasniegu-
miem sportā un par vairāk-
kārtējām godalgotām vietām 
Latgales reģiona sacensībās 
vieglatlētikā mazais kauss 
tika pasniegts Ilzei Beitānei, 
Artjomam Fedotovam, Un-
dīnei Kromānei, Ilvitai Rut-
kai, Vinetai Rutkai, Katrīnai 
Kuzņecovai, Kristapam Ut-
kinam, Samuelam Zariņam, 
Jolantai Vrubļevskai, Krista-
pam Jānim Vītoliņam.

Vairākkārtējie Latgales 

reģiona sacensību čempioni 
jaunākajā grupā tika atzīti 
par Sporta skolas laureātiem 
2017.gadā. Par tiem kļuva 
Andris Vorobjovs, Daniels 
Kazakevičs un Viktors Kuz-
mins.

Vecākajā grupā lielais 
“Sporta laureāts” kauss tika 
pasniegts Janai Poļakai, Li-
nardam Pauliņam un Mār-
tiņam Konošonokam. Jana 
Poļaka startēja gan volejbo-
lā, gan vieglatlētikā, izcīnī-
ja trīs pirmās vietas, sešas 
otrās vietas Latgales reģio-
na sacensībās vieglatlētikā. 
Viņai 4.vieta 800m distancē 
Starptautiskajās sacensībās 
Baltkrievijā Minskā un Lat-
vijas čempionātā. Sportiste 
Latvijas Jaunatnes Olim-
piādē iekļuva apbalvojamo 
sešiniekā un desmitajā vietā. 
Janai ir sestais labākais sezo-
nas rezultāts Latvijā 1500 m 
distancē savā vecuma grupā.

Linards Pauliņš izcīnīja 
četrus čempiona titulus, ie-
guva četras otrās un četras 
trešās vietas Latgales re-
ģiona sacensībās.  Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādē 200m 
distancē ierindojās 5.vietā un 
100m distancē 9.vietā. Starp-
tautiskajās sacensībās Balt-
krievijā Minskā viņš iegu-

va sesto un septīto vietu un 
Latvijas čempionātā 100 m 
tika finālā un ieguva 8.vietu. 
Sportists ir Latvijas izlases 
kandidāts sprintā.

Mārtiņš Konošonoks ir 
daudzkārtējo godalgoto vie-
tu ieguvējs Latgales reģio-
nā, Latvijas čempionātos un 
Starptautiskajās sacensībās. 
Latvijas Jaunatnes Olimpi-
ādē Mārtiņš ieguva 5.vietu, 
uzrādīja U-16 vecuma gru-
pas sezonas un Ogres stadio-
na labāko 1,83 m rezultātu 
augstlēkšanā. Viņš kļuva par 
Latvijas čempionu augstlēk-
šanā un Latvijas izlases da-
lībnieku.  

Pasākumā nelielus izklai-
des priekšnesumus sagatavo-
ja paši sportisti, bet par kon-
kursiem un saldajām balvām 
parūpējās treneri.

Gribu pateikties visiem 
sportistiem par rezultātiem, 
lai treniņos neizsīkst gribas-
spēks un ir vēlme sasniegt 
augstākus mērķus, vecākiem 
par sapratni un atbalstu, tre-
neriem, lai pietiek enerģijas, 
zināšanu un veselības, kaldi-
not jauno sportistu sasniegu-
mus!

 
Vija Nipere

Sporta skolas direktore

Sporta skolas laureāti

Dagdas novadā būs 
brīvdabas kino

2017.gada 15.decembrī 
Dagdas novada pašvaldī-
ba saņēma Lauku atbalsta 
dienesta lēmumu par pro-
jekta "Brīvdabas kino ap-
rīkojuma iegāde sabiedris-
ko aktivitāšu dažādošanai 
un profesionālās darbības 
pilnveidei" apstiprināšanu. 

Projekta ietvaros pare-
dzēts iegādāties brīvdabas 
kino aprīkojumu, lai radītu 
jaunu sabiedrisko aktivitāti 
– brīvdabas kino vakari un 
kultūras telpas digitalizācija 
kā kultūras telpas mijiedarbī-
ba un bagātināšana. 

Lai mazinātu sezonalitātes 
ietekmi, pašvaldība izvēlē-
sies aprīkojumu, kuru varēs 
izmantot ne vien brīvdabā, 
bet arī pašvaldības tautas 
namu zālēs un skolās. Jau šo-
vasar novada iedzīvotāji un 
viesi tiks aicināti uz brīvda-
bas kino vakariem, kas varē-
tu kļūt par novada tradīciju. 

Projekts tika iesniegts 

Biedrības “Krāslavas rajo-
na partnerība” darbības te-
ritorijas sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 
2015. - 2020. gadam 2.2. 
rīcības “Atbalsts sabiedris-
ko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem 4. 
kārtā. Projekta īstenošanai 
tiks piesaistīts 9000 eiro liels 
līdzfinansējums no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai.    

Projekts tiek īstenots Ei-
ropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014-2020 apakšpasākuma 
"Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju" 
ietvaros.   Vairāk informāci-
jas par Eiropas Lauksaimnie-
cības fondu lauku attīstībai 
pieejama EK tīmekļa vietnē.  

Ligita Nagļa 
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja



Dagdas Novada Ziņas 7

Latvijas spēks ir tās ļau-
dīs. Viņu zināšanas ir mūsu 
vērtība. Mūsu galvenais ka-
pitāls ir tas, ko mēs zinām. 
Lai zinātu ir jāmācās. Mēs 
saprotam, ka jāmācās visu 
mūžu un skolas mācību laiks 
ir tikai sākums ceļā uz mūž-
izglītību.

11.janvārī atzīmē Starp-
tautisko “paldies” dienu. Cik 
bieži ikdienā pasakām tik 
vienkāršu vārdu kā “paldies”? 
Paldies – par to, ka esam šai 
pasaulē, ka baudām dzīvi, ka 
priecājamies, paldies, ka tu 
man esi līdzās, ka mani uz-
mundrini…

Zināmā mērā katrs mācību 
gads, katrs semestris ir līdzīgs 
iepriekšējam. Tiem ir savs ie-
rastais ritms. Mācību stundas, 
interešu izglītības pulciņi, mā-
cību ekskursijas, papildnodar-
bības. Un tomēr katrs mācību 
gads, mācību semestris mūsu 
atmiņā paliek ar kaut ko īpašu 
– cilvēkiem, notikumiem, sa-
sniegumiem, jaunu ideju un 
ieceru īstenošanos, reizēm arī 
ar grūtībām un problēmām, 
kuras piedzīvotas un tomēr 

pārvarētas. Ja mēs “paldies” 
vārdu mēģinātu pārvērst krāsā, 
tad tā nebūtu viena krāsa, bet 
vesela krāsu palete – piesāti-
nāta, koša, spilgta un izgais-
mota. Un arī šī diena Dagdas 
novadā parāda, ka mūsu sko-
lēni 2017./18. m.g. 1.semestri 
nav velti pavadījuši, bet solī-
ti pa solītim kāpuši zināšanu 
kalnā. Zināšanas ir atslēga, 
kas atver arvien jaunas durvis. 
Zināšanas ir bagātība. Zinā-
šanas ir tās, ko neviens mūsu 
skolēniem nevar atņemt. Pa-
teicības dienā Dagdas novada 
domes priekšsēdētājs Aivars 
Trūlis godināja tos skolēnus, 
kas 1.semestri ir mācījušies 
tikai teicami. Apsveikuma 
vārdus teica arī Dagdas nova-
da domes priekšsēdētāja viet-
niece Sandra Viškure.

Pasākuma laikā tika sveik-
ti Dagdas un Ezernieku vi-
dusskolas, Andrupenes, An-
dzeļu, Asūnes pamatskolu 1. 
semestra teicamnieki. Kā arī 
tika sveikti Dagdas Mūzikas 
un mākslas skolas skolēni.

Tieši skolotāju pamudi-
nājums, iedrošinājums un 

prasme ieinteresēt skolēnu 
mācību darbā ir vieni no at-
slēgvārdiem skolēnu panāku-
mu gūšanai. Paldies ģimenēm, 
kuras atbalstīja savus bērnus 
un sekmēja viņu panākumus, 
atbalstīja skolu un tajā notie-
košās aktivitātes!

Viennozīmīgi šajā dienā gri-
bu uzsvērt, ka partnerība, ko-
pība, mērķu vienotība – tie ir 
spēka avoti, kuri veicinās cil-
vēku labklājību. Lai sasniegtu 
visaugstākās virsotnes, ikvie-
nam no mums ir jāapzinās, ka 
tikai kopīgs darbs un sadarbī-
ba veicinās dzīves uzplauku-
mu. Tad mēs arī daudz vairāk 
spēsim sasniegt Dagdas nova-
dā. Kamēr vien mums būs par 
ko teikt paldies, tikmēr tas būs 
skaisti…

Paldies svētku sajūtas radī-
tājiem, topošajiem mākslinie-
kiem un viņu pedagogiem no 
Dagdas Mūzikas un mākslas 
skolas!

Marija Micķeviča
Dagdas novada 
IKSN vadītāja

Sumināja teicamniekus
Andrupenē:
01.02. “Katrs pa svecī-
tei iededzam, lai liesmiņa 
tumsu kliedē…” skolotājas 
Anitas Kiseļevskas radošā 
darbnīca sveču dienā un 
sveču kolekcijas izstāde. 
07.02. – 23.02. Literatūras 
izstāde veltīta dzejniecei 
Ā.Elknei – 90.
08.02. – 28.02. “Kurp 
aizvedīs tas laika rats…” 
dzejnieces M.Bārbeles 85. 
dzimšanas dienai veltīta li-
teratūras izstāde. 
Andzeļos:
07.02. Literatūras izstāde 
veltīta Ā.Elknei – 90.
26.02. - 28.02. Jaunāko 
grāmatu un žurnālu izstāde 
“Pusdienas manās mājās”.
Asūnē:
02.02. plkst. 14:00 “Dedz 
skaisti un gaiši!” Radošā 
darbnīca, sveču liešana. 
07.02. Literatūras izstāde 
“Mīlestības caurvītā dzeja” 
Veltīta Ā.Elksnes 90-jai at-
ceres dienai.
24.02. Literatūras izstāde 
“Uzgleznot sevi…” veltīta 
gleznotāja, prozaiķa Ulda 
Zemzara 90-jai jubilejas 
dienai.
Bērziņos:
04.02. – 11.02. “Es visu 
mūžu mīlējusi esmu” – li-
teratūras izstāde veltīta 
dzejnieces Ā.Elksnes 90. 
dzimšanas dienai.
06.02. – 15.02. “Meteņi – 
pavasara gaidīšanas svēt-
ki” – tematiska izstāde vel-
tīta Meteņiem.
06.02. “Cieni sevi un citus 
internetā” pārrunas ar in-
terneta lietotājiem, veltītas 
Vispasaules Drošāka inter-
neta dienai.
21.02. “Vai grāmatu lasīša-
na sagādā prieku?” noslē-
guma pasākums Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas 
ekspertiem.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
01.02. – 17.02. Literatūras 
izstāde “Tev pieder mana 
sirds…” veltīta Valentīn-
dienai.
01.02. – 28.02. Literatūras 
izstāde “Es palikšu jums 
neizdibināma” dzejniecei 
Ā.Elksnei – 90; Literatūras 
izstāde “Nākotnes redzē-
tājs Žils Verns” veltīta fran-
ču rakstniekam Ž.Vernam 
– 190; Literatūras izstāde 
“Ziemas olimpiskās spēles 
– Phjončhana 2018”.
06.02. Rīta stunda maza-
jiem “Aizraujošais ziemas 
sports”.
14.02. “Jaunieguvumi 
Dagdas bērnu bibliotēkā”.
20.02. Bibliotekārā stunda 
“Meklē informāciju biblio-
tēkā!”.
27.02. Jautājumu pēcpus-
diena “Kāpēc debesis ir 
zilas?”.
Dagdā:

01.02. – 28.02. Tematiska 
izstāde “Fakti par un ap 
suņiem”; Literatūras izstā-
de “Sirds mīlas taktī dej!” 
veltīta Valentīndienai; Li-
teratūras izstāde “Mūžīgās 
ilgas pēc laimes” veltīta 
dzejniecei Ā.Elksnei – 90; 
Literatūras izstāde “Brīdis, 
kad dvēsele uzzied” veltīta 
dzejniecei M.Bārbelei – 
85; Izstāžu cikla “Grāmata 
ietērpta…” izstāde “Grā-
mata oranžā tērpā”.
21.02. “No vārdiem mā-
cos…” Atmini sinonīmu 
krustvārdu mīklu izman-
tojot datubāzi Lenotika un 
“Teikumi. Teikumi? Teiku-
mi!” spēle bērnu valodas 
prasmju pilnveidei (pasā-
kumi veltīt Starptautiskajai 
dzimtās valodas dienai).
Ezerniekos:
07.02. – 16.02. Literatūras 
izstāde veltīta dzejniecei 
Ā.Elksnei – 90.
08.02. – 19.02. Literatūras 
izstāde veltīta rakstniekam 
Ž.Vernam – 190.
09.02. – 28.02. “Deg olim-
piskā uguns” sportam vel-
tītās literatūras izstāde.
21.02. – 02.03. Literatūras 
izstāde “Satin savu valodi-
ņu baltajā villainē!” par lat-
viešu valodu (Starptautiskā 
dzimtās valodas diena).
Konstantinovā:
02.02. Sveču diena, izstāde 
“Dedzi gaiši, uguntiņa!”.
07.02. Literatūras izstāde  
veltīta Ā.Elksnei – 90.
08.02. Literatūras izstāde 
veltīta dzejniecei M.Bārba-
lei – 85.
Ķepovā:
13.02. – 16.02. Izstāde 
“Bez mīlestības nedzīvo-
jiet” veltīta Valentīndienai.
Svariņos:
No 05.02. Literatūras iz-
stāde “Tā skan, tik ie-
klausies!” veltīta latviešu 
dzejnieces Ā.Elksnes 90. 
dzimšanas dienai.
No 06.02. Literatūras izstā-
de “Žils Verns, viņa dzīve 
un darbi” veltīta franču 
rakstnieka 190.dzimšanas  
dienai.
15.02. Pārrunas “Šodienas 
aktivitātes”.
No 21.02. Literatūras iz-
stāde “Redzēt skaisto un 
neatkārtojamo” latviešu 
gleznotāja un rakstnieka 
U.Zemzara 90. dzimšanas 
dienai. 
Šķaunē:
04.02. – 04.02. Literatūras 
izstāde “Bet sanāk ar mī-
lestību…”, kas veltīta Sv. 
Valentīndienai.
09.02. – 15.02. Izstāde 
“Meteņa prieki”.
01.03. – 09.03. Literatūras 
izstāde Starptautiskajai sie-
viešu dienai “Saldāka par 
dzīvi, rūgtāka par nāvi…”.

Pasākumi bibliotēkās:

Pasākumi
Andzeļos:
16.02. Andzeļu 
TN sadarbībā ar 
jauniešu centru 
“OthidejasS” svi-
nēsim Meteņdie-
nu “Metenis, šurp 
nākdams, cepa 
kaudzi pankūci-
ņu!”.
Dagdā:
9.02. Aizgavieņa 
suprātkys
17.02. Medību 
trofeju izstādes at-
klāšana. 
Dagdas pagastā:
10.02. Zemledus 
makšķe rēšanas 

festivāls “Galšūna 
lielā zivs”.
Ķepovā:
9.02. Meteņdienas 
pasākums.
13.02. Senioru at-
pūtas vakars.
Svariņos:
11.02. Pavasara 
gaidīšanas svētki 
“Pankūku cepu, 
pankūku ēdu!”

Dažādu apstākļu 
dēļ ir iespējamas 
izmaiņas, lūdzam 
sekot pasākumu 
afišām un www.
dagda.lv 

Mobilais mamogrāfs
17.februārī pie Vese-

lības un sociālo pakal-
pojuma centra "Dag-
da", Brīvības ielā 29 
no plkst. 9.00 līdz 11.30 
piestās Mobilais digitā-
lais mamogrāfs.

Mobilais digitālais 
mamogrāfs ir īpaši ap-
rīkots autobuss, kura 
pieejamība izbraukumos 
atvieglo iedzīvotājiem 
iespēju saņemt augstvēr-
tīgu mamogrāfijas iz-
meklējumu dzīvesvietas 
tuvumā.

Piedāvājam šādus 
mamogrāfijas izmeklēj 

mus:
1. Valsts krūšu dzie-

dzeru audzēja skrīninga 
ietvaros  sievietēm ar 
speciālām  Nacionālā 
veselības dienesta uz-
aicinājuma vēstulēm -  
izmeklējumu veic BEZ 
MAKSAS.

2. Diagnostiskais iz-
meklējums ar ārsta nosū-
tījumu (jāmaksā pacien-
ta iemaksa - EUR 2,85).

Veicam izmeklēju-
mus bez iepriekšējā pie-
raksta!

Tālrunis uzziņām: 
26458044.

Gada sākums ir laiks, kad 
ne tikai kalt un ar jaunu spa-
ru realizēt plānus, bet arī at-
skatīties uz aizgājušajā gadā 
paveikto, uz to, ko katrs no 
mums ir izdarījis ne tikai se-
vis, bet arī līdzcilvēku labā.

Tagad, kad rit pirmās Jaunā 
2018.gada dienas ir vērts at-
cerēties piedzīvoto un arī dā-
vāto Ziemassvētku brīnumu. 
Dagdas vidusskolas “Topošo 
zvaigznīšu klubiņa” dalībnie-
ki īsi pirms Ziemassvētkiem 
kopā ar skolas parlamenta 
pārstāvjiem devās apciemot 
Veselības un sociālās aprūpes 
centra "Dagda" iedzīvotājus. 
Skolas parlamenta pārstāvji 
ieskandināja brīnuma gaidī-
šanas svētkus ar Ziemassvēt-
kiem raksturīgām latviešu un 
ārzemju dziesmām, kā arī tika 
lasīta dzeja.

"Topošās zvaigznītes" cen-
tra klientiem bija sagādājušas 
īpašu pārsteigumu – teatrali-
zētus Ziemassvētku dzejoļu 
uzvedumus. Jau iepriekš klu-
biņa skolēni centīgi izgatavoja 
maskas saviem dzejoļu priekš-
nesumiem – te bija gan vāve-
re, gan žubīte, gan piparkūkas, 
gan mēnestiņš, gan lācis, gan 
citi meža dzīvnieki, kā arī pats 
Sala vecis. 

Pēc pasākuma skolēni dā-
vināja centra iemītniekiem 
pašdarinātas Ziemassvētku 
apsveikuma kartiņas un pi-
parkūkas, un novēlēja priecī-
gus svētkus un laimīgu Jauno 
gadu!

Arī pašus bērnus pateicībā 
par mīļajiem apsveikumiem 
sagaidīja īpašs pārsteigums 
– brauciens uz Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas Zie-

massvētku lugas uzvedumu. 
Šeit klubiņa dalībnieki smēlās 
prieku, gandarījumu, un gud-
rību no dažādu tautu pasakām, 
kā arī izjuta pārsteigumu par 
krāšņo uzvedumu un saņem-
tajām dāvanām. Brauciena 
izskaņā skolēni devās uz Sar-
kanā Krusta organizēto izstādi 
Plāteru pils kompleksā.

Paldies skolēniem par at-
saucību un dalību pasākumos, 
kā arī īpaša pateicība Latvijas 
Sarkanā Krusta Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu 
komitejai sadarbībā ar Nor-
vēģijas Nord – Trondelag Ro-
deKors par iespēju darīt labu 
līdzcilvēkiem un sagādātajām 
Ziemassvētku dāvanām!

Diāna Krilova un Ieva Stikute
"Topošo zvaigznīšu klubiņa" 

skolotājas

"Topošo zvaigznīšu klubiņa" aktivitātes



* Ja turpmāk nevēlaties saņemt sveicienu jubilejā, kas publicēts novada bezmaksas informatīvajā izde-
vumā “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 vārdu, uzvār-
du 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* janvārī:

Izsakām 
dziļu līdzjūtību 

tuviniekiem

* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 29.12. līdz 29.01.

Dzimušie* Dagdas novadā 
janvārī:janvārī:janvārī:

Apsveicam ar mazuļa 
piedzimšanu!

-70-
Černavska Jevgēnija, 08.02., 

Dagdas pag.
Fadejeva Valentīna, 10.02., Dagda

Golubova Janīna, 14.02., Šķaunes pag.
Kuzņecovs Vladimirs, 13.02., Dagda

Šņucins Stanislavs, 02.02., 
Bērziņu pag.

-75-
Kuzmiča Antonija, 10.02., Asūnes pag.

Legkova Afanasija, 18.02., Dagda
Mileika Lidija, 12.02., Dagda

Pontaga Olga, 06.02., Ķepovas pag.
Smirnova Jevgēnija, 25.02., 

Šķaunes pag.

Trofi mova Tatjana, 25.02., 
Konstantinovas pag.

-80-
Namnieka Anfi ja, 12.02., Dagdas pag.
Pabina Franciska, 23.02., Bērziņu pag.
Vērdiņš Roberts, 21.02., Andzeļu pag.

85-
Karpecs Nikolajs, 01.02., 

Andrupenes pag.
Kitoka Leongina, 01.02., Svariņu pag.
Strods Antons, 19.02., Andrupenes pag.

Sirsnīgi sveicam skaistajā 
dzīves jubilejā!

-70--70-
Černavska Jevgēnija, 08.02., Černavska Jevgēnija, 08.02., 

Dagdas pag.Dagdas pag.

Februāra jubilāri Dagdas 
novadā

Elīna Rukša

Ģirts Taranda

Dominiks Goldbergs

Amēlija Ziņeva

Aleksejs Golubovs (dz.1949.g.)

Raisa Janeviča (dz.1935.g.)

Sapronijs Krasanovs (dz.1937.g.)

Anastasija Kromāne (dz.1942.g.)

Valentīna Lurina (dz.1931.g.)

Vilhelms Pavlovičs (dz.1931.g.)

Valentīna Petrovska (dz.1936.g.)

Veronika Pontaga (dz.1935.g.)

Veronika Sologuba (dz.1919.g.)


