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

Kāzu jubilāru 
godināšanas 

pasākums
16. februārī Dagdas nova-

da Kultūras centrā visus 
sagaidīja patīkams un aizrau-
jošs vakars - kāzu jubilāru 
godināšanas pasākums. Bija 
iespēja noklausīties burvīgu 
dueta "Inga & Normunds" 
koncertprogrammu. Pasā-
kumā tika godināti 12 pāri. 
Sniedzam ieskatu zelta kāzu 
jubilāru laimīgās kopdzīves 
stāstos:

Regīna un Anatolijs 
KUZŅECOVI – 50 gadi.

1968.gadā Anatolijs bija 
pabeidzis dienestu armi-
jā un brauca apciemot savu 
māsu, kura dzīvoja Krāslavā. 
Savukārt Regīna, strādā-
jot Krāslavā, bija apme-
tusies pie Anatolija māsas 
Marijas. Tur arī notika 
pirmā Regīnas un Anatoli-
ja satikšanās un iepazīšanās. 
Abiem tā bija mīlestība no 
pirmā acu skatiena, tāpēc 
Anatolijs, mīlestībā apga-
rots, nekavējoties aizbrau-
ca uz Urāliem, lai paziņot 
vecākiem par gaidāmajām 
kāzām. Pāris apprecējās 1969.
gada 25.janvārī Šķeltovas 
pagasta Maslobojevas sādžā. 

Par vedējiem tika aicināta 
Anatolija māsa Marija ar vīru 
Mihailu. Pirmdzimtais nāca 
pasaulē 1970.gada 5.aprīlī. 
Tas bija dēliņš, kuram deva 
vārdu Vladimirs. Otrs dēls, 
Viktors, piedzima 1972.gada 
21.janvārī. 

Kuzņecovu ģimenei ļoti 
patika ceļot. Spilgti atmiņā 
palikuši braucieni uz Lietu-
vu, Baltkrieviju, Krieviju un 
ikgadējie maija mēneša Uz-
varas svētku ceļojumi. 

Ģimenes lielais hobijs – 
makšķerēšana. Visi ģimenes 
vīrieši ir kaislīgi makšķernie-
ki. Vasarās pievienojas arī 
pati saimniece. Regīnas 
kundze ir arī laika vērotāja 
un grāmatu lasītāja. Dzīvo 
pēc Dieva vārda. Mājās vien-
mēr valda tīrība un kārtība, 
virtuvē – pilni katli. Taču pa 
virtuvi mēdz rosīties ne tikai 
Regīnas kundze, bet arī Ana-
tolija kungs.  Viņš lieliski prot 
pagatavot pelmeņus un lepo-
jas ar to.
Pāra lielā mīlestība un lep-
nums ir četri mazbērni – Olga, 
Oļegs, Raivis un Katrīna.

Līvija un Alfrēds 
ŠABALOVSKI – 50 gadi.

Līvijas un Alfrēda draudzība 
sākās vēl skolā, kad abi 
mācījās Rīgā un diendienā 

tikās vienā klasē. Ap-
precējās Kaļiņingradas ap-
gabala rajona centrā – Gvar-
dejskā.  Ģimenē lielā vērtē 
ir mīlestība, veselība un 
saskaņa. Ir izaudzināta meita 
un dēls, priecē trīs mazbērni 
un sagaidīts jau arī pirmais 
mazmazdēls. Vislielāko en-
erģiju un iedvesmu ģimene 
smeļas viens no otra  brīžos, 
kad pulcējas kopā ģimenei 
nozīmīgos datumos un 
svētkos. Pašreiz pāris dzīvo 
Ezernieku pagasta “Grants-
kalnos”. Šabalovsku ģimenes 
moto - “Ģimene ir māksla, kas 
prasa no cilvēka paša pilnvei-
došanos, pašaizliedzību, ga-
tavību rīcībai un upurēšanos 

cita labā. Mīlestība ir rūpes 
par otru, atbildība un cieņa.”

Ņina un Jans
 STANKEVIČI – 50 gadi
1968. gadā jaunā un kau-

trīgā meitene Ņina atbrauca 
strādāt Labiešu skolā, bet 
Jans strādāja par šoferi Pa-
domju saimniecībā “Voshod”. 
Ņinas un Jana pirmā tikšanās 
notika Svariņu Tautas nama 
deju vakarā. No dejām abi 
mājās gāja jau kopā, jo, kā iz-
rādījās, viņiem bija pa ceļam. 
Tā viss sākās. Tā gada beigās 
Svariņos ekspluatācijā tika 
nodota māja, kurā Janai tika 
piešķirts dzīvoklis. 31. de-
cembrī bija nozīmēts kāzu 
datums. Jaunajā gadā – jauna 
dzīve!

Pirmie 10 kopdzīves gadi 
pārim bija liels pārbaudī-

jums. Slimība un pirmdzimtā 
zaudējums bija vissmagākais 
laiks, bet stipro pāri tas ne-
salauza. Jans arodbiedrībā 
vadīja svarīgus sabiedriskos 

darbus – bija atbildīgais par 
sporta pasākumiem, organizē-
ja sacensības un ekskursijas. 
Ņina, paralēli darbam skolā, 
14 gadus bija sieviešu vokālā 
ansambļa vadītāja un mūzikas 
skolotāja bērnudārzā, līdz tā 
pastāvēšanas beigām. 1973. 
gadā piedzima meita Ērika. 
Ģimene ir ļoti daudz ceļojusi.

No 1976. gada par Jana 
lielāko hobiju, atpūtu un dar-
bu kļuva medības. Ņina skolā 
nostrādāja 17 gadus, pēc tam 
10 gadus par Svariņu cie-
ma padomes priekšsēdētāju. 
Pēc Padomju saimniecības 
izjukšanas Jans 25 gadus 
nostrādāja par  pienvedēju 
mašīnas vadītāju. 

Tagad abi ir pensijā. Jans 
ir aktīvākais mednieks savā 

kolektīvā, bet sieva ir aizņem-
ta ar darbiem dārzā, puķu 
audzēšanu, izaudzēto labumu 
konservēšanu ziemai un visā 
ir izpalīdzīga roka vīram. Ti-

kai medībās gan nepiedalās. 
Meita dzīvo un strādā Rīgā. 
Ģimenes lielākais prieks un 
acuraugs ir 12 -  gadīgais 
mazdēls, kurš ir nosaukts par 
godu vectēvam par Janu.

Savas kāzu jubilejas svinē-
ja arī Valentīna un Ernests 
MUIŽNIEKI (40 gadi), An-
tonija un Romāns MAJE-
VSKI (40 gadi), Antoņina 
un Juris UTKINI (40 gadi), 
Jadviga un Aivars UTĀNI 
(35 gadi), Raisa un Igors KU-
MAČEVI (30 gadi), Ruta un 
Andris DANIĻEVIČI (20 
gadi), Rita un Genādijs KUZ-
MINI (20 gadi), Irina un Al-
dis BEITĀNI (15 gadi), Vik-
torija KUZINA un Vladimirs 
SMIRNOVS (10 gadi).
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28. februāra Domes sēdes lēmumi

Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2019/1
“Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.2017/9 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā””

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi Nr.2019/1 "Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.2017/9 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”" ir nepieciešami, lai papildinātu sociālo pa-
balstu sistēmu Dagdas novada pašvaldībā, paredzot pabalsta medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpoju-
mu apmaksai pensionāriem ieviešanu.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu pašvaldības materiālās palīdzības pabalsta veidu - pabalsts  medikamentu 
iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai pensionāriem.
Saistošie noteikumi paredz materiālās palīdzības pabalsta apmēru, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami, kā arī to 
pensionāru loku, kurām ir tiesības to saņemt.

3. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmēs pašvaldības sociālo budžetu, bet pašlaik nav iespējams veikt konkrētus 
aprēķinus.
Līdzekļi saistošo noteikumu projekta īstenošanai tiks plānoti ikgadējos izdevumos pabalstu nodrošināšanai.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz so-
ciāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Personas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Dagdas novada sociālajā dienestā.
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteiku-
miem Nr.2017/9 

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīme-
kļa vietnē www.dagda.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi tiks izvērtēti pēc to saņemšanas.

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs    A.Trūlis

>Deputāti atbalstīja vien-
reizēju sociālo pabalstu 
piešķiršanu krīzes situācijā 
vienai personai.
>Nolēma veikt izmaiņas 
Dagdas novada pašvaldības 
iestādes „Aleksandrovas 
internātpamatskola” nosau-
kumā - ar 2019.gada 1.au-
gustu pārdēvēt iestādi par 
„Aleksandrovas pamatsko-
la”.
>Nolēma piedalīties Zivju 
fonda Pasākumā un iesniegt 
projekta pieteikumu „Zivju 
resursu pavairošana Dagdas 
novada Ežezerā” ar kopē-
jām izmaksām EUR 6575,14 
(Zivju fonda finansējums 
- EUR 5786,12 (88%), 
pašvaldības līdzfinansējums 
– EUR 789,02 (12%)).
>Nolēma piedalīties Zivju 
fonda Pasākumā un iesniegt 
projekta pieteikumu „Zivju 
resursu pavairošana Dagdas 
novada Olovecas un Kairīšu 
ezeros” ar kopējām iz-
maksām EUR 4981,57 (Ziv-
ju fonda finansējums - EUR 
4383,78 (88%), pašvaldī-
bas līdzfinansējums – EUR 
597,79 (12%)).
>Sakarā ar to, ka Dagdas 
pilsētas Daugavpils ielas 
garumā nav iekļauts uz tās 
esošais tilts 40 m garumā, 
deputāti veica grozījumus 
Dagdas novada pašvaldības 
domes 2018.gada 30.oktobra 

sēdē (protokols Nr.13, 1.§) 
apstiprinātajā Dagdas nova-
da pašvaldības ceļu un ielu 
sarakstā uz 01.01.2019. un 
apstiprināja pašvaldības ceļu 
un ielu saraksta grozījumus 
ar 01.03.2019.
>Nolēma piedzīt nokavē-
to nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumu par zemi 
Ezernieku pagastā, Dagdas 
novadā.
>Nolēma iesniegt zvērinā-
tam notāram iesniegumu 
par mantojuma atklāšanās 
izsludināšanu un manti-
nieku uzaicināšanu izteikt 
savu gribu par mantojuma 
pieņemšanu.
>Piekrita nodot bez atlīdzī-
bas valsts īpašumā Zem-
kopības ministrijas personā 
pašvaldības tiesiskā valdī-
jumā esošā īpašuma “Golo-
vanovka-Astašova”, kadas-
tra numurs 60420053002, 
zemes vienību, kadastra 
apzīmējumu 60420053002 
kopplatība 0.92 ha un ceļu 
„Golovanovka-Astašova” 
1,12 km garumā.
>Izskatīti ar nekustamo 
īpašumu saistīti jautāju-
mi: par zemes nomas tiesī-
bu izbeigšanu; par  neap-
būvētas zemes nomas 
tiesību pagarināšanu per-
sonisko palīgsaimniecību 
vajadzībām Šķaunes pa-
gastā; par zemes nomas 

pirmtiesību pagarināšanu; 
par apbūvētas zemes no-
mas tiesību piešķiršanu; par  
neapbūvētas zemes nomas 
tiesību piešķiršanu person-
isko palīgsaimniecību va-
jadzībām Asūnes pagastā; 
par nekustamā īpašuma 
sadali un jauna nosauku-
ma piešķiršanu; par zemes 
ierīcības projekta izstrādāša-
nu nekustamā īpašuma sada-
lei; par zemes nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības An-
drupenes pagastā.
>Piekrita atjaunojamā 
hidrometriskā posteņa 
“Ežezers-Ezernieki” uz-
stādīšanai uz pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības 
Ezernieku pagastā.
>Apstiprināja konkursa 
“Dagdas novada dzimta - 
2019”  nolikumu.
>Septiņām personām tika 
pagarināti īres līgumi, vienai 
personai tika izīrēta dzīvo-
jamā platība, kā arī vienai 
personai veikta dzīvokļa ap-
maiņa. Atcēla lēmumu par 
dzīvojamās platības izīrēša-
nu vienai personai.
>Nolēma noslēgt nekustamā 
īpašuma nomaksas pirku-
ma līgumu par nekustamo 
īpašumu “Ināras”, Šķaunes 
pagastā, Dagdas novadā
>Nolēma noslēgt nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumus 
par nekustamiem īpašumiem 

“Oskari”, Dagdas pagastā, 
Dagdas novadā un “Ai-
tuceļš”, Ezernieku pagastā, 
Dagdas novadā.
>Atzina nekustamā īpašu-
ma – „Vārnas”, Bērziņu 
pagastā, Dagdas novadā un 
nekustamā īpašuma ar ka-
dastra Nr.6054 002 0076, 
Dagdas pagastā izsoles par 
nenotikušām.
>Nolēma rīkot nedzīvojamo 
telpu ar kopējo platību 72,4 
m2 Alejas ielā 29, Dagdā, 
Dagdas novadā nomas tiesī-
bu mutisku izsoli un apsti-
prināja izsoles noteikumus.
>Nolēma rīkot nekustamā 
īpašuma “Vanagi”, Svariņu 
pagastā, Dagdas novadā, tel-
pu ar kopējo platību 143,9 
m2 nomas tiesību mutisku 
izsoli un apstiprināja izsoles 
noteikumus.

Papildus tika izskatīti divi 
jautājumi.

>Saskaņoja Dagdas novada 
pašvaldības, tās iestāžu un 
struktūrvienību amatpersonu  
(darbinieku) un pārstāvju 
braucienus uz ārvalstīm pro-
jekta Nr.2018-3894/001-001 
“EU  Citizens Actions  for  
Smart  Historic  Villages” iet-
varos.  Projekta īstenošanas 
periods 2019.-2020.gads.
>Atcēla Dagdas novada 
domes 31.01.2019. sēdes 

lēmumu “Par piemaksas no-
teikšanu pirmsskolas izglītī-
bas pedagogiem par kval-
itātes pakāpi” (prot. Nr.1, 
10.§). 

Ar pilnu domes sēdes pro-
tokolu, pielikumiem un au-
dio ierakstu varēs iepazīties 
www.dagda.lv/Pašvaldība/
Dokumenti/Novada domes 
protokoli.
 

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļas 

vadītāja

Informācija

5.februārī Dagdas novada 
pašvaldībā, pamatojoties 
uz Rīgas pilsētas Vidze-
mes priekšpilsētas tiesas 
lēmumu, tika veikta kratīša-
na Dagdas novada pašvaldī-
bas informācijas sistēmās 
kriminālprocesā, kas uzsākts 
pēc krimināllikuma 177.
panta 3. daļas, 195. panta 
3. daļas, 15. panta 4. daļas 
paredzētā noziedzīgā nodarī-
juma sastāva pazīmēm. 
Iesaistītā persona ir Dagdas 
novada Domes deputāts.
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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdā
2019.gada 31.janvārī Nr. 2019/ 1

(protokols Nr.1, 3.§)

GROZĪJUMI 
Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 

“Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo  daļu

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.2017/9 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā” (turpmāk- No-
teikumi), šādus grozījumus:
1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:
“8.1  Pabalsts  medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu ap-
maksai pensionāriem
8.11. Vienreizējs pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu 
apmaksai pensionāriem tiek piešķirts EUR 30,00 apmērā ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta 
saņēmējiem veselības aprūpes jomā.
8.12. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pabalstu ir pensionāriem, kuri:
              8.1 2.1. nestrādā;
              8.1 2.2. saņem tikai vecuma pensiju;
              8.1 2.3. pensijas apmērs ar piemaksu nepārsniedz EUR 300,00.
8.13. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā bez pabalsta saņēmēja  materiālās 
situācijas un ģimenes sastāva izvērtēšanas. Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas 
laika paziņošanu pabalsta saņēmējam.
8.14. Lai saņemtu pabalstu, personai vai tās pārstāvim, uzrādot personu un pensionāra statusu 
apliecinošus dokumentus jāiesniedz iesniegums un jāpievieno dokumenti (čeks, kvīts, maksā-
juma uzdevums u.c.), kas apliecina izdevumus par medikamentu iegādi vai pakalpojumu ap-
maksu, kas saistīti ar personas veselības aprūpi.
8.15. Sociālais dienests pārbauda iesniegto informāciju un izvērtē iesniegtos izdevumus at-
taisnojošos dokumentus. Ja izdevumu apmērs ir mazāks par EUR 30,- tad pabalsta apmērs 
nosakāms iesniegto izdevumu apmērā. Ja izdevumu apmērs ir lielāks par EUR 30,- pabalsta 
apmērs nosakāms EUR 30,- apmērā.”
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dagdas novada pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”.

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs                                                                                    A.Trūlis

 Dagdas novada pašvaldības autoceļu 
fonda līdzekļu izlietojums autoceļu 

uzturēšanai 2019. gada janvārī
Nr. Teritoriālā vienība 

(pilsēta, pagasti)
Summa ar PVN

1. Andrupenes pagasts 895,88

2. Andzeļu pagasts 3100,14
3. Asūnes pagasts 350,00

4. Bērziņu pagasts 383,83
5. Dagdas pagasts 3599,87
6. Ezernieku pagasts 2249,86
7. Konstantinovas pagasts 591,44

8. Ķepovas pagasts 385,15

9. Svariņu pagasts 596,26
10. Šķaunes pagasts 2579,90

Pagastos kopā: 14732,33
11. Dagdas pilsēta: 7689,70

Pavisam KOPĀ: 22422,03

Februārī turpinājās sīva cīņa par vietām 
mācību priekšmetu olimpiādēs. Ir notikušas 
vairākas Krāslavas un Dagdas novadu 
apvienības olimpiādes. 

11. – 12. klašu Latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē Viola Daniela Kiseļo-
va (Ezernieku vsk. 12. kl.) ieguva 1. vietu un 
tika uzaicināta uz valsts olimpiādes 3. posmu 
Rīgā, 1. vietu ieguva arī Violeta Milaševiča 
(Ezernieku vsk. 11.kl.), Evija Utāne (Dagdas 
vsk. 11. kl.) un Jana Krauliša (Dagdas vsk. 
12. kl.) ieguva 2. vietu, Daniela Čapkev-
iča (Dagdas vsk. 12. kl.) izcīnīja 3. vietu, 
bet Dagdas vsk. 12. kl. skolnieces Kristīne 
Vinokurova un Airita Olehnoviča ieguva 
Atzinības.

10. – 12. klašu Ekonomikas olimpiādē 
1.vieta - Airitai Olehnovičai (Dagdas vsk. 
12. kl.) un Atzinības ieguva Jana Krauliša 
un Kristīne Vinokurova (Dagdas vsk. 12. 
kl.).

9. – 12. klašu Matemātikas olimpiādē 
9. klašu grupā Danila Sinicins (Andzeļu 
psk.) un Vineta Bitte (Dagdas vsk.) iegu-
va 2.vietu, Anna Marija Vaišļa (Ezernieku 
vsk.) - 3. vietu; 11. klašu grupā Aigars 
Volčenoks (Dagdas vsk.) ieguva 1. vietu un 
tika uzaicināts uz valsts olimpiādes 3. pos-
mu Rīgā; 12. klašu grupā Atzinības ieguva 
Ezernieku vsk. skolnieces Viola Daniela 
Kiseļova un Jūlija Mošaka.

9. – 12. klašu Ķīmijas olimpiādē 9. klašu 
grupā Danila Sinicins (Andzeļu psk.) ieguva 
1. vietu un tika uzaicināta uz valsts olimpiādes 
3. posmu Rīgā, Linda Slapiņa (Dagdas vsk.) 
ieguva Atzinību; 10. klašu grupā Karīna 
Kuzmenko (Dagdas vsk.) ieguva Atzinību 
un 12. klašu grupā Atzinību ieguva Daniela 
Čapkeviča (Dagdas vsk.).

8. klašu Vācu valodas olimpiādē 3. vietu 
ieguva Raivis Kuzņecovs (Dagdas vsk.).

Novada 5. – 8. klašu Matemātikas 
olimpiādē 5. kl. grupā 1. vieta Undīnei 
Kromānei (Dagdas vsk.), 2. vieta  Raivim 
Bartušam (Andzeļu psk.), 3. vieta Nikitam 
Zavadskim (Dagdas vsk.), Atzinība Artim 
Ņukšam; 6. kl. grupā 1. vieta Sintijai Vaišļai 
(Ezernieku vsk.) un Marinai Smoļaninovai 
(Dagdas vsk.), 2. vieta Elvim Krūmiņam 
(Dagdas vsk.), 3. vieta Raitim Locam 
(Dagdas vsk.); 7. kl. grupā 1. vieta Renātei 
Ciganovičai (Dagdas vsk.), 2. vieta Darjai 
Markovai (Dagdas vsk.) un 3. vieta Danai 
Moisejenokai (Ezernieku vsk.); 8. klašu 
grupā 1. vieta Ksenijai Barkanovai (Dagdas 
vsk.), 2. vieta Viesturam Streļčam (Andru-
penes psk.) un 3. vieta Viktorijai Lukišai 
(Ezernieku vsk.).

28.februārī  uz  Dagdas  novada  4.klašu  
skolēnu  pētniecisko  darbu  konferenci  pul-
cējās   6  skolēni:   

Mārtiņš  Zeiza  no   Asūnes  sākumskolas, Valērija  Lovči-
novska  no  Ezernieku vidusskolas, Daniela  Zariņa, Līna  In-
drāne, Mārtiņš  Kokars, Aleksandrs  Rukmans  no  Dagdas 
vidusskolas.

Februārī  ir  notikuši  arī  skolēnu  diagnosticējošie  dar-
bi   latviešu valodā ,matemātikā. Īpaši  koncentrēties  mācību  
darbam  aicinu  12.klašu  skolēnus, jo  jau  12.martā sāksies  
centralizēto  eksāmenu sesija .

14.februārī uz  informatīvo  semināru  Aleksandrovas  in-
ternātpamatskolā   tikās  izglītības  iestāžu vadītāji, lai  pār-
runātu  klātienē  veicamos  darbus. Pašlaik  izglītības  iestādes 
aicinātas  iesniegt  informāciju pašvaldībai  par  savu   izglītī-
bas  iestādi   turpmāko  trīs  gadu  periodā. Īpaši  vidusskolas ir 
aicinātas  kopā  ar  pedagogiem  apzināt iestādes  specializāci-
ju  ,ieviešot  jauno  mācību  saturu  vispārējā  vidējā  izglītībā  
un  veidojot   padziļināto  kursu  piedāvājumu. Informācija   
par  jaunā  mācību  satura izstrādi  skatīt:www.skola2030.lv 
saitē http : //bit.lv/vidusskola_ pk
 Novada, atklātās un valsts olimpiādes notiks arī martā 
un aprīlī. Lai veicas Dagdas novada olimpiāžu dalībniekiem 
arī turpmāk!

Dagdas  novada  IKSN 

Februārī sporta skolas audzēkņi piedalījās sekojošos sporta 
pasākumos:

3.februārī vieglatlēti (Daniels Kazakevičs, Samuels Zariņš, 
Viktors Kuzmins, Kaspars Andžāns) piedalījās Latvijas U-14 
čempionātā vieglatlētikā telpās. Samuels Zariņš uzstādīja 
savu personīgo rekordu lodes grūšanā un ierindojās 4.vietā.
8.-9.februārī Kuldīgā notika Latvijas U-18, U-20 čempi-
onāts vieglatlētikā telpās. Linards Pauliņš ieguva 6.vietu 60m 
skriešanā.

14.februārī notika Jēkabpils Sporta skolas atklātas sacensī-
bas vieglatlētikā telpās U-16 vecuma grupai. Andris Vorob-
jovs uzrādīja savu labāko rezultātu 300m distancē, bet tomēr 
nekvalificējas Latvijas čempionātam. Viņa rezultāts-4.vieta.

23.-24.februārī mūsu volejbolisti 2001.-2003.g. dzimušas 
meitenes turpināja piedalīties Latvijas čempionātā. Šoreiz 
spēļu vieta bija Tukumā. Mūsu komanda uzvarēja Liepājas 
rajona sporta skolu, bet zaudēja Tukuma sporta skolai un 
Liepājas sporta spēļu skolai. Nākošas spēles martā. Novelē-
sim veiksmi mūsu komandai!

Sporta skolas metodiķis: J.Igaunis 

Sporta skolas ziņas

IZGLĪTĪBAS ZIŅAS
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Līnijdeju kolektīvam
 „Magnolija” – 5

Sestdien, 2.martā savu 5 gadu darbības jubileju svinēja 
Konstantinovas līnijdeju grupa „Magnolija”, pulcējot uz 
svētku koncertu savus draugus un domubiedrus.

Līnijdeju grupa „Magnolija” savu pirmo soli līnijdejās 
uzsāka 2014.gada 14.februārī, kad Konstantinovas Tautas 
namā pulcējās pagasta sievietes, jaunieši un jaunietes uz 
pirmo tikšanos ar deju meistari Sandru Mateju. Uz to ieradās 
26 visu vecumu dejot gribētājas. Tā arī aizsākās regulāras 
nodarbības. Ar lielu entuziasmu tika apgūtas dažādas dejas. 
Katrai dejai tika piedomāts klāt tērps un aksesuāri. Laikam 
ritot, deju grupā palika 16 dalībnieces, tad ilgāku laiku bija 
12 sievietes. Šobrīd kolektīvā dejo  Lūcija Ņikitina, Anna 
Dobrovoļska, Jadviga Utāne, Ņina Žavoronkova, Tatjana 
Jakovļeva, Ilona Augustova, Svetlana Zemļicka, Ludmila 
Juhna, Ināra Raginska.  Visus piecus radošās darbības gadus 
kolektīvu vada Sandra Mateja.  Visas dejotājas ir radošas un 
atraktīvas sievietes, kuras, spītējot visām ikdienas likstām 
un rutīnai, spēj rast kopīgu prieku dejā. Šo prieku viņas ļoti 
aizrautīgi dāvā arī skatītājiem. Sievietes tiekas mēģinājumos 
divreiz nedēļā, viņas vieno pozitīvas emocijas un kustību 
prieks, ko sniedz deja. 

Nedēļas nogalēs kolektīvs bieži  piedalās dažādos pasāku-
mos un pārsteidz skatītājus ar skaistām un ritmiskām dejām 
– Ča ča ča, Sirtaki, valsis… Ļoti īpaša kolektīvam ir deja ar 
dziesmas „Magnolijas zieds” mūziku. 

Sveicam deju grupu "Magnolija" jubilejā un vēlam 
spožus panākumus turpmākajā darbībā! Lai kolektīva 
dalībnieces un vadītāja gūst gandarījumu par veicamo un 
ar savām dejām priecē skatītājus vēl daudzus gadus!

Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa

Mednieku sporta spēles 2019

23. februārī Dagdas pa-
gastā pie Parka rozēm jau 
no paša rīta skanēja pamatī-
gi šāvieni, jo te notika tradi-
cionālās mednieku sporta 
spēles, kuras norisinājās jau 
7 reizi.

Šogad sacentās septiņas 
mednieku komandas. 6 ko-
mandas no Dagdas novada 
(Asūnes, Svariņu, Dagdas, 
Konstantinovas, Andrupenes 
un Andzeļu) un viena ko-
manda no Daugavpils.

Lai gan diena bija auks-
ta un vējaina, tas neatturēja 
skatītājus apmeklēt pasāku-
mu, jo šeit valdīja patīkama 
un azartiska atmosfēra. Tie ir 

svētki, kur atpūsties var visa 
ģimene.

Skrienot stafeti, med-
niekiem bija jāpilda dažādi 
uzdevumi. Medniekiem jābūt 
ne tikai precīziem šāvējiem, 
bet arī veikliem, izturīgiem 
un ātriem.
Pēc rezultātu apkopošanas, 
vietu sadalījums sekojošs:
1. vieta – Andrupenes ko-
manda;
2. vieta – Ilgas (Daugavpils);
3. vieta – Asūnes komanda;
4. vieta – Andzeļu komanda;
5. vieta – Svariņu komanda;
6. vieta – Dagdas komanda;
7. vieta – Konstantinovas ko-
manda.  

Katrai komandai bija 
jāvāra sava īpašā zupa - “šur-
pa”. Vērtēšanas komisija de-
gustēja un vērtēja pasniegto 
ēdienu. Par garšīgāko tika 
atzīta Andrupenes komandas 
“šurpa”.
Pasākuma apmeklētājiem arī 
bija iespēja piedalīties sporta 
aktivitātēs.
Šaušana ar pneimatisko iero-
ci:
Sievietes:
1. vieta – Ž. Aišpure;
2. vieta – J. Aišpure;
3. vieta – A. Ņikitina.
Vīrieši:
1. vieta – E. Trulis;
2. vieta – E. Žavoronkovs;

3. vieta – V. Filatovs.
Šautriņu mešana:
Jaunieši:
1. vieta – J. Silineviča;
2. vieta – R. Matijevskis;
3. vieta – D. Gributs.
Sievietes:
1. vieta – J. Gabrusjonoka;
2. vieta – L. Zariņa;
3. vieta – I. Grundāne.
Vīrieši:
1. vieta – I. Gributs;
2. vieta – A. Siliņevičs;
3. vieta – J. Putnis
Saku mešana:
Jaunieši:
1. vieta – R. Matijevskis;
2. vieta – R. Šugailo;
3. vieta – A. Geks.

Sievietes:
1. vieta – Ž. Aišpure;
2. vieta – L. Zariņa;
3. vieta – S. Valtere.
Vīrieši:
1. vieta – J. Konošonoks;
2. vieta – D. Koņuševskis;
3. vieta – G. Beitāns.

Pateicības dāvanas saņē-
ma arī pasākuma atbalstītāji.
Īpašā ceļojošā balva aizceļo-
ja uz Andrupeni, kas pārņē-
ma sporta spēļu rīkošanas 
stafeti nākamajā gadā.

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un

 komunikāciju nodaļas 
vadītāja
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Paveiktie darbi pagastos

Andrupenes bibliotēkā:
1.03.-11.03. "Kur iesākas 
pasakas - tās sākas ar reiz..." 
Pasaku grāmatu izstāde.
8.03.-15.03. "Pūpoliņi, 
pūpoliņi - pavasara paudē-
jiņi" Literatūras izstāde, 
veltīta dzejnieka Viļa 
Plūdoņa 145. dzimšanas 
dienai.
22.03-29.03. "Neparasti 
viļņojošā dziesma" Liter-
atūras izstāde rakstnieces 
Aīdas Niedras 120. jubilejas 
gadā.
25.03-29.03. "E - prasmju 
nedēļa" Iepazīstināt lasītājus 
ar jaunu piedāvājumu bib-
liotēkā - "e - grāmatu bib-
liotēka" un jaunu e - grāmatu 
lietotāju reģistrācija.
25.03. "Kad sāpe nenodziest" 
Komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņas diena. Tematisks 
literatūras apkopojums.
Svariņu bibliotēkā:
8.03. Pēcpusdiena ”Bib-
liotēja sveiciens mīļajām 
dāmām!”;
14.03. Jauno grāmatu diena;
No 22.03. Literatūras izstāde: 
„Dzīves gājums...”veltī-
ta rakstnieces Aidas Nied-
res-120. atceres dienai.
Bērnu literatūras nodaļā:
07.03. 10:00 - Rīta stunda 
mazajiem “Pirmās pavasara 
puķes”;
27.03. 10:00 – 11:00 - Bib-
liotekārā stunda “Digitālais 
ceļojums”;
9.03. Lasītveicināšana: Lie-
lie Lasīšanas svētki Rīgā.
( Pasākuma norises vieta -  
Rīga);
14.03. Informācijas diena “ 
Krāj un laimē Bērnu liter-
atūras nodaļā “;
Janvāris- decembris: 
Konkurss “ Krāj un laimē 
Bērnu literatūras nodaļā  ”.

Literatūras izstāžu plāns
01.03. – 31.03. “Plūdoņa da-
bas un bērnu lirika” Latviešu 
dzejniekam Vilim Plūdonim 
– 145;
01.03. – 31.03. Plaukta iz-
stāde 2009. gada “Bērnu un 
Jauniešu žūrijas” labākās 
grāmatas;
01.03. – 31.03. Tematiska 
literatūras izstāde izzinošu 
informāciju par dažāda veida 
un lieluma ezeriem, upēm, 
jūrām, okeāniem Latvijā un 
pasaulē “ Ceļojums ezeru, 
upju, jūru, okeānu pasaulē”;
01.03. – 31.03. Plaukta iz-
stāde “Dzīvnieki cilvēku pa-
saulē”;
14.03. – 31.03. Jaunieguvu-
mu izstāde “Grāmatiņ, stāsti, 
kas jauns!’’.
Asūnes bibliotekā:
08.03.“Tu esi sieviete un zie-
dus pelnījusi esi,
Tā vienkārši bez iemesla, 
tāpat”, izstāde un radošā 
darbnīca veltīta Starptautis-
kajai sieviešu dienai.
23.08. “Latviešu zem-
nieku dzīve Aīdas Niedras 
romānos.”, literatūras izstāde 
veltīta A.Niedras 120 – jai 
Atceres dienai.
24.03.“Caur ciešanām uz 
zvaigznēm.”, izstāde veltīta 
Triju zvaigžņu ordeņa dib-
ināšanas dienai.
25.03.“To nedrīkst 
aizmirst...”, komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas di-
ena.
Šķaunes bibliotēkā:
1.03. – 29.03. Dagdas novada 
IKSN vadītājas
Marijas Micķevičas
pildspalvu kolekcijas izstāde;
1.03. – 6.03. „Meteņa prieks” 
literatūras izstāde;
4.03. – 10.03. „Sievietei būt…” 
tematiska izstāde Sieviešu di-

enai.
11.03. – 20.03. „Dzīves sim-
fonijas” 
literatūras izstāde, kas veltī-
ta dzejnieka un rakstnieka V. 
Plūdoņa 145. atceres dienai.
Ķepovas bibliotēkā:
04.03. - 08.03. Tematiskā 
izstāde "Metens brauca pār 
kalniņu..." veltīta meteņdie-
nai. Pankūku receptes, cepša-
na un degustācija;
20.03.-25.03. Plaukta izstāde 
"Rakstniecei Aīdai Niedrai 
120.";
25.03-30.03. "Sāpe mūža 
garumā...".Tematiska izstāde 
veltīta komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai.
Konstantinovas bibliotēkā:
01.03. Jaunākās literatūras iz-
stāde martā;
06.03. Starptautiskā sieviešu 
diena.
Radošā darbnīca;
07.03. Izstāde “Krūzīte ar 
stāstu”;
09.03. Plaukta  izstāde 
“Gudrais no mirkļiem mūžī-
bu kaļ…”;
Rakstniekam Vilim Plūdonim 
- 145
23.03. Plaukta izstāde “Par 
smagu dzīvi un cildeniem cil-
vēkiem”
Rakstniecei Aīdai Niedrai – 
120;
Katru ceturtdienu darbojas 
sieviešu klubiņš “Veiksme”
Andzeļu bibliotēkā:
04.03. - 07.03. Jauno grāmatu 
dienas;
08.03. - 13.08. ,,Garausītis 
zaķītis pa pakrēslu Kuri-
na pļaviņa pirtiņu".Vilim 
Plūdonim - 145 , literatūras 
izstāde;
12. 03. - 14.03. ,,Rokdarbu 
vācelīte"  radošās darbnīcas;
25.03. - 28.03. Literatūras 
izstāde veltīta komunistiskā 

genocīda upuru piemiņas di-
enai ,,Galapunkts - Sibīrija ".
Ezernieku bibliotēkā:
01.03.- Informatīvā stun-
da “Mans draugs – kaķis” 
(1.marts- Pasaules kaķu die-
na);
04.03.-15.03.-“Sieviete- die-
viete”(grāmatu izstāde, kurās 
tiek aprakstīts sievietes spēks 
un daile);
20.03- 29.03.- “Ieskaties dz-
ejā!”(Pasaules dzejas dienai 
veltīta dzejas krājumu iz-
stāde);
21.03.- Pasākums skolēniem 
“Vai viegli rodas dzejolis?”;
18.03-29.03.- “Burvīgais un 
mistiskais”-grāmatu izstāde  
(Aīdai Niedrei – 120);
Marts - Jaunieguvumu izstāde 
(pagasta iedzīvotāju dāvinā-
jumi);
Marts - “Talanti mums 
blakus”-Ezernieku vidussko-
las 11.klases skolnieces un 
Zilupes Mūzikas un mākslas 
skolas 7.klases audzēknes 
Veronikas Ostrovskas  darbu 
izstāde.
Bērziņu bibliotēkā:
1.03. – 18.03.    “Kaut ko no 
pūra lādes…” Bērziņu pa-
gasta iedzīvotājas Ļoļas Du-
bras rokdarbu izstāde;
1.03. – 18.03.    “Pankūkas 
– apaļas un dzeltenas kā 
saulītes” literatūras izstāde;                                                    
5.03. – 15.03.    “Dzejolis, dz-
iesmiņa…” literatūras izstāde 
veltīta dzejnieka Viļa Plūdoņa 
145. dzimšanas dienai
13.03.
Plkst. 14.00    “3td e-grāmatu 
bibliotēka – kas tas ir?” bib-
liotekārā stunda 8. -12. klašu 
skolēniem
  Pasākumi bibliotēkas:
Dagdas novada bibliotēkā:  
01.03. “ Valodas teorija un 
prakse.   Komandas izveide 

organizācijā”. Praktiskas 
nodarbības -seminārs bib-
liotekāriem  Krāslavas cen-
trālajā bibliotēkā;
01.03.-29.03. “Skatuvei at-
dota sirds.” (veltīta starptau-
tiskajai teātra dienai.)
Tematiska literatūras izstāde; 
01.03.-29.03. Literatūras iz-
stāde “Zemes burvība un 
latviskās dabas mistika Aīdas 
Niedres romānos”
Aīdai Niedrei – 120;
7.03. Plkst.11.00-12.00 
“Bibliotēkas pakalpojumi.”
Informācijas stunda;
01.03.-29.03. “To nevar 
aizmirst”. 25. marts - latviešu 
tautas piemiņas diena/ Ko-
munistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena;
14.03.Plkst.13.00. 7.lasīšanas 
svētki.
Krāslavas novada kultūras 
namā;
21.03.Plkst.11.00-12.00.
“Bibliotēkas pakalpojumi.”
Informācijas stunda;
21.03. “Izlasi pirmais.”Jauno 
grāmatu diena;
01.03.-29.03. “Ar grāmatu 
apkārt pasaulei”. Tematis-
ka izstāde  – Āzijas valstis. ( 
Japāna, Indija, Ķīna);
01.03.-29.03. “BOOK FACE   
jeb grāmatu sejas.”Konkurss;
01.03.-29.03. “Pretim pav-
asarim.”Dagdas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde;
18.03.-28.03. “Ieelpo laimi 
un mīlestību.” Ineses Pris-
jolkovas grāmatu izstāde;
26.03.Plkst.13.00. “Ieelpo 
laimi un mīlestību.”
 Lasītāju tikšanās ar  grāmatu 
autori, lektori, pašizveidotās 
pozitīvās domāšanas un at-
tieksmes centra Pavasara 
studija vadītāju Inesi Pris-
jolkovu.

 Pasākumi bibliotēkās

Asūnes pagastā:
• Ūdensvada remonts Kalna1, 

c.Asūne;
• Sagatavota malka Asūnes sā-

kumskolai - 29,4 m3;
• Sazāģēta malka daudzdzīvokļu 

mājām - 189 m3.
Andrupenes pagastā: 
Andrupenes pagasta pārvaldē aktīvi 
tiek veikti malkas sagatavošanas dar-
bi, gan cirsmā, gan Andrupenes katlu 
māju teritorijā. Sakarā ar mainīgi-
em laikapstākļiem liels uzsvars tiek 
vērsts ceļu, trotuāru uzkopšanas, kai-
sīšanas darbiem, lai nodrošinātu drošu 
pārvietošanos Andrupenes pagasta 
iedzīvotājiem.
Andzeļu pagastā: 
Regulari tika tīrīts sniegs ielās, kaisītas 
smiltis, veikti malkas sagatavošanas 
darbi pie katlu mājām.
Bērziņu pagastā:
• Nojaukts grausts un novākti būv-

gruži pie Brīvā laika pavadīšanas 
centra "Upmala"  teritorijā;

• Malkas pievešana no šķūņa  katlu 
mājai;

• Sniega tīrīšana pagasta pārvaldes 
objektos;

• Celiņu pabēršana ar smiltīm.
Ezernieku pagastā:
Ezernieku pagasta pārvalde pirma-
jos gada mēnešos veica kosmētis-
ko remontu pagasta pārvaldē. Tika 

nokrāsotas sienas koridorā un kabine-
tos. Izremontēts ''lauksaimniecības'' 
kabinets. Uzsākts remonts pašvaldībai 
piederošajā ēkā “Pasts”, kur dušas tel-
pā veic grīdas nomaiņu. Ikdienā tiek 
veikti arī ceļu tīrīšanas darbi no sniega, 
malkas sagatavošana.
Ķepovas pagastā:
• Grāvju tīrīšana no krūmiem;
• Malkas sagatavošana nākošai ap-

kures sezonai;
• Salikta malkas šķūņos sagatavotā 

malka.
Svariņu pagastā:
Svariņu pagasta pārvalde turpina kos-
mētisko remontu pārvaldes telpās. Ir 
izremontēts ārsta pieņemšanas kabi-
nets. Nojaukts daudzdzīvokļu mājas 
grausts, kas daudzus gadus ar savu 
izskatu bojāja ciemata ainavu.
Konstantinovas pagastā:
Tika tīrīti ceļi, kaisītas ielas, sagatavo-
ta malka.
Šķaunes pagastā:
Tika sagatavota malka, tīrīti ceļi.
Pilsētsaimniecības paveiktie darbi 
februārī:
• Ceļa malu tīrīsana ceļa posmā Bo-

jāri - Nidišči;
• Bedrīšu remonts pa pilsētas ielām;
• Dagdas Mūzikas un mākslas skolā 

un Dagdas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādē "Saulīte" uzstādī-
tas ugunsdrošās durvis. Ārsta pieņemšanas kabinets Svariņu pagastā.

Grausta nojaukšana Svariņu pagastā.
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Sociālā dienesta ziņas  Dagdas novada Šķaunē pasta nodaļas modeli 

pielāgo pieprasījumam, turpmāk pasta 
pakalpojumi – bibliotēkā 

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ 
Dagdas novada Šķaunes pagastā no 2019.
gada 15.marta tiek mainīts Šķaunes pasta 
nodaļas darbības modelis, darbalaiks un at-
rašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reāla-
jām vajadzībām. Turpmāk Šķaunē visi pasta 
pakalpojumi katru darbdienu no plkst.11 līdz 
12 tiks nodrošināti ērti sasniedzamajās pagast-
mājas bibliotēkas telpās Miera ielā 17 vai arī 
iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie past-
nieka tieši savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu 
pieprasījumu Šķaunes pasta nodaļā, kas vei-
do tikai četrus pasta sūtījumus darbdienā un 
rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus 
vairāk nekā 4200 eiro apmērā, tiek mainīts 
pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un 
atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem arī turpmāk 
būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pa-
kalpojumi. 

Tāpat kā līdz šim, Šķaunes pasta pakalpo-
jumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs piee-
jami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta 
pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: 
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pār-
robežu vēstuļu korespondences saņemšana 
un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta 
paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un 
aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēša-
na, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) 
kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo 
maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komer-
cpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patla-
ban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos 
pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā 
dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā no-
drošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, past-
marku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes 
pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēša-
nu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, 
komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas 

PNS kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību Šķaunes 

iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras 
naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpo-
jumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 
27892759, 67008001 vai 27008001. Pārē-
jos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā 
Šķaunes iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tāl-
runi 23281710.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma 
izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt 
sūtījuma bezmaksas saņemšanu Šķaunes pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot 
pa tālruni 656 53069 vai 27892720 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. 
Savukārt, apmeklējot Dagdas pasta nodaļu 
Alejas ielā 16b, sūtījumu saņemšana bez ie-
priekšēja pieteikuma iespējama katru darbdi-
enu no plkst.8 līdz 16 un sestdienās no plkst.9 
līdz 13.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu 
un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas padomes lēmums 
Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, 
kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada 
teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pa-
kalpojumu sniegšanas vieta. 

Šķaunes iedzīvotāji par pasta pakalpojumu 
saņemšanas iespējām no 2019.gada 15.marta 
tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās 
pastkastītēs.

Sīkākai informācijai:
Gundega Vārpa | Ārējo 

komunikāciju vadības daļas vadītāja
Tālr.: +371 67608505 |
 Mob.: +371 26628729

E-pasts: pr@pasts.lv; 
gundega.varpa@pasts.lv

twitter.com/latvijas_pasts| facebook.com/lat-
vijas.pasts| instagram.com/latvijas_pasts 

Janvārī 82 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas statuss 
un 4 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas statuss. 
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 217 ģi-
menēm EUR 13013,06 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā 
EUR 25,46 apmērā piešķirts 2 ģimenēm un natūrā  - 4 ģi-
menēm EUR 55,90 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību no-
drošināšanai izmaksāti 6 ģimenēm EUR 136,02 apmērā, 1 
pabalsts krīzes situācijā EUR 430,-.
Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm 
– EUR 4983,58 apmērā, apbedīšanas pabalsts vai papildus 
pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR 246,36; pabalsts 
jaundzimušo aprūpei – EUR 880,- 4 ģimenēm, pabalsts Lat-
vijas neatkarības aizstāvēšanas barikāžu 16 dalībniekiem – 
EUR 480,-; pabalsts 67 donoriem – EUR 335,-;  29 pabalsti 
malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai per-
sonām ar invaliditāti – EUR 3480,-; citi pabalsti (duša, ceļu 
tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) – EUR 53,59.
 Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti 
EUR 24118,97.
Papildus jau esošajām, 2 personām piešķirts asistenta pa-
kalpojums, 2 personām pieteikta sociālā rehabilitācija, 1 per-
sonai piešķirts ilgstošs aprūpes pakalpojums VSPC “Dagda”, 
uzsāktas sociālā darba lietas – 2 ar ģimenēm un bērniem un 2 
ar pilngadīgam personām.  

Februārī 72 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas sta-
tuss un 10 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas statuss. 
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 227 ģi-
menēm EUR 13450,01 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā 
EUR 1319,29 apmērā piešķirts 51 ģimenei un natūrā  - 21 
ģimenei EUR 570,72 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību 
nodrošināšanai izmaksāti 25 ģimenēm EUR 591,47 apmērā, 
1 pabalsts krīzes situācijā EUR 1290,-.
Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm 
– EUR 4538,98 apmērā, apbedīšanas pabalsts vai papildus 
pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR 1325,85; pabalsts 
jaundzimušo aprūpei – EUR 1320,- 6 ģimenēm, pabalsts 
Afganistānas kara 16 dalībniekiem – EUR 480,-; pabalsts 7 
donoriem – EUR 35,-;  34 pabalsti malkas iegādei vai ap-
kures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – 
EUR 4080,-; citi pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, dokumentu no-
formēšana u.c.) – EUR 785,2.
 Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti 
EUR 29786,52.
Papildus jau esošajām, 4 personām piešķirts asistenta pa-
kalpojums, 1 personai piešķirts ilgstošs aprūpes pakalpojums 
VSPC “Dagda”, 2 personām veikta ikdienas aktivitāšu un 
vides novērtēšana,  uzsāktas sociālā darba lietas - 5 ar ģi-
menēm un bērniem un 1 ar pilngadīgu personu, uzsāktas 2 
lietas sakarā ar nepilngadīgo ārpus ģimenes aprūpi. 

2019.gada 31.janvāra 
sēdē Dagdas novada domes 
deputāti apstiprināja 2019.
gada nozīmīgāko kultūras 
pasākumu plānu – 34 nova-
da nozīmes norises. 

Apkopojot un izvērtē-
jot pagājušā gadā Dagdas 
novada pašvaldības veiktās 
aptaujas “Iedzīvotāju vie-
doklis par kultūras dzīves 
kvalitāti novadā” rezultātus, 
Kultūras centrs ir nonācis 
pie slēdziena - neskatoties 
uz arvien plašāku elektroni-
sko masu mediju satura 
piedāvājumu, iedzīvotāju 
vēlme apmeklēt koncer-
tus, teātrus un arī kino nav 
mazinājusies. Gluži pretēji 
palielinājusies. Iedzīvotā-
ju interese un pieprasījums 
pēc kvalitatīva kultūras 
produkta mudina realizēt 

vairākas jaunas idejas. 
Šogad tiks piedāvāti vairāki 
maksas koncerti, pieaicinot 
pazīstamus māksliniekus, 
teātra izrādes un kino se-
ansi, ar iespēju pirmajiem 
noskatīties jaunākās lat-
viešu filmas, pirms tās tiek 
demonstrētas TV ekrānos. 

Jāsaka, gads ir uzsākts 
veiksmīgi. Ar lielu atsaucī-
bu Dagdā tika uzņemts 
itāļu un latviešu dziedātājs, 
televīzijas raidījumu vadītā-
js Roberto Meloni, kas ar 
savu klātbūtni darīja krāšņu 
Kultūras centra gada bal-
li. Februāra sākumā ar lir-
iskām mīlestības dziesmām 
Dagdas Kultūras centra ap-
meklētājus priecēja Šlāger-
aptaujas veterāni – duets 
Inga&Normunds. Koncerta 

laikā tika godinātas nova-
da stiprās ģimenes – pāri, 
kuri laulībā sasnieguši kādu 
sev nozīmīgu jubileju. Par 
godu sievietēm un pavasara 
svētkiem, 8.martā Dagdā 
viesosies Juris Ostrovskis 
ar  autordziesmu izla-
si. Savukārt, 16.martā uz 
Kultūras centru tiek aicinā-
ti Igora Aksjutas, Svetlanas 
Šimanskas un Alekeseja 
Roma dziesmu piekritēji. 
Mākslinieki mēros ceļu no 
Baltkrievijas, lai Dagdas 
novada ļaudīm veltītu au-
torkoncerta programmu 
“Veltījums Tev…” Par godu 
Medicīnas darbinieku die-
nai, 9.jūnijā Dagdā notiks 
Normunda Rutuļa koncerts.
 
Amatiermākslas noturīgās 
tradīcijas ir nozīmīgs nova-
da resurss sabiedriskās dz-
īves dažādošanā un savas 
dzimtās puses piederības 
sajūtu stiprināšanā.  Viena 
no prioritātēm ir motivēt 
iedzīvotājus, radot interesi 
un brīvprātīgu iesaistīšanos 

kultūras dzīvē. Marta 
mēnesī paredzēts svinēt 
amatiermākslas kolektīvu 
pastāvēšanas jubilejas – 
Konstantinovas līnijdeju 
grupa “Magnolija” atzīmēs 
savu pirmo apaļo jubileju 
– 5 gadus, bet Andrupenes 
folkloras kopa “Sovvaļnīki” 
atskatīsies uz saviem 10 ra-
došās darbības gadiem. 

Gada laikā notiks arī 
novada iedzīvotāju un vie-
su jau iemīļotie festivāli:

18.maijā - 6.Starptautiskais 
mūzikas, dejas, bērnu māks-
las un modes teātra festivāls 
„Apskauj mani, māmuliņa”;
6.-7.jūlijā - 5.Starptau-
tiskais baltkrievu dziesmu 
un deju festivāls “Fest 
2019”;
26.-28.jūlijā - D a g d a s 
novada svētki „Annas Dag-
dā”.  Koncertizrāde “Laimes 
formula” (Laila Ilze Purma-
liete un Jānis Paukštello) un 
grupa “Bermudu divstūris”;

Vairākos pagastos tiks 
rīkoti skatītāju iecienītie 

ikgadējie svētki:
25.maijā - Vokālo ansam-
bļu sadziedāšanās svēt-
ki “Pavasara pieskāriens” 
Andzeļos;
2.jūnijā - Ritma deju svētki 
“Dejotprieks” Asūnē;
23.jūnijā „Ielīgošana 
Andrupenē” ar brīvdabas 
teātra izrādi;
13.jūlijā D a g d a s 
novada Pļaušanas svētki 
Ezerniekos;
20.jūlijā Saldie svēt-
ki “Konfekšu paradīze” 
Svariņos;
3.augustā Asūnes pa-
gasta svētki. Asūnes Tautas 
namam-70;
24.augustā Saulespuķu 
svētki Bērziņos;
Ludviga diena Ezerniekos;
21.septembrī Dārza svētki 
Konstantinovā;
28.septembrī M i ķ e ļ i 
Šķaunē;
19.oktobrī Mazākum -
tautību kultūras svētki „Za-
vaļinka” Svariņos.

Turpinājums 7.lpp

APSTIPRINĀTS KULTŪRAS 
PASĀKUMU PLĀNS
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2019. gada 16. martā 
PĀRBAUDI KRŪTIS! 

Aicinām uz mamogrāfijas izmeklējumu!
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās pro-

grammas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura 

pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt 
augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros  sievi-
etēm ar speciālām  Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 
vēstulēm-  izmeklējumu veic BEZ MAKSAS.
2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā 
pacienta iemaksa - EUR 2,85).

 Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
Atrašanās vieta:
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs, Brīvības iela 29,
 Dagda,
no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00.

Tālrunis uzziņām: 26458044

Dagdas novadā ir uzsāktas realizēt 
4 neformālās izglītības programmas: 
Kaitīgie ieradumi, Veselīgs uzturs, 
Veselīga dzīvesveida organizēšana 
un pavadīšana jauniešiem, Ekoloģi-
ja un mēs. Janvārī ir jau notikušas 
pirmās nodarbības, lūk ko par pro-
grammas īstenošanu stāsta paši sko-
lotāji:

Ezernieku vidusskolas skolēniem 
tika piedāvāts darboties “Veselīga 
uztura” programmā. Pieteicās 7.un 8. 
klases 16 skolēni.

Programmas mērķis ir veicināt 
skolēniem izpratni par veselīgu dz-
īvesveidu, izvēloties pareizu, saba-
lansētu un daudzveidīgu uzturu, uztu-
ra režīmu, prasmi patstāvīgi praktiski 
pagatavot veselīgus ēdienus.

Janvārī notika pirmā nodarbība: 
Veselīga uztura pamatprincipi. Uz-
turvielas, to nozīme.

Skolēni iepazinās ar uztura nozīmi, 
uzturvielām, to ietekmi uz cilvēka ve-
selību. Salīdzināja uzturvielu daud-
zumu dažādos produktos, izmantojot 
uzturlīdzekļu ķīmiskā sastāva tabu-
las. Izprata uzturlīdzekļu daudzveidī-
bu un nozīmīgumu. Secināja par ve-
selīga uztura nozīmīgumu personīgā 
dzīvē. Skolotāja D.Kiseļova

Programmu "Kaitīgie ieradumi" 
sāka apgūt 21 Ezernieku vidussko-

las 9.klašu skolēns. Jaunieši ir no 4 
tuvākajiem pagastiem (Ezernieku, 
Šķaunes, Rundēnu, Istras). Daļa zēnu 
aktīvi spēlē volejbolu, citi palīdz 
vecākiem lauku darbos. Šajā vecum-
posmā būtiska loma ir pusaudžu va-
jadzība pēc pašapliecināšanās, tāpēc 
meklē vidi, kurā to realizēt. Skolas 
uzdevums ir veidot izglītības vidi, 
kurā tiek dotas ne tikai zināšanas, bet 
arī iespēja veidot veselīgu pašapziņu. 
Pastāv saistība starp jauniešu 
kaitīgajiem ieradumiem un snieg-
to informāciju par tiem, tāpēc uz 
pierādījumiem balstīta informācija 
par kaitīgajiem ieradumiem noderēs. 
Janvārī jaunieši aktīvi piedalījās 
ievadnodarbībā par kaitīgajiem 
ieradumiem. Skatoties un klauso-
ties videomateriālu, līdzdarbojoties, 
skolēni uzzināja kaitīgo ieradumu 
riska un atkarību veicinošos fak-
torus. Paši izspēlēja atkarību izrai-
sošo vielu nosaukumus, aizdomājās 
par savām atkarībām no procesiem, 
vielām. Skolotāja L. Lune

Ekoloģijas programmas ”Ekoloģi-
ja un mēs’’ programmas apguvei 
pieteicās 16 Ezernieku vidusskolas 
skolēni. Jau pirmajā tēmā “Mūsu 
mežu flora un fauna” novadīta nodar-
bība, kurā diskutējām par mūsu da-
bas bioloģisko daudzveidību, kā arī 

bioloģiskās daudzveidības samaz-
ināšanās cēloņiem. Skolēni strādā-
ja pāros un individuāli– iepazina 
mūsu apkārtnē dzīvojošo dzīvniekus. 
Centās atpazīt dzīvnieku pēdas. Lai 
izprastu bioloģiskās daudzveidī-
bas saglabāšanas nepieciešamību, 
skolēni risināja uzdevumus, kuros 
matemātiski viņi varēja pierādīt 
dzīvo organismu saglabāšanas ne-
pieciešamību. Nākošajās nodarbībās 
šajā tēmā notiks plakāta veidošana, 
kurā skolēni izstrādās modeli, kā 
saglabāt noteiktu sugu. Skolotāja 
L.Kudrjavceva

Programma “Veselīga dzīves-
veida organizēšana un pavadīšana 
jauniešiem’’ tiek īstenota Dagdas 
vidusskolas 16 jauniešiem. Pirmajā 
nodarbībā skolēni iepazina drošības 
noteikumus, nodarbojoties ar fizis-
kajām aktivitātēm. Svarīgi: nodar-
bojoties ar fiziskajām aktivitātēm 
netraumēt sevi un citus. Attiecīgi 
pēc katra jaunieša spējām un fiziskās 
sagatavotības notiek fizisko aktivi-
tāšu izvēle attiecīgi katram grupas 
dalībniekam. Skolotājs H.Kavinskis

Projektā piešķirtais finansējums: 
projekta kopēja summa – 720 069,24 
EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 
% ERAF, 108 010,39 valsts budže-
ta līdzfinansējums. Dagdas novada 
pašvaldības kopējā finansējuma daļa 
371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 
EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –
valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu: www.
latlit.eu

Saite par projektu: http://www.dagda.lv/
projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/in-
terreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirm-
ie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.
europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild 
Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savi-
enības oficiālo nostāju.
Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.
nagla@dagda.lv , 29366163

Projekta asistente-darbības koordinatore: 
Marija Mickeviča, marija.mickevica@
dagda.lv
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“Balttour 2019”
   BALTTOUR ir plašākā 
tūrisma izstāde Baltijā, kas 
ik gadu atklāj jauno tūris-
ma sezonu un rada daudz 
patīkamu pārsteigumu gan 
tūrismā strādājošiem, gan 
ceļotgribētājiem.
   BALTTOUR ir plašākā 
tūrisma izstāde Baltijā, kas 
ik gadu atklāj jauno tūris-
ma sezonu un rada daudz 
patīkamu pārsteigumu gan 
tūrismā strādājošiem, gan 
ceļotgribētājiem.
   Katru gadu šajā izstādē 
sevi prezentē arī Dagdas 
novads, piedaloties Latgales 
reģiona stendā. Arī šogad no 
1. līdz 3. februārim Dagdas 
Tūrisma Informācijas centrs 

piedalījās Starptautiskajā 
tūrisma izstādē „Balttour 
2019” Rīgā, Ķīpsalas iz-
stāžu centrā, Latgales reģio-
na stendā.
   Izstādes laikā apmeklētā-
jus aicināja apceļot Lat-
gali un Dagdas novadu, 
iepazīstināja ar Latgales un 
Dagdas novada tūrisma in-
formatīvajiem materiāliem 
un tūrisma objektiem. Iz-
stādes laikā ceļotājiem un 
tūrisma profesionāļiem tika 
izdalītas 900 Dagdas nova-
da tūrisma brošūras.

Dagdas Tūrisma 
informācijas centra 

vadītāja Inga Soloha

Turpinājums no 6.lpp
Tiks turpināti iepriekšē-
jos gados iedibināti pasā-
kumi un norises – Dagdas 
novada PII bērnu kolektīvu 
sadziedāšanās „Cālis gaida 
pavasari”, Galda dziesmu 
un „gvelžu” saiets „Auni 
kuojas, laksteigola!”, Baltā 
galdauta svētki, Vasaras saul-
grieži Dagdā, sadancis „Vēl-
reiz Andrupenē”, Baltkrievu 
kultūras diena, Lāčplēša un 
Valsts proklamēšanas gada-
dienai veltīti pasākumi. Jau-
ninājums ir 27.aprīlis - Lat-
gales kongresa diena, kad 
godā celsim latgalisko.
Paredzēts turpināt arī ikgadē-
jās un tradicionālās skolotāju, 
lauksaimnieku un uzņēmēju, 
kultūras darbinieku dienas 
svinības. 

1.decembris liks sarosīties 
senioriem, kad gaidīsim 
ierodamies ciemiņus no visas 
Latgales senioru deju kopu 
sadancī. 

Gadu noslēgs Adven-
ta Lūgšanu brokastis, ku-
ras tradicionāli tiek rīko-
tas decembra pirmajā 
trešdienā. Ziemassvētku 
rokdarbu tirdziņš un rok-
darbnieču meistarklases, 
Ziemassvētku vecīšu salido-
jums Dagdā, atklājot svētku 
egli novada centrā, un citas 
norises, kurās jebkurš in-
teresents atradīs sev tīkamu 
un piemērotu atpūtu daudzo 
Ziemassvētku pasākumu 
klāstā visā novadā. 

Laipni gaidīti Dagdas novada 
Kultūras centra pasākumos!

Kultūras centra vadītāja 
Inese Plesņa
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Alejas ielā 4, Dagda, 
Dagdas novads, LV - 5674

Atbildīgais par izdevumu: 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Silvija Rapša, silvija.rapsa@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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  Daniels
     Una

     Luīza
     Matejs
     Paula
     Ņikita

     Marjana

Apsveicam!

VIŅSAULĒ
AIZGĀJUŠIE*  

FEBRUĀRA MĒNESĪ

Februārī Dagdas 
novada  Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 
7 jaundzimušie 

          kuriem doti 
šādi vārdi: 

*reģistrētie Dagdas novada 
dzimtsarakstu nodaļā februārī

 
IZSAKĀM DZIĻU 

LĪDZJŪTĪBU 
TUVINIEKIEM

FUTBOLS JAUNIEŠIEM

  Brics Valdis (dz.1959.g.)
  Burcevs Pjotrs (dz.1965.g.)
  Čerepahina Tamāra (dz.1940.g.)
  Ilatovska Gaļina (dz.1957.g.)
  Jageloviča Žanna (dz.1968.g.)
  Jevsejevs Aleksandrs (dz.1948.g.)
  Juhna Jāzeps (dz.1930.g.)
  Klovāne Leontīne (dz.1939.g.)
  Kūla Imants (dz.1965.g.)
  Lars Jānis (dz.1937.g.)
  Lisova Zofi ja (dz.1938.g.)
  Lukša Anatolijs (dz.1957.g.)
  Mamošins Vladimirs (dz.1959.g.)
  Mileika Anna (dz.1948.g.)
  Sinicāne Ļubova (dz.1959.g.)
  Smirnovs Jevgēnijs (dz.1952.g.)
  Spila Margarita (dz.1952.g.)
  Tiško Anna (dz.1922.g.)
  Tribiss Roberts (dz.1943.g.)
  Trifonova Irina (dz.1934.g.)
  Zaharovs Mihails (dz.1962.g.)
  Zeiza Pēteris (dz.1941.g.)


