
Dagdas novada Tautas namu 
245 pašdarbnieki tikās 3. februārī 
Svariņu Tautas namā.  

Pasākuma laikā Dagdas novada 
domes priekšsēdētāja Sandra Viškure 
pasniedza nominācijas “Gada kultū-
ras cilvēks 2016” 15 dalībniekiem. 
No Andrupenes TN par gada kultūras 
cilvēku kļuva Dainis Platacis, Ārija 
Girse, Aleksandrs Lubāns. No An-
dzeļu TN – Ļena Beitāne, no Asūnes 
TN – Alīna Jeremenoka. No Dagdas 
TN nomināciju “Gada kultūras cil-
vēks 2016” saņēma Maksims Tahta-
rovs, Daiga Krilova, Lidija Kartenko 
un Darja Smoļaninova. No Ezernie-
ku TN – Tatjana Volovatova un Lore-
ta Dārzniece. No Konstantinovas TN 
nomināciju saņēma Danute Blinova, 
un no Svariņu TN – Ivans Jančenko 

un Faina Davidenko. Un vēl “Gada 
kultūras cilvēks 2016” kļuva Alek-
sejs Gončarovs. Dagdas novada Cil-
dinājumi un pateicības suvenīri tika 
pasniegti pašdarbniekiem un vairā-
kiem kolektīviem, kas šogad svin 
jubilejas. 

Pasākuma laikā katrs Tautas nams 
uzstājās ar priekšnesumu. Pēc sek-
mīgas uzstāšanās katrs Tautas nams 
saņēma savu “zvaigzni”. 

Svariņu TN vadītāja Erna Šļahota 
dāvāja saviem kolēģiem un viesiem 
2017. gada simbolu - tamborētu gai-
li un kopā ar lielo Gaili klātesošos 
iesaistīja aktīvās rotaļās. Konstanti-
novas TN vadītāja G. Radelicka kā 
pateicībā par pasākumu dāvāja īstu 
gaili nama saimniecei.

Klātesošos uzrunāja un sveica 
Dagdas novada domes priekš-
sēdētāja Sandra Viškure, 

priekšsēdētājas vietnieks Raitis 
Azins un Svariņu pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Andžāns. Pasākuma 
laikā klātesošos sveica arī Vitebskas 
apgabala Kultūras nodaļas vadītāja 
Gaļina Bartkeviča un mūsu sadrau-
dzības pilsētas Dubrovnas rajona 
kultūras un ideoloģijas nodaļas va-
dītāja Ludmila Dudareva. Uz pasā-
kumu, sveikt mūsu pašdarbniekus, 
bija ieradies instrumentālais ansamb-
lis “Excelsus” no Rēzeknes. Lielu 
pārsteigumu mūsu pašdarbniekiem 
sagādāja Dubrovnas rajona vokālā 
grupa “Spatkanne”. Īpaši visus aiz-
kustināja dziesma par pēdējo lapu, 
kas tika izpildīta latviešu valodā. 

Noslēgumā stafeti nākamajam 
pašdarbnieku saietam pārņēma Kon-
stantinovas Tautas nams. 

Paldies visiem pašdarbniekiem, 
kuri priecē mūs ar saviem priekšne-

sumiem. Novēlam Jums raitus deju 
soļus, skanīgas balsis un neizsīkstošu 
enerģiju arī turpmāk! 

Evita Krūmiņa

Pašdarbnieku saiets “Kultūras zvaigznājs”

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 6. aprīlī

Mednieku sporta spēles 2017
25. februārī Konstantinovas pa-

gastā jau piekto gadu pēc kārtas 
noritēja Dagdas novada mednieku 
sporta spēles. 

Sacensības piedalījās 6 komandas 
no Dagdas novada: Asūnes, Andze-
ļiem, Andrupenes, Dagdas, Konstan-
tinovas, Svariņiem, un 4 komandas 
no blakus pagastiem: Ambeļiem, 
Aulejas, Skaistas un Pušas. Katrā 
komandā piedalījās pa 3 pārstāvji no 
medību kolektīva. 

Dienas gaitā mednieki mērojās 
spēkiem trasē, kas sastāvēja no vairā-

kiem posmiem. Trase sākās ar ēsmas 
sagatavošanu lamatām un to uzlikša-
nu, tad dalībniekiem vajadzēja pār-
varēt šķēršļu joslu. Nākamajā posmā 
medniekiem vajadzēja ar virves pa-
līdzību izvilkt mežacūku no grāvja, 
pēc tam dalībniekiem bija jāsagatavo 
malka - vispirms to vajadzēja sazāģēt 
un tad saskaldīt. Nākamajā posmā 
tika pārbaudītas mednieku teorētis-
kās zināšanas un ar vanaga aci vaja-
dzēja saskatīt attēlotos zvērus. Pēdējā 
posmā dalībniekiem vajadzēja no-
laisties no kalna ar virves palīdzību. 

Trase no-
slēdzās ar 
šaušanu. 

Trāpīt mērķī vajadzēja no šūpojošās 
platformas, tāpēc izdarīt to bija sa-
režģīti. Bet tie vēl nebija visi pārbau-
dījumi. Skaistas mednieku kolektīvs 
bija sarūpējis pārsteiguma konkursu 
- no katra mednieku kolektīva vie-
nam dalībniekam vajadzēja uz tausti 
uzminēt dzīvnieku.

Pasākuma laikā bija iespēja degus-
tēt mednieku zupas. 1. vietu par gar-
šīgāko zupu ieguva Konstantinovas 
mednieku kolektīvs, 2.vietu – Asūnes 
mednieku kolektīvs, 3. vietu – Pušas 
mednieku kolektīvs. 

Sporta aktivitātēs varēja piedalī-
ties ne tikai mednieki, bet arī līdzju-
tēji. Veiksmīgākie un aktīvākie saņē-

ma diplomus un dažādas dāvanas. 
2017. gada mednieku sporta spēlēs 

uzvarēja Konstantinovas mednieku 
kolektīvs, 2.vietā – Andzeļu mednie-
ku kolektīvs, 3. vietā – Asūnes med-
nieku kolektīvs.

Īpašo ceļojošo balvu saņēma Sva-
riņu mednieku kolektīvs, kas pārņē-
ma sporta spēļu rīkošanas stafeti nā-
kamgad.

Evita Krūmiņa
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3.februārī tika sasaukta domes 
ārkārtas sēde.

Deputāti atbalstīja projektu pie-
teikumu iesniegšanu biedrības “Krā-
slavas rajona partnerība” izsludināto 
projektu konkursos “Atbalsts sabied-
risko aktivitāšu dažādošanai vietē-
jiem iedzīvotājiem” un “Atbalsts 
vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un 
kultūras objektu, sakārtošanai pakal-
pojumu pieejamībai, kvalitātei un sa-
sniedzamībai”.

Projektu pieteikumi:
 ▪ “Āra klases izveidošana Dagdā, 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem”,  projekta 
atbalstīšanas gadījumā nodrošinot 
līdzfinansējumu 10% apmērā no ko-
pējām projekta attiecināmajām iz-
maksām jeb 558,07 EUR no kopējām 
izmaksām 5580,68 EUR;

 ▪ “Latviešu tautas tērpu iegāde 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem”, nodroši-
not līdzfinansējumu 10% apmērā no 

kopējām projekta attiecināmajām iz-
maksām jeb 1 000,00 EUR no kopē-
jām izmaksām 10 952,90 EUR;

 ▪ “Latgales kultūrvēsturiskā man-
tojuma popularizēšana un sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana, iegādājoties 
senos Latgales tērpus”, nodrošinot 
līdzfinansējumu 10 % apmērā no 
kopējām projekta attiecināmajām iz-
maksām jeb 904,50 EUR no kopējām 
izmaksām 9 045,00 EUR;

 ▪ “Kapličas būvniecība Andzeļu 
ciemā rituālo pakalpojumu pieeja-
mībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, 
nodrošinot līdzfinansējumu 10% ap-
mērā no kopējām projekta attiecinā-
majām izmaksām jeb 3 735,10  EUR 
no kopējām izmaksām 37 351,00 
EUR;

 ▪ “PII “Saulīte” teritorijas sakārto-
šana pakalpojumu pieejamībai, kva-
litātei un sasniedzamībai”, nodroši-
not līdzfinansējumu 10% apmērā no 
kopējām projekta attiecināmajām iz-
maksām jeb 5 000,00 EUR no kopē-

jām izmaksām 51 208,53 EUR;
 ▪ “Brīvdabas trenažieru izvietoša-

na Dagdas pilsētā sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanai vietējiem iedzīvo-
tājiem”, nodrošinot līdzfinansējumu 
10% apmērā no kopējām projekta 
attiecināmajām izmaksām jeb 967,10 
EUR no kopējām izmaksām 9 671,00 
EUR;

 ▪ “Florbola aprīkojuma iegāde 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
Dagdas novadā”, nodrošinot līdzfi-
nansējumu 10% apmērā no kopējām 
projekta attiecināmajām izmaksām 
jeb 791,93 EUR no kopējām izmak-
sām 7 919,27 EUR.

Izskatot jautājumu par pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu biedrībām 
un reliģiskām organizācijām 2017.
gadā, tika nolemts piešķirt pašvaldī-
bas līdzfinansējumu:

- biedrībām kopā  – 17 811,40  
EUR;

- reliģiskām organizācijām kopā – 
13 747,40  EUR.

 Precizēts Dagdas novada domes 
19.01.2017. sēdes lēmums “Par telpu 
nomas līguma slēgšanu ar AS “SEB 
banka”, pamatojoties uz SEB bankas 
lūgumu, telpu nomas maksā iekļauta 
maksa par apkuri un elektroenerģiju.

Piešķirti līdzekļi biedrībai “Or-
hidejasS” projekta “Āra trenažieri 
Andzeļu ciema iedzīvotājiem” līdzfi-
nansējuma nodrošināšanai 369,00  
EUR.

Deputāti piešķīra pašvaldības 
līdzfinansējumu:

 ▪ Fondam „Sibīrijas bērni” projek-
tu īstenošanai - 200,00 EUR;

 ▪ Dagdas novadnieku J.Pokuļa 
un O.Papsujeviča pētījuma “Dagdas 
novads gadsimtu ceļos: notikumi un 
ļaudis” grāmatas publicēšanai – 1 
500,00 EUR.

Tika apstiprināts Dagdas novada 
pašvaldības budžets 2017.gadam un 
novada pašvaldības Iepirkumu plāns 
2017.gadam.

Domes sēžu lēmumi

Atbalstīti divi projektu iesniegumi
Šī gada 14.februārī Lauku 

atbalsta dienesta Dienvidlatga-
les reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde ir pieņēmusi lēmumus par 
divu Dagdas novada pašvaldības 
projektu iesniegumu apstiprināša-
nu - ir apstiprināti projekti “VSPC 
“Dagda” teritorijas sakārtošana 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitā-
tei un sasniedzamībai, izveidojot 
auto stāvlaukumu” (projekta Nr.16-
03-AL33-A19.2201-000007) 
un “Dagdas Tautas nama terito-
rijas sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasnie-
dzamībai” (projekta Nr.16-03-
AL33-A19.2201-000006). Projek-
tu pieteikumi sniegti vietējās 
rīcības grupas - biedrības „Krāsla-
vas rajona partnerība” izsludinā-
tajā projektu konkursā Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) finansēta Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam 19.2. pasāku-
ma „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības inicia-
tīvas”.

Projekta “VSPC “Dagda” teri-
torijas sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasnie-
dzamībai, izveidojot auto stāvlau-
kumu” ietvaros tiks izveidots auto 
stāvlaukums un celiņi ar bruģak-
mens segumu. Maksimāli uzla-
bojot iedzīvotājiem pakalpojumu 
pieejamību, auto stāvlaukums tiks 
izveidots VSPC „Dagda” teritorijā, 
kur pašlaik nav iespējams iebraukt 
ar automašīnu. VSPC „Dagda” 
apmeklētāji varēs iebraukt centra 
teritorijā un turpat novietot automa-

šīnu, tas ir īpaši svarīgi ģimenēm 
ar bērniem, cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un senioriem. Kopē-
jās projekta izmaksas ir 48 163,45 
EUR, publiskais finansējums – 43 
347,10 EUR.

Projekta “Dagdas Tautas nama 
teritorijas sakārtošana pakalpo-
jumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai” ietvaros paredzēts 
uzlabot Tautas nama infrastruk-
tūru, ierīkojot bruģakmens segumu 
iebraucamajam ceļam, stāvlau-
kumiem un gājēju celiņam no 
Alejas ielas līdz Brīvības ielai. 
Tāpat paredzēts sakārtot lietus 
ūdens novadīšanas sistēmu ap 
ēku, uzlabot ēkas ieejas kāpnes 
un ierīkot āra apgaismojumu pie 
stāvlaukumiem. Kopējās projekta 
izmaksas ir 85 000,00 EUR, publis-
kais finansējums – 45 000,00 EUR.

Artjoms Gekišs
Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja p.i.

23.februārī notika kārtējā do-
mes sēde.

Tika nolemts piedalīties Zivju fon-
da Pasākumā ar projektu pieteiku-
miem:

• „Zivju resursu pavairošana 
Dagdas novada Ežezerā”, kurā pare-
dzētas kopējās izmaksas 5423,22 
EUR un pašvaldības līdzfinansējums 
11% apmērā jeb 596,55 EUR;

• „Zivju resursu pavairošana 
Dagdas novada ezeros”, kopējās pa-
redzētās izmaksas 6606,60 EUR un 
pašvaldības līdzfinansējums 9,5% 
apmērā jeb 626,73 EUR.

Veikti grozījumi Aleksandrovas 
internātpamatskolas nolikumā, papil-
dinot to ar jaunu pakalpojumu - „At-
elpas brīdis” bērniem ar funkcionāla-
jiem traucējumiem.

Izskatīti jautājumi par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
no vienas personas un par saistību 
piespiedu izpildīšanu brīdinājuma 
kārtībā no vienas juridiskas personas 
un trim fiziskām personām. Nolemts 
iesniegt tiesā pieteikumus maza ap-

mēra prasībās pret divām fiziskām un 
divām juridiskām personām.

Apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr.2017/4 „Sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Dagdas novadā”.

Veikti grozījumi Domes 
17.11.2016. lēmumā “Par VSPC 
“Dagda” telpu nomas maksu”, no-
sakot VSPC “Dagda” nedzīvojamo 
telpu nomas maksu 9,00 EUR/m² 
mēnesī ģimenes ārstu un ārstu spe-
ciālistu privātprakses vietām ar 2017.
gada 1.janvāri.

Deputāti apstiprināja Dagdas no-
vada pašvaldības ceļu fonda līdzek-
ļus 2017.gadam un pašvaldības iz-
glītības iestāžu izmaksu aprēķinu 
savstarpējo norēķinu veikšanai par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakal-
pojumiem no 01.01.2017.

Apstiprināti Ezernieku pagasta 
pārvaldes autobusu maršrutu grafiki 
skolēnu pārvadājumiem.

Tika lemts par: nekustamā īpa-
šuma sadali un jauna nosaukuma 
piešķiršanu; zemes nomas līgumu 

slēgšanu; zemes nomas tiesību pār-
eju; zemes nomas tiesību izbeigšanu; 
zemes nomas līgumu pagarināšanu; 
neiznomātu zemes gabalu saraksta 
apstiprināšanu; zemes vienību ie-
skaitīšanu rezerves zemes fondā; 
zemes apakšnomu; adreses dzēšanu; 
Dagdas pilsētas zemes komisijas dar-
bības izbeigšanu.

Tika apstiprināti nekustamā īpašu-
ma “Kāpas”, Andzeļu pagastā noti-
kušās izsoles rezultāti un pārdošana 
par izsolē nosolīto augstāko cenu 10 
670,00 EUR.

Nolēma rīkot ēkas Miera ielā 22, 
Svarincos nomas tiesību izsoli.

Pagarināja līgumu ar SIA „Ūzole-
ņi” par telpu nomu Dagdas pagasta 
Tautas bibliotēkas darbības nodro-
šināšanai līdz 2017.gada 31.decem-
brim.

Veica grozījumus domes 
19.01.2017. lēmumā “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksas 
izmaiņām”, nosakot sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas maksu 13,21 
EUR/m³ (bez PVN) ar 2017.gada 

1.martu līdz 2017.gada 31.decem-
brim, kurā proporcionāli ir iekļauta 
dabas resursa nodokļa starpība 0,22 
EUR/ m³ par 2017.gada janvāra un 
februāra mēnešiem.

Izskatīti dzīvokļu jautājumi: at-
celts dzīvokļa izīrēšanas lēmums vie-
nai personai; pagarināts īres līgums 
vienai personai; izīrēta pašvaldības 
dzīvojamā platība divām personām. 

Piešķirts ikgadējais atvaļinājums 
un papildatvaļinājums Dagdas no-
vada domes priekšsēdētājai Sandrai 
Viškurei no 25.februāra līdz 15.mar-
tam.

Izskatīts jautājums par pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Ķe-
povas pagastā atsavināšanu.

Ar pilniem domes sēdes protoko-
liem, pielikumiem un audio ierak-
stiem var iepazīties www.dagda.lv 
/ Pašvaldība / Dokumenti / Novada 
domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Guna Malinovska 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja

Tiks samazināts tarifs
 par atkritumiem

2017.gada 23.februāra domes sēdē tika 
pieņemts lēmums, kas paredz samazināt ie-
priekš apstiprināto atkritumu apsaimnieko-
šanas tarifu no 14,41 EUR/m3 (bez PVN) 
uz 13,21 EUR/ m3 (bez PVN).

Izmaiņas tarifā radās sakarā ar atkritu-
mu poligona, uz kuru tiek izvesti atkritumi 
no Dagdas novada, piemērotā koeficienta 
samazināšanu -  0,75, kas atbilst attiecī-
bai starp poligonā pieņemto un apglabāto 
atkritumu daudzumu. Tas nozīmē, ka par 
vienu m3 nodoto nešķiroto sadzīves atkri-
tumu daudzumu dabas resursu nodoklis būs 
jāmaksā 3,00 EUR nevis 4,00 EUR, kā tas 
bija paredzēts iepriekš.

Atgādinām, ka bez maksas gan fiziskas, 
gan juridiskas personas var nodot papīru, 
kartonu, makulatūru, tetrapakas, stikla ie-
pakojumus (pudeles, burkas), plastmasas 
taru (PET pudeles, maisiņus, plēves) un 
metāla iepakojumus (kārbas, bundžas, vā-
ciņus).

Guna Malinovska
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2017.gada budžets
Dagdas novada dome 

3. februārī apstiprināja 
pašvaldības budžetu 2017. 
gadam. Budžets sastāv no 
pamatbudžeta ieņēmumu 
un izdevumu daļas, speciā-
lā budžeta ieņēmumu un 
izdevumu daļas un pašval-
dības budžeta saistībām.

Ieņēmumi
Ar likumu noteikto funk-

ciju realizēšanai nepiecieša-
mos līdzekļus Dagdas nova-
da pašvaldības pamatbudžetā 
sastāda ieņēmumi, kurus vei-
do:

• plānotie nodokļu ieņē-
mumi – 2 863 222,00 eiro, 
kas sastāda 34,72 % no ko-
pējiem ieņēmumiem;

• nenodokļu ieņēmumi – 
52 665,00 eiro, kas sastāda 
0,64%;

• valsts budžeta transferti 
– 4 497 067,00 eiro, kas sa-
stāda 54,53%;

• pašvaldību budžetu 
transferti - 135 196,00 eiro, 
kas sastāda 1,64 %;

• ieņēmumi no sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem - 
699 498,00 eiro, kas sastāda 
8,48 % no kopējiem ieņēmu-
miem. 

Kopējā 2017. gadā plāno-
to ieņēmumu summa sastāda 
8 247 648,00 eiro. Līdzekļu 
atlikums gada sākumā bija 
245 273,00 eiro, kas ir par 
37,5 % mazāks ne kā bija uz-
sākot 2016. gadu. Lai varētu 
nodrošināt vairāku pašvaldī-
bas projektu realizāciju, kā 
arī citām vajadzībām 2017. 
gadā ir plānots ņemt vairākus 

aizņēmumus Valsts kasē par 
kopējo summu 576 208,00 
eiro. Līdz ar to plānojot iz-
devumus, pašvaldība var rī-
koties ar finanšu līdzekļiem 
9 069 129,00 eiro apmērā. 

Izdevumi
2017.gadā plānotie izde-

vumi:
• vislielāko īpatsvaru vei-

do izdevumi Izglītībai – 3 
919 046,00 eiro jeb 43,30% 
no kopējiem izdevumiem;

• izdevumi Valsts pārval-
dei, kas sastāda 987 503,00 
eiro jeb 10,91% no kopējiem 
izdevumiem. Šajā sadaļā iz-
devumu īpatsvars ir tik liels 
sakarā ar to, ka 2017.gadā ir 
plānotas Pašvaldību vēlēša-
nas, un izdevumi, kas sais-
tīti ar pašvaldību vēlēšanu 
komisijas darbu, ir plānoti 
ap 35 000,00 eiro apmērā. 
Šajā izdevumu sadaļā ir plā-
noti līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 12 000,00 eiro 
apmērā, kā arī izdevumi kre-
dīta procentu maksājumiem 
un kredītu apkalpošanai 13 
500,00 eiro. 

• izdevumi Veselībai ir 
plānoti 964 133,00 eiro jeb 
10,65% no kopējiem izdevu-
miem;

• izdevumi sadaļai Atpūta, 
kultūra un reliģija plānoti ir 
896 249,00 eiro apmērā, kas 
sastāda 9,90% no kopējiem 
izdevumiem;

• plānotie izdevumi Paš-
valdību teritoriju un mājok-
ļu apsaimniekošanai sastāda 
878 377,00 eiro - jeb 9,7 % 
no kopējiem izdevumiem;

• izde-
vumi So-
c i ā l a j a i 
aizsardzī-
bai – 758 
438,00 eiro 
- jeb 8,38% 
no kopē-
jiem izde-
vumiem. 

K o p ē j ā 
2017. gadā 
plānotā iz-
d e v u m u 
s u m m a 
sastāda 9 
050 897,00 
eiro. Tajā 
skaitā aiz-
devumu at-
maksām 2017.gadā ir plānots 
izlietot 440 000,00 eiro, kas 
sastāda 4,86% no kopējiem 
gada izdevumiem. Plānotais 
budžeta līdzekļu atlikums 
gada beigās ir 18 232,00 
eiro. 

Speciālais budžets
Dagdas novada pašvaldī-

bas speciālajā budžetā kopējā 
plānotā gada ieņēmumu sum-
ma sastāda 577 543,00 eiro. 
Vislielāko īpatsvaru veido 
mērķdotācija pašvaldības au-
toceļu fondam – 352 543,00 
eiro kas sastāda 61,04% no 
kopējiem 2017.gadā plāno-
tajiem ieņēmumiem. Jāpie-
zīmē, ka 2017.gadā plānots 
realizēt investīciju projektu 
“Pašvaldības autoceļu Alek-
sandrova – Skudriķi un Pore-
čje – Malcāni – Krasnopole 
pārbūvi, veicinot uzņēmēj-
darbību un apdzīvotības sa-

g labāša -
nos”. Šim 
m ē r ķ i m 
budžetā ir 
i e p l ā n o -
ti avansa 
m a k s ā -
jumi  no 
LAD 218 
0 0 0 , 0 0 
eiro ap-
mērā, kas 
s a s t ā d a 
3 7 , 7 5 % 
no visiem 
s p e c i ā l ā 
b u d ž e t a 
i e ņ ē m u -
miem. Šī 

projekta realizācijai ir pa-
redzēts ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē 940 000,00 eiro 
apmērā. Ņemot vērā līdzek-
ļu atlikumu gada sākumā (32 
636,00 eiro) un plānoto aiz-
ņēmuma summu, pašvaldī-
bas rīcībā būs pieejami spe-
ciālā budžeta līdzekļi 1 550 
179,00 eiro apmērā. 

Izdevumi speciālajā bu-
džetā ir plānoti 1 537 329,00 
eiro apmērā, no kuriem lie-
lāko īpatsvaru sastāda izde-
vumi pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai – 
1 523 921,00 eiro, kas veido 
99,48 % no visiem speciālā 
budžeta izdevumiem. 

Saistības
Saistību kopējais apjoms, 

kurš nav atmaksāts uz 2017.
gada 1.janvāri, sastāda 3 
309 184,00 eiro. No kuriem 
aizņēmumi sastāda 3 262 
310,00 eiro, bet galvojumi 
46 874,00 eiro. 2017.gadā 
plānotais saistību atmak-
sas apjoms par iepriekšējos 
gados ņemtajiem aizņēmu-
miem un sniegtajiem galvo-
jumiem sastāda 468 822,00 
eiro jeb 7,86%. Turpmākajos 
gados atmaksājamās sum-
mas apjoms ir 2 840 362,00 
eiro. 

Plānotie darbi
2017.gadā Dagdas novada 

pašvaldībā ir plānots uzsākt 
realizēt lielāko investīciju 
projektu “Pašvaldības auto-
ceļu Aleksandrova – Skud-
riķi un Porečje – Malcāni 
– Krasnopole pārbūvi, vei-
cinot uzņēmējdarbību un 

apdzīvotības saglabāšanos”, 
sadarbībā ar LAD (to kopē-
jās izmaksas plānotas 1 093 
389,00 eiro apmērā). Šajā 
gadā plānots realizēt divus 
investīciju projektus LEA-
DER programmas ietvaros. 
Viens no tiem ir projekts 
“Dagdas Tautas nama teri-
torijas sakārtošana pakalpo-
jumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai” (kopējās 
izmaksas 85 000,00 eiro), 
otrs projekts - “VSPC “Da-
gda” teritorijas sakārtošana 
pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai, 
izveidojot auto stāvlauku-
mu” (kopējās izmaksas 48 
000,00 eiro). Šo abu projektu 
realizācijas ietvaros ir plā-
nots piesaistīt ES struktūr-
fondu investīcijas, aptuveni, 
88 000,00 eiro apmērā. Par 
Valsts kasē ņemtā aizņēmu-
ma līdzekļiem (2017.gadā 
375 208,00 eiro) ir plānots 
pabeigt Ezernieku vidussko-
las sporta zāles būvniecību. 
Tāpat par plānotajiem aizņē-
muma līdzekļiem (85 000,00 
eiro) ir paredzēts veikt Dag-
das Tautas nama lielās zāles 
grīdas remontu un iegādāties 
jaunus krēslus skatītāju zālē. 

Šajā gadā ir plānots turpi-
nāt projekta “Sabiedrībai ar 
dvēseli” realizāciju, atbalstot 
un iesaistot tajā novada bied-
rības un interešu grupas, kā 
arī ir plānots uzsākt realizēt 
dažus jaunus investīciju pro-
jektus. 

Ēriks Čaplinskis 
Finanšu nodaļas vadītājs

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbal-
sta centrs” š.g. 21. februārī izsludināja 
„Latgales NVO projektu programmu 
2017”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās 
sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalī-
bu un starpkultūru dialogu, tai skaitā ma-
zākumtautību darbu Latgales plānošanas 
reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 
EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:

• Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu at-
balsta projektiem (8 000 EUR); 

• Starpkultūru dialoga atbalsta projek-
tiem (8 000 EUR);

• Mazākumtautību NVO atbalsta projek-
tiem (8000 EUR).

Vienam projektam maksimāli pieejami 
3000,00 EUR, termiņš projektu iesniegša-
nai ir 2017. gada 21. marts plkst. 16:00. 

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa 
un vērtēšanas kritēriji ir pieejami mājas la-
pās www.nvoc.lv un www.latgale.lv. Plašā-
ka informācija ir pieejama www.latgale.lv.

Kontaktinformācija: Oskars Zuģickis
“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 

koordinators

Izsludināta Latgales NVO projektu 
programma 2017

Aptauja par drošību Dagdas novadā
Lai uzlabotu iedzīvotāju 

drošību un sabiedrisko kārtību, 
Dagdas novada pašvaldība 
sadarbībā  ar Valsts policijas 
Latgales reģiona pārvaldes 
Krāslavas iecirkni veic iedzī-
votāju aptaujāšanu.

Lūdzam atbildēt uz dažiem 
jautājumiem, izsakot savu 
viedokli par personiskās drošī-
bas izjūtu Jūsu dzīvesvietas 
apkārtnē. 

Aptaujā sniegtā informācija 
palīdzēs plānot policijas darbu 

Valsts policijas Latgales reģio-
na pārvaldes Krāslavas iecir-
knī. 

Aptauja ir pieejama elektro-
niski Dagdas novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.dagda.lv 
(pirmajā lapā, labajā pusē zils 
baneris) no 1. līdz 22.martam. 
Aptauja ir anonīma un dati tiks 
izmantoti apkopotā veidā.

Jau iepriekš paldies par Jūsu 
veltīto laiku, atbildot uz aptau-
jas jautājumiem.

Guna Malinovska
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Nepieļauj vardarbību ģimenē!
Vardarbība ģimenē apzīmē visus 

fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas 
vai ekonomiskas vardarbības ak-
tus, kas notiek ģimenē vai mājās, 
vai starp bijušajiem vai esošajiem 
laulātajiem vai partneriem neatka-
rīgi no tā, vai vardarbības izdarī-
tājs dzīvo vai ir dzīvojis vienā dzī-
vesvietā ar vardarbības upuri. 

No vardarbības ģimenē var ciest 
jebkurš ģimenes loceklis – gan sieva 
un bērni, gan vīrs un citi ģimenes lo-
cekļi, kuri dzīvo vienā mājoklī.

2014.gada 31.martā stājās spē-
kā grozījumi vairākos normatīvajos 
aktos, ieviešot tiesisku mehānismu 
personu pagaidu aizsardzībai pret 
vardarbību, kā arī paredzot tūlītēju 
Valsts policijas rīcību gadījumos, kas 
saistīti ar vardarbību ģimenē.

Ja persona cieš vai pastāv tūlītēji 
draudi personas veselībai vai dzī-
vībai no jebkura veida vardarbības 
ģimenē no savu tuvinieku (laulātā, 
bijušā laulātā, brāļa, māsas, bērna 
u.c.) puses un viņai ir nepieciešama 
tūlītēja  aizsardzība, ir jāsauc polici-
ja jebkurā diennakts laikā. Policijas 
darbinieks, saņemot informāciju par 
iespējamiem draudiem, ka persona, 
kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā var 
nodarīt kaitējumu iespējamās aizsar-
gājamās personas dzīvībai, brīvībai 
vai veselībai, izbraucot uz notikuma 
vietu, noskaidro notikuma apstākļus, 
apzina aizsargājamo personu un per-
sonu, kas rada draudus, izvērtē, vai 

persona, kas rada draudus, varētu no-
darīt kaitējumu aizsargājamās perso-
nas dzīvībai, brīvībai vai veselībai un 
vai pastāv tūlītēji draudi.

Pastāvot šiem nosacījumiem, poli-
cijas darbiniekam ir jānovērš tūlītēji 
draudi, ka persona, kas atrodas mā-
joklī vai tā tuvumā, varētu nodarīt 
kaitējumu šajā mājoklī pastāvīgi dzī-
vojošas personas dzīvībai, brīvībai 
vai veselībai, nekavējoties pieņemot 
policijas lēmumu par nošķiršanu uz 
personas rakstveida pieteikuma pa-
mata. Policijas lēmumu par nošķirša-
nu var pieņemt uz laiku līdz astoņām 
dienām no lēmuma pieņemšanas brī-
ža, kas uzliek par pienākumu piln-
gadīgai personai, kura rada draudus, 
atstāt mājokli, kur pastāvīgi dzīvo 
aizsargājamā persona, neatgriezties 
un neuzturēties šajā mājoklī un tā 
tuvumā tuvāk par lēmumā noteikto 
attālumu. Tas nozīmē, ka savu turp-
māko apmešanās vietu personai, kas 
rada draudus, būs jāmeklē pašai, ne-
atkarīgi no tā, kuram pieder mājoklis, 
izskaidrojot personai, kas rada drau-
dus, nekavējoties, bet ne ilgāk kā 
30 minūšu laikā paņemt no mājokļa 
pirmās nepieciešamības priekšmetus. 
Policija notikuma vietā mutiski infor-
mēs personu, kas rada draudus, par 
tuvākajā apkārtnē iespējamām apme-
šanās vietām. Policijas lēmumā par 
nošķiršanu var noteikt arī aizliegumu 
personai, kas rada draudus, kontaktē-
ties ar aizsargājamo personu. 

Policijas lēmums par nošķiršanu ir 
administratīvais akts, kas stājas spē-
kā ar tā pieņemšanas brīdi un ir izpil-
dāms nekavējoties. Protams, policijas 
lēmums par nošķiršanu ir apstrīdams 
vai pārsūdzams Administratīvā pro-
cesa likuma noteiktajā kārtībā, tomēr 
tā apstrīdēšana vai pārsūdzēšana ne-
aptur šāda lēmuma darbību.

Policijas lēmums par nošķiršanu ir 
pagaidu risinājums tūlītēju vardarbī-
bas draudu gadījumā, jo lēmums var 
tikt pieņemts uz laiku līdz astoņām 
dienām. Ja aizsargājamā persona vē-
las, lai šī aizsardzība turpinās ilgāku 
laika posmu, viņai uzreiz jāinformē 
policijas darbinieks par šo faktu, tad 
ar policijas starpniecību tiek iesniegts 
pieteikums tiesai. Kā arī persona pati 
var iesniegt pieteikumu tiesā.

Gan policijas lēmumu, gan tiesas 
lēmumu izpildes kontroli veic Valsts 
policija. 

Ja persona, attiecībā pret kuru ir 
pieņemts policijas lēmums neievēro 
un pārkāpj uzliktos pienākumus, po-
licijas darbinieks var izmantot pie-
spiedu līdzekļus (fizisku spēku, uz-
likt piespiedu naudu), lai nodrošinātu 
policijas lēmuma izpildi. Minimālā 
piespiedu nauda ir 10 eiro, bet mak-
simālā -1425 eiro. Personai, kas rada 
draudus, var uzlikt piespiedu naudu 
ikreiz, kad tā pārkāpusi policijas lē-
mumu par nošķiršanu. Taču, ja šī per-
sona nepildīs tiesas nolēmumu, pret 
personu tiks uzsākts kriminālprocess 

un rezultātā var draudēt īslaicīga brī-
vības atņemšana vai piespiedu darbs, 
vai naudas sods. 

Tomēr vēlreiz jāpiemin, ka poli-
cijas lēmumu var pieņemt tikai uz 
rakstveida pieteikuma pamata. Ja 
persona atsakās rakstīt pieteikumu 
policijai, tad nošķiršanu piemērot ne-
var.

Tādēļ aicinām iedzīvotājus aktīvāk 
izmantot savas tiesības uz pagaidu 
aizsardzību un nekļūt par vardarbības 
upuriem. Vēl nesenā pagātnē valdīja 
uzskats, ka konflikti ģimenē tā ir tikai 
vienīgi ģimenes „iekšēja” lieta. Taču 
nav jācieš cilvēkiem ģimenēs, ja pa-
stāv tiesisks instruments nošķirt uz 
laiku varmāku, kurš ar savu vardar-
bīgo rīcību apdraud un var apdraudēt 
sev tuvus cilvēkus. Nav jāgaida ne-
laime ģimenē, kad ir iespēja to lai-
cīgi novērst, jo pagaidu risinājums 
ir efektīvs gadījumos, kad ir nepie-
ciešama tūlītēja rīcība, lai pasargātu 
savus tuvos un mīļos cilvēkus.

Ja tiek pārkāpts policijas vai tiesas 
lēmums, nekavējoties ir jāzvana 110 
vai 112, vai Valsts policijas Latgales 
reģiona pārvaldes Krāslavas iecirknī 
atbildīgajai amatpersonai Kārtības 
policijas nodaļas inspektorei S.Bu-
činskai tālruņa Nr.65603427, vai ie-
rodoties policijas iecirknī Brīvības 
ielā 15, Krāslavā, 206.kabinetā.

Plašāka informācija pieejama arī 
interneta vietnē www.pretvardarbi-
bu.lv 

Latgales speciālā ekonomiskā zona – 
iespējas uzņēmējiem

10. februārī novada pašvaldībā pulcējās 
Dagdas novada uzņēmēji, lai iepazītos ar 
Latgales SEZ iespējām un darbības noteiku-
miem. 

Informāciju sniedza Vladislavs Stankevičs, 
Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs. Sa-
runa izvērtās dzīva un daudzpusīga.  Semināra 
laikā radās arī individuāli jautājumi, kuri tika arī 
izrunāti. 

2016.gada 20.jūnijā stājās spēkā Latgales 
speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) likums, ar 
kura starpniecību būtiski tika palielinātas teri-
torijas ar īpašu nodokļu režīmu. SEZ Latgalē 
ir atbilstošs risinājums reģiona ekonomiskās 
situācijas uzlabošanai, uzsvērts likumprojekta 
anotācijā. Latgales SEZ teritoriju veido publis-
ko personu un privātīpašumā esošas teritorijas. 
Latgales SEZ statuss var tikt noteikts līdz 5% 
no Latgales reģiona teritorijas, kas kopā sastāda 
72750 ha platību. 

Nav noteiktas teritorijas. Reģiona uzņēmē-
ji paši nosaka, kur būs Latgales SEZ teritorija, 
piesakoties Latgales SEZ kapitālsabiedrības sta-
tusa piešķiršanai. 

Tā ir valsts piedāvāta iespēja uzņēmējiem ap-
maiņā pret investīcijām saņemt nodokļu atvieg-
lojumus.

Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu var 
piešķirt gan jau esošiem, gan jauniem uzņēmē-
jiem, kas līdz 2035. gadam plāno veikt materiā-
lās un nemateriālās investīcijas (investējot jābūt 
plānam, kad būs peļņa). Latgales SEZ neierobe-
žo minimālo ieguldījumu apjomu.

Kapitālsabiedrības, kuras saņems Latgales 
SEZ statusu, ir tiesības uz sekojošiem tiešajiem 
nodokļu atvieglojumiem – atlaide līdz 80 % Uz-
ņēmumu ienākumu nodoklim (UIeN) un Nekus-
tamā īpašuma nodoklim (NĪN). UIeN varēs iz-
mantot tajā brīdī, kad parādīsies peļņa, bet NĪN 
nodokli varēs izmantot jau no nākamā gada, kad 
investīciju projekts ir pabeigts. 

Tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldīju-
mu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo 
atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem: 
35% - liela kapitālsabiedrība (vairāk nekā 250 
darba vietas, vairāk par 50 milj. eiro apgrozī-
jums gadā), 45% - vidēja kapitālsabiedrība (ma-
zāk par 250 darba vietām, mazāk par 50 milj. 
eiro apgrozījums gadā) un 55% - maza vai mik-
ro kapitālsabiedrība (mazāk par 50 darba vie-
tām, mazāk par 10 milj. eiro apgrozījums gadā). 
Noteiktā atbalsta procenta piemērošana tiek iz-
mantota UIeN atvieglojumiem un NĪN atlaižu 
kopsummai. 

Ir noteiktas nozares, kuras nevar 
pretendēt uz atbalstu t.sk. lauksaim-
niecības produktu primārā ražošana 
(informācija publicēta www.liaa.
gov.lv mājas lapā), akvakultūras, 
enerģētikas u.c. nozares. 

Tikšanās reizē uzņēmēji noskaid-
roja arī to, ka, lai saņemtu NĪN at-
laidi, jābūt tās zemes īpašniekam, 
un otra iespēja ir, ka uzņēmējs nomā 
zemi vai objektu no pašvaldības.

Evita Krūmiņa

Sabiedriskā apspriešana par 
Eiropas Atbalsta fondu 

vistrūcīgākajām personām
Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organi-

zētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu 
tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrī-
bas viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgā-
kajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti 
apkopotā veidā.

Šīs apspriešanas mērķis ir uzzināt 28 dalībvalstu 
ieinteresēto personu un plašākas sabiedrības viedokli 
par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām 
(FEAD). 

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām tika 
izveidots 2014. gadā un darbosies līdz 2020. gadam. 
FEAD palīdz cilvēkiem spert pirmos soļus, lai izkļūtu 
no nabadzības un sociālās atstumtības. FEAD palīdz 
vistrūcīgākajiem apmierināt viņu pamatvajadzības. 
Fonda vispārējais mērķis ir veicināt sociālo kohēziju, 
sekmēt sociālo iekļaušanu un tādējādi palīdzēt sasniegt 
mērķi – izskaust Savienībā nabadzību, saskaņā ar stra-
tēģiju “Eiropa 2020” palīdzot samazināt nabadzību vis-
maz 20 miljoniem no to cilvēku vidus, kuriem draud na-
badzība un sociālā atstumtība. Fonda konkrētais mērķis 
ir atvieglot nabadzības smagākās formas, 

-sniedzot vistrūcīgākajām personām nefinansiālu pa-
līdzību pārtiku un/vai pamata materiālo palīdzību, 

-īstenojot sociālās iekļaušanas pasākumus, kuru mēr-
ķis ir vistrūcīgāko personu sociālā integrācija.

Aptauja pieejama Dagdas novada mājas lapā sa-
daļā Pašvaldība/ Sociālais dienests, labajā pusē. 

Aptaujā varēs piedalīties līdz 2017. gada 5. maijam.

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
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Gada otrajā mēnesī ie-
dzīvotāji tika aicināti iz-
teikt savu viedokli par Da-
gdas novada pašvaldības 
iecerētajiem projektu pie-
teikumiem teritorijas sa-
kārtošanai, pakalpojumu 
pieejamībai un sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai.

Aptaujā piedalījās 83 res-
pondenti, no tiem 31 jeb 
37,3% vīriešu un 52 jeb 
62,7% sievietes. 25,3% res-
pondentu ir vecumā no 31 
līdz 40 gadiem; 22,9% - 41-
50 gadi; 16,9% - 21-30 gadi; 
15,7% - 51-60 gadi; 13,3% 
- 11-20 gadi; 3,6% - 61-70 
gadi, 2,4% - vecāki par 71 
gadi un līdz 10 gadu vecu-
mam neviena respondenta.

Visvairāk uz aptaujas 

jautājumiem ir atbildējuši 
Dagdas iedzīvotāji – 59%, 
no Dagdas pagasta – 13,3%, 
bet no pārējiem pagastiem 
iedzīvotāji nebija aktīvi.

Uz jautājumu “Iecerēts sa-
kārtot PII “Saulīte” teritoriju, 
nomainot nokalpojušo asfal-
ta segumu pret bruģa segumu 
un ierīkot gumijas segumu 
ap bērnu rotaļu elementiem. 
Vai Jūs atbalstāt šo ieceri?” 
atbildēja: 78,3% - Jā; 10,8% 
- Nē; 10,8% - Nezinu.

73,5% respondentu at-
balstīja ieceri būvēt Andzeļu 
kapu teritorijā kapliču An-
dzeļu pagasta iedzīvotāju 
vajadzībām, 12% responden-
tu šo ieceri neatbalstīja, bet 
14,5% norādīja, ka nezina.

55 iedzīvotāji atbalstīja ie-

ceri sakārtot teritoriju starp 
Brīvības ielu un Jauniešu 
iniciatīvu centru, izveidojot 
strūklaku, gājēju celiņu un 
atpūtas soliņus, 15 iedzīvo-
tāji šo ieceri neatbalstīja, bet 
12 iedzīvotāji atbildēja ar 
Nezinu.

Uz jautājumu “Iecerēts 
dažādot sabiedriskās akti-
vitātes, izvietojot Dagdas 
pludmales teritorijā āra tre-
nažierus. Vai Jūs atbalstāt šo 
ieceri?” 56 respondenti atbil-
dēja ar Jā; 18 – Nē; 9 – Ne-
zinu.

47 iedzīvotāji atbalstīja 
ieceri dažādot sabiedriskās 
aktivitātes, iegādājoties tau-
tas tērpu komplektus vidējās 
paaudzes deju kolektīviem 
“Eži” un “Ondrupīši”, 17 ie-

dzīvotāji noraidīja šo ieceri, 
19 iedzīvotāji atbildēja ar 
Nezinu.

Uz jautājumu “Iecerēts 
dažādot sabiedriskās akti-
vitātes, iegādājoties stilizē-
tus 11-13.gs. tautas tērpu 
komplektus Dagdas novada 
Folkloras centram. Vai Jūs 
atbalstāt šo ieceri?” atbildē-
ja: 36,1% - Jā; 34,9% - Nē, 
28,9% - Nezinu. 

Ieceri dažādot sabiedris-
kās aktivitātes, iegādājoties 
florbola aprīkojumu (speciāli 
bortu komplekti un vārti) 
kvalitatīvākai šī sporta veida 
apgūšanai un sacensību rīko-
šanai atbalstīja 52 iedzīvotā-
ji, 13 iedzīvotāji - neatbalstī-
ja, bet 18 atbildēja nezinu.

Uz jautājumu “Iecerēts 

dažādot sabiedriskās aktivi-
tātes, izveidojot VSPC “Da-
gda” telpās vingrošanas zāli. 
Vai Jūs atbalstāt šo ieceri?” 
atbildēja: 54 – Jā, 18 – Nē, 
11 – Nezinu.

Aptaujas beigās varēja ie-
rakstīt komentāru, kurā varē-
ja norādīt vēl kādus sabied-
risko aktivitāšu dažādošanas 
pasākumus vai ieguldījumus, 
kas nepieciešami Dagdas no-
vadā. Daudzi šo iespēju arī 
izmantoja. Komentāros tika 
izteikti vairāki priekšlikumi 
un idejas jaunu objektu iz-
būvei vai arī esošo objektu 
sakārtošanai.

Liels paldies visiem, kas 
piedalījās aptaujā un pauda 
savu viedokli!

Evita Krūmiņa

Aptaujas rezultāti

Dagdā pulcējās Latgales biškopji
Kamēr vēl nav sākusies 

aktīvā darba sezona, vai-
rāk nekā pusotrs simts biš-
kopju pulcējās Dagdā uz 
Otro Starptautisko Latga-
les reģiona biškopju konfe-
renci.

Konference tika atklā-
ta ar Dagdas novada domes 
priekšsēdētājas Sandras Viš-
kures uzrunu, tautas deju an-
sambļa “Dagda” un Dagdas 
vidusskolas vokālā ansambļa 
muzikālo sveicienu un video 
prezentāciju par novadu. Kā 
pirmā ar savu prezentāciju 
par biškopības nozares at-
tīstību Dienvidlatgalē uzstā-
jās Liāna Igaune, Latvijas 
Biškopju biedrības (LBB) 
Krāslavas nodaļas vadītāja. 
L.Igaune stāstīja par biškopī-
bu Krāslavas un Dagdas no-
vados un savu dravu. 

Konferences vienojošā 
tēma bija bišu produkci-
jas eksports. LBB konsul-
tants Jānis Šnikvalds runāja 
par produkcijas realizācijas 
praksi, tirgiem un produkci-
jas kvalitāti. Šai pašai tēmai 
plašāk pievērsās LBB val-
des priekšsēdētājs Armands 

Krauze. Biedrības valdes 
priekšsēdētājs runāja ne tikai 
par bišu produkcijas kva-
litāti, bet arī par normām 
– kas drīkst un kas nedrīkst 
būt medū, kas var ietekmēt 
kvalitāti, kā to noteikt un kā 
uzlabot eksportprodukcijas 
kvalitāti. Tika minēti statisti-
kas dati par analīzēm nodota-
jiem paraugiem, par analīžu 
rādītājiem un rezultātiem. 
SIA “Meža meistara medus” 
pārstāvis Jānis Romanovskis 
dalījās praktiskajā pieredzē 
produkcijas eksportā. Savu-
kārt LBB padomes priekšsē-
dētājs Juris Šteiselis rosināja 
izmantot fantāziju un runāja 
par neizmatotām iespējām 
jauniem tirgiem – kā to, ko 
saražoto bites, vēl var izman-
tot. J.Šteiselis minēja neskai-
tāmus piemērus kā var pelnīt 
naudu, ražojot ekskluzīvas 
lietas. 

Konferencē piedalījās 
biškopji arī no Baltkrievijas 
un Lietuvas. Ar prezentāci-
ju uzstājās Zarasu (Lietuva) 
biškopības biedrības priekš-
sēdētāja Meilute Mociškite 
(Meilutė Mociškytė). Biš-

kope no Lietuvas iepazīsti-
nāja klātesošos ar viņu bied-
rības aktivitātēm, tradīcijām 
un statistiku. Otrajā prezen-
tācijas daļā M.Mociškite ļoti 
detalizēti stāstīja par savu 
bišu dravu un saimnieko-
šanas metodēm. Daudzus 
klātesošos ieinteresēja lie-
tuvietes stāstījums un pēc 
konferences vēl ilgu laiku 
nerima jautājumi viņai. Kon-
ferenci noslēdza SIA “Lat-
vijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” konsultants 
biškopībā Guntars Melnis 
ar prezentāciju Atziņas par 
biškopības produkcijas eks-
portu.

Blakus esošajā izstāžu 
zālē bija apskatāma medus 
produkcija, dažādi stropi un 
ar biškopību saistītas lietas.

Otro Starptautisko Lat-
gales reģiona biškopju kon-
ferenci organizēja Dagdas 
novada pašvaldība sadarbībā 
ar Latvijas Biškopju biedrī-
bu un SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centrs”.

Guna Malinovska

Kultūra – galvenie rādītāji 2016. gadā
Noteikumi par valsts sta-

tistikas apkopošanu kultū-
ras jomā nosaka, ka visām 
kultūras iestādēm jāie-
sniedz savi darbības rādī-
tāji par pagājušo gadu līdz 
nākamā gada 15. febru-
ārim, līdz ar to ir apkopo-
ta Dagdas novada kultūras 
iestāžu statistika par 2016. 
gadu. 

Dagdas novadā 2016. 
gadā darbojās 10 Tautas 
nami, Folkloras centrs un 12 
publiskās bibliotēkas. 

Pagājušajā gadā mūsu 
novada kultūras namos ir 
notikušas 414 kultūras no-

rises. Starp tām ir 44 dažā-
das izstādes, 49 koncerti, 
10 teātra izrādes (gan ama-
tieru, gan profesionāļu), 39 
radošām nodarbēm veltītas 
meistarklases, 2 muzikāli li-
terārie pasākumi, 124 izklai-
des pasākumi, 68 dažādiem 
gadskārtu svētkiem veltīti 
pasākumi, kā arī 78 dažā-
da satura kultūras pasākumi 
(senioru un mazākumtautību 
pasākumi, izglītojošas akti-
vitātes, reliģiska satura no-
rises, kinoizrādes). Kopējais 
reģistrētais kultūras norišu 
apmeklējumu skaits 2016.
gadā ir 30 509 kultūras pasā-

kumu apmeklētāji.
Visspilgtāk skatītājiem at-

miņā palikuši festivāli, kas 
pagājušajā gadā norisinājās 
Dagdas novadā - Starptau-
tiskais mūzikas, dejas, bēr-
nu mākslas un modes teātra 
festivāls „Apskauj mani, mā-
muliņa”, Starptautiskais balt-
krievu dziesmu un deju festi-
vāls “Fest”, Latvijas kultūru 
festivāla „Pynu, pynu sītu” 
koncerts Andzeļos un vērie-
nīgie novada svētki „Annas 
Dagdā”. 

Bibliotēku vieta novada 
kultūras dzīvē ir ļoti nozīmī-
ga, jo tās nodrošina iedzīvo-

tājus ar vajadzīgo informāci-
ju no bibliotēku fondiem un 
interneta, sniedz praktisku 
palīdzību darbam ar datoru, 
organizē tematiskos pasā-
kumus un veic novadpēt-
niecības darbu. 2016.gadā 
Dagdas novada bibliotēkās 
notika 114 tematiskie pasā-
kumi un 364 izstādes. Ko-
pumā novadā reģistrēti 2798 
aktīvie bibliotēkas lietotāji 
(tai skaitā 992 bērni vecumā 
līdz 18 gadiem), kas ir par 
5% mazāk nekā iepriekšējā 
gadā. Vidējais apmeklējumu 
skaits uz vienu aktīvo biblio-
tēkas lietotāju ir 22 apmek-

lējumi gadā. Kopā novada 
bibliotēkās reģistrēti 62 897 
apmeklējumi.

Pašvaldība pagājušajā 
gadā novada bibliotēkām 
piešķīra 9193,00 EUR jaunu 
grāmatu iegādei un 5705,00 
EUR periodiskajiem izdevu-
miem.

Detalizētu informāciju par 
Dagdas novada kultūras ies-
tāžu darbību 2016.gadā var 
apskatīt Latvijas Digitālajā 
kultūras kartē www.kultu-
raskarte.lv. 

Inese Plesņa
kultūras metodiķe

Pavasara sagaidīšanas svētki 
Svariņos

Pirmo reizi Svariņos satika Pavasari ar Pankūku svēt-
kiem. Visiem klātesošiem bija iespēja nogaršot 8 veidu 
pankūkas ar krējumu, ievārījumu, mērci un tēju. Atzinību 

kā labākā pankūku meistare 
saņēma Ludmila Paskačima. 
Otro vietu ieguva Valērijs 
Kornilovs, trešo - Natālija 
Drozde. Visiem septiņiem 
konkursa dalībniekiem tika 
pasniegtas dāvanas. 

Ar lielu prieku gan bēr-
ni, gan pieaugušie iemācījās 
deju „Pankūkas” un piedalī-
jās jautros konkursos un sta-
fetēs ar pannu un pankūkām.

Erna Šļahota
Svariņu Tautas nama vadītāja
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Februāra otrās nedēļas nogalē, 11.februārī, Daugavpilī 
draudzīgā un jaukā atmosfērā norisinājās  Latvijas atklā-
tais karatē Čempionāts, kurā piedalījās vairāk nekā 200 
sportisti. 

Čempionātā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas un Krievijas. Karatē čempionātu no Dagdas no-
vada pārstāvēja 7 sportisti. Sportisti no Dagdas novada izcī-
nīja četras godalgotas vietas, no kurām ir divas pirmās vietas, 
viena otrā vieta un trešā vieta. Kārtējo reizi divas zelta meda-
ļas izcīnīja Andrejs Puzanovs. Rihards Pokulis ieguva bron-
zas medaļu. Samuels Zariņš, kas karatē sacensībās piedalījās 
pirmo reizi, ieguva sudraba medaļu. 

Igors Savickis
Karatē treneris 

Latvijas atklātais karatē
Čempionāts

Janvāra beigās un februārī sporta skolas audzēkņi piedalījās vai-
rākos sporta pasākumos.

28. - 29. janvārī četri vieglatlēti piedalījās Rīgas atklātajās meistar-
sacīkstēs vieglatlētikā. Sava vecuma grupā Mārtiņš Konošonoks ieguva 
3.vietu augstlēkšanā.

2. februārī Andris Vorobjovs izcīnīja 3.vietu atklātajās sacensībās 
vieglatlētikā Jēkabpilī un kvalificējās Latvijas čempionātam un tur iegu-
va 9.vietu 300 m skriešanā.

2003.-2005. g. dzimuši zēni turpina piedalīties Latvijas čempionātā 
volejbolā. 5. un 19. februārī spēles notika Rīgā un Vallē. Uzvarēt pagai-

dām neizdevās, bet 
čempionāts vēl turpi-
nās un novēlēsim pē-
dējās spēlēs uzstāties 
veiksmīgāk.

18. februārī florbo-
listi piedalījās Svari-
ņu atklātajā florbola 
turnīrā un starp pie-
cām komandām ie-
guva 4. vietu. Šoreiz 
vajadzēja cīnīties ar 
komandām, kur spē-
lē pieaugušie. Martā 
florbolisti piedalī-
sies turnīrā Rēzeknē, 
kur spēlēs ar vienau-
džiem. Bērniem patīk 
spēlēt un viņiem va-
jag biežāk piedalīties 
sacensībās.

Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas 

metodiķis

Sporta skolas aktualitātes

16. februārī Dagdas vi-
dusskolā norisinājās Ska-
tuves runas konkurss, kurā 
piedalījās 24 drosmīgi, cen-
tīgi un talantīgi runātāji no 
Dagdas novada izglītības 
iestādēm, bet no Ezernie-
ku vidusskolas piedalījās 
“Izteiksmīgās runas pul-
ciņš 1.-4.kl.” (vad. L.Lu-
kaševiča) un “5.-6.kl. dra-
matiskais pulciņš” (vad. 
S.Bondareva). Katram da-
lībniekam bija jārunā viens 
dzejas darbs vai pasaka pēc 
brīvas izvēles. 

Konkursa dalībnieku snie-
gumu vērtēja Ezernieku vi-
dusskolas latviešu valodas 
skolotāja A.Zariņa, Dagdas 
vidusskolas direktore V.Ge-
kiša, Dagdas bērnu biblio-
tēkas vadītāja I.Bronka, Da-
gdas vidusskolas direktores 
vietniece audzināšanas darbā 
I.Malķeviča, Dagdas vidus-
skolas direktores vietniece 
mācību jomā V.Augustova.

Katram runātājam vaja-
dzēja izvēlēties repertuāru 
atbilstoši vecumposmam, pa-
rādīt prasmi domas atklāsmē, 
pielikt savas pūles, lai klau-
sītājiem pēc iespējas spilgtāk 
atklātu priekšmetu, redzes 
un dzirdes gleznu būtību un 
aktualitāti tekstā. Tika vērtē-
ta runātāja dikcija un artiku-
lācija, kā arī prasme noturēt 

Dagdas novada “Skatuves runas konkurss 2017”

Izglītības iestādēs 2.semestris ir ba-
gāts ar olimpiādēm. 

20. janvārī notika Krāslavas un 
Dagdas novadu apvienības 9.-12. klašu 
fizikas 67.olimpiāde, kura piedalījās 6 
dalībnieki un godalgoto 1.vietu ieguva 
Dagdas vidusskolas 11.klases skolnieks 
Jānis Magone.

30. janvārī norisinājās Krāslavas 
un Dagdas novadu apvienības 8.-9.kl. 
latviešu valodas un literatūras 43.olim-
piāde, kurā piedalījās 14 dalībnieki. No 
Dagdas vidusskolas 1.vietu ieguva Elī-
na Staģe, 2.vietu - Karīna Kuzmenko 
un atzinību - Agate Krilova, no Ezer-
nieku vsk. 3.vietas ieguva Jana Zloba 
un Vileta Milaševiča.

3.februārī notika Krāslavas un Dag-
das novadu apvienības 2.posma 9.-12.
kl. matemātikas 67.olimpiāde, kurā 
piedalījās 21 dalībnieks un godalgotās 
vietas ieguva 6 dalībnieki. 1.vietu ie-
guva Antons Pokšāns (Dagdas vsk.,12.
kl.), 2.vietu - Sandis Leikums (Dagdas 
vsk.,11.kl.) un Jūlija Mošaka (Ezernie-
ku vsk.,10.kl.), bet 3.vietu Airita Oleh-
noviča (Dagdas vsk.,10.kl.) un Ilze An-
džāne (Ezernieku vsk.,10.kl.).

7.februārī no Dagdas novada 7 da-
lībnieki startēja Krāslavas un Dagdas 
novada 9.-12.kl. ķīmijas 58.olimpiādes 
2.posmā un 3.vietas ieguvēji ir Dag-
das vidusskolas 11.klases skolēni Jānis 
Magone, Oskars Barovskis un Veroni-
ka Mihejeva.

17.februārī 27 Dagdas novada sko-
lēni startēja Dagdas novada matemāti-
kas 67.olimpiāde 5.-8.kl. sadarbībā ar 
LU A.Liepas Neklātienes matemātikas 
skolu. 1.vietas ieguvēja Dana Moise-
jenoka (Ezernieku vsk. 5.kl.), Ksenija 
Barkanova (Dagdas vsk., 6.kl.), Rai-
monds Belkovskis (Dagdas vsk.,7.
kl.) un Jevģēnijs Locs (Dagdas vsk., 
8.kl.); 2.vietas ieguvēji ir Rasmis Pav-

lovs (Andrupenes psk., 5.kl.), Viesturs 
Streļčs (Andrupenes psk., 6.kl.), Vikto-
rija Jakušenoka (Ezernieku vsk., 7.kl.), 
Raimonds Eisaks (Dagdas vsk.,7.kl.), 
Edmunds Brenčs (Ezernieku vsk., 8.kl.) 
un Veronika Sosnovska (Andrupenes 
psk., 8.kl.), bet 3.vietas ieguvēja ir  Aļo-
na Burceva (Andrupenes psk., 7.kl.).

9.februārī notika Dagdas novada 10.-
12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu (ZPD) konference. Pavisam pie-
dalījās un savus pētījumus prezentēja 
3 skolēni no Ezernieku vidusskolas un 
8 skolēni no Dagdas vidusskolas. Sko-
lēni ar aizrautību stāstīja par saviem 
pētījumiem. Skolēni saņēma diplomus 
un pateicības dāvaniņas. Pašlaik darbi 
ir aizsūtīti tālākai izvērtēšanai uz Dau-
gavpils Universitāti Latgales skolēnu 
ZPD konkursu, kas notiks 2017.gada 
17.martā.

Februārī sākās 36 stundu kursu ap-
mācība 25 Dagdas novada sākumsko-
las skolotājiem. Angļu valodas skolo-
tāji tikās uz MA semināru, lai izrunātu 
centralizētā eksāmena angļu valodā un 
valsts pārbaudes darbu 9.klasē norisi. 
Aktīvi sporto izglītības iestāžu skolēni. 
Februārī turpinās skolēnu diagnosticē-
jošie darbi izglītības iestādēs, kas prasa 
lielu atbildības sajūtu ar to organizē-
šanu izglītības iestāžu administrācijai. 
Protams, mēs ceram uz skolēnu noturī-
gām un kvalitatīvām zināšanām.

21.februārī tika organizēts seminārs 
izglītības iestāžu vadītājiem. Tika ak-
tualizēti jautājumi par plānoto projektu 
uzsākšanu skolās, diskutēts par skolēnu 
dalību olimpiādēs, Valsts nozīmes in-
terešu izglītības pasākumiem, dažādu 
normatīvo dokumentu un regulējumu 
izpildi administrācijai.

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

Izglītības ziņas

kontaktu ar klausītāju.
Kopumā žūrijas 

pārstāvji izteicās at-
zinīgi par dalībnieku 
sniegumu. Kā ietei-
kumu, gatavojoties 
nākamajiem Skatuves 
runas konkursiem, 
žūrijas pārstāvji ietei-
ca īpaši rūpīgi izvē-
lēties vecumposmam 
atbilstošus literāros 
darbus, mūsdienīgus, 
īpaši bērniem domā-
tus literāros darbiņus, 
līdz ar to galvenais 
nebūt nav dzejoļa ap-
joms un sarežģītība.

Atbilstoši dalībnie-
ku sniegumam un ie-
gūtajiem punktiem tika pie-
šķirti Diplomi par 1.-3.vietu, 
kā arī Atzinības raksti.  

1.vietas ieguva Katrīna 
Kuzņecova (Dagdas vsk.,3.
kl.) un Sintija Sadovska 
(Dagdas vsk., 10.kl.).

2.vietas ieguva Ineta Iva-
nova (Dagdas vsk.,12.kl.), 
Viesturs Streļčs (Andrupenes 
psk., 6.kl.), Dace Moiseje-
noka (Ezernieku vsk., 2.kl.) 
un Rebeka Vjatere (Dagdas 
vsk., 1.kl.).

3.vietas ieguva Danie-
la Kornejeva (Dagdas vsk., 
4.kl.), Līga Beitāne (Dagdas 
vsk., 6.kl.) un Viola Grun-
dāne (Konstantinovas sk., 

6.kl.). 
Ar dalībnieku sarakstu un 

rezultātiem var iepazīties 
Dagdas novada mājas lapā 
www.dagda.lv, sadaļā Izglī-
tība /Konkursi.

Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļa pateicas visiem 
dalībniekiem un viņu sko-
lotājiem par ieguldīto darbu 
gatavo-
j o t i e s 
konkur-
sam!

Izglītības, 
kultūras 

un sporta 
nodaļa
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Labas pārvaldības saukļi sabiedrības 
informēšanai

Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī sa-
mērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana. Pieņemot lēmumus, valsts 
un pašvaldības iestādei jānodrošina samērīgums starp privātpersonu un sabiedrības inte-
rešu ievērošanu.

Atceries, ka ikviena cilvēka tiesības ir jāsamēro ar citu cilvēku tiesībām.

Desmito reizi meklē “Gaismas 
nesējus” Latvijas pagastos

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izslu-
dina konkursu “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” un 
aicina pieteikt aktīvus, radošus un izcilus pagasta bibliote-
kārus. 

Katru gadu tiek apbalvoti ‘’ četri bibliotekāri – viens no 
katra reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales.

Konkurss “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir īpaši 
Latvijas mazo gaismas piļu darbiniekiem veltīts pasākums, 
lai novērtētu viņu darbu un veikumu savā pagastā un pie-
vērstu visas Latvijas uzmanību pozitīviem,  iedvesmojošiem 
notikumiem reģionus. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem 
bibliotekāriem.

Līdz 10. martam Biedrība gaidīs vēstules un stāstus par 
pagastu bibliotekāriem, kas ir pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi, 
entuziasma pilni savā darbā un neaizstājami savā pagastā.

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas uz gaisma@
gaisma.lv vai LNB Atbalsta biedrībai, Mūkusalas ielā 3, 
Rīgā, LV1048. 

Balttour 2017
B A L T -

TOUR ir pla-
šākā tūrisma 
izstāde Bal-
tijā, kas ik 
gadu atklāj 
jauno tūris-
ma sezonu un 
rada daudz 
p a t ī k a m u 
pārsteigumu 
gan tūrismā 
strādājošiem, 
gan ceļotgri-
bētājiem.

Katru gadu 
šajā izstādē 
sevi prezen-
tē arī Dagdas 
novads, pie-
daloties Lat-
gales reģiona 
stendā. Arī 
šogad no 3. 
līdz 5. febru-
ārim Dagdas  
Tūrisma In-
f o r m ā c i j a s 
centrs piedalījās Starptautis-
kajā tūrisma izstādē „Balt-
tour 2017” Rīgā, Ķīpsalas 
izstāžu centrā, Latgales re-
ģiona stendā.

Izstādes laikā apmeklētā-
jus aicināja apceļot Latgali 
un Dagdas novadu, iepazīs-
tināja ar Latgales un Dagdas 
novada tūrisma informatīva-
jiem materiāliem un tūrisma 

objektiem. Izstādes laikā 
ceļotājiem un tūrisma profe-
sionāļiem  tika izdalītas 700 
Dagdas novada tūrisma bro-
šūras. 

Vienuviet savus piedāvā-
jumus prezentēja vairāk nekā 
850 tūrisma uzņēmumu no 
40 pasaules valstīm.

Inga Soloha
Tūrisma informācijas

centra vadītāja

Andrupenē:
07.03. Pirkstiņleļļu izgatavo-
šanas darbnīca. Pasaku pēc-
pusdiena bērniem “Spēlēsim 
galda teātri”.
20.03.–24.03. Literatūras 
izstāde veltīta komunistis-
kā genocīda upuru piemiņas 
dienai “Atmiņu stāsti…”.
30.03.–05.04. Lauksaimnie-
cības speciālistu padomi: 
“Ko sēsi – to pļausi”. Tema-
tisko materiālu apkopojums. 
Andzeļos:
22.03.–24.03. Literatūras iz-
stāde veltīta staļinisko repre-
siju upuru piemiņas dienai 
“Sāpe mūža garumā”. 
Asūnē:
06.03. Literatūras izstāde 
veltīta kolumbiešu rakstnie-
kam G.G.Markesam – 90.
15.03. Literatūras izstāde 
veltīta latviešu rakstniecei V.
Dellei – 125.
18.03. Literatūras izstāde 
veltīta amerikāņu rakstnie-
kam Dž.Apdaikam – 85.
23.03. – 31.03. Literatūras 
izstāde veltīta komunistiskā 
terora upuru piemiņas dienai.
24.03. Literatūras izstāde 
veltīta rakstniekam J.Plot-
niekam – 85.
25.03. Ieskats vēstures lap-
pusēs “25.marts – latviešu 
tautas melnā diena”.
Bērziņos:
13.03.–17.03. Literatūras iz-
stāde veltīta M.Melngalvam 
– 60.
06.04. Lieldienu radošā dar-
bnīca.
06.04.–13.04. Literatūras iz-
stāde veltīta K.Apškrūmai – 
80.
Dagdā:
01.03.–31.03. Novadpētnie-
cības dokumentu izstāde vel-
tīta Starptautiskajai sieviešu 
dienai “Par Dagdas sievie-
tēm un viņu veiksmi”.

24.03. Jaunumu diena.
Dagdas pagastā:
13.03.–24.03. Darbu izstāde 
veltīta dzejniekam M. Meln-
galvim – 60.
03.04.–18.04. Svētku tradī-
cijas, radošo darbu izstāde 
veltīta Lieldienas-Saules 
svētkiem.
Ezerniekos:
05.03. Izstāde “No vecāsmā-
tes pūra lādes”.
18.03. Literatūras izstāde 
veltīta amerikāņu rakstnie-
kam Dž.Apdaikam – 85.
24.03. Literatūras izstāde 
veltīta rakstniekam J. Plot-
niekam – 85.
25.03. Komunisma genocīda 
upuru piemiņas diena.
Konstantinovā:
27.03. Literatūras izstāde 
veltīta J.Einfeldam – 50.
01.04. Jaunākās literatūras 
izstāde aprīlī.
01.04. Literatūras izstāde 
veltīta rakstniekam A. Skai-
lim – 90.
02.04. Starptautiskā bērnu 
grāmatu diena.
Svariņos:
01.03.–31.03. “Dzīve ērtāka, 
lētāka ar internetu”.
No 13.03. Literatūras izstāde 
veltīta latviešu dzejniekam 
M.Melgalvam – 60.
16.03. Jauno grāmatu diena
No 20.03. Literatūras izstāde 
veltīta latviešu rakstniekam 
J.Plotniekam – 85.
03.04. Pasaules veselības 
dienai pārrunas “Veselīgai 
dzīvei – vairāk prieka!”.
Šķaunē:
01.03.–09.03. Literatūras iz-
stāde “Sievietei būt…” vel-
tīta Starptautiskajai Sieviešu 
dienai.
03.04.–19.04. Literatūras iz-
stāde “Spīdi, saulīte, Lieldie-
nas rītā!”.

Pasākumi Dagdas novada
bibliotēkās:

Pārtikas paku izsniegšana trūcīgām personām 
notiek otrdienās no 9:00 līdz 13:00 

Lāčplēša ielā 2, Dagdā.

Kultūras 
pasākumi:

Dagdā:
11.03. Dagdas, Krāslavas un 
Aglonas novadu folkloras 
kopu un etnogrāfisko ansam-
bļu Starptautiskā folkloras 
festivāla “Baltica 2018” ska-
te
16.03.Dagdas novada bērnu 
kolektīvu un solistu sadzie-
dāšanās “Cālis gaida pava-
sari”
24.03.Pasākums veltīts ko-
munistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai un Latvijas 
spēlfilmas “Melānijas hroni-
ka” demonstrēšana
Ezerniekos:
04.03. Zoles turnīrs
Konstantinovā:
10.03. Groziņu vakars
Svariņos:
08.03. Svētku koncerts “Sie-
viete – krāšņākais zieds”
Pasākumu norises laiku 
skatīt www.dagda.lv vai 
pasākumu afišās.

17. martā Dagdas vidus-
skolā notiks 2. Starptau-
tiskā un 7.starpnovadu 
pedagoģiskās pieredzes 
konference „Izglītojamo 
kompetenču pilnveides 
iespējas mācību un au-
dzināšanas procesā”.



Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

Redaktore 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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Mobilais mamogrāfs Dagdā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzī-

vesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 
14. martā. 

Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselības un sociālo pakalpo-
jumu centra “Dagda”, Brīvības iela 29. 

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums 

iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografi ja.lv. 

Marta jubilāri* Dagdas 
novadā

-70-
Dobkevičs Aleksandrs, 30.03., Dagdas pag.

Gorbunova Gaļina, 17.03., Svariņu pag.
Krauliša Tatjana, 06.03., Andzeļu pag.

Pauliņš Bronislavs, 09.03., Andzeļu pag.
Ratinska Antoņina, 01.03., Asūnes pag.

Zabolotniks Vladislavs, 22.03., Dagdas pag.

-75-
Beitāne Kira, 07.03., Andrupenes pag.

Boinaroviča Stanislava, 20.03., Ezernieku pag.
Bondars Venedikts, 15.03., Šķaunes pag.

Franskevičs Tadeušs, 22.03., Ķepovas pag.
Ižiks Genādijs, 08.03., Asūnes pag.

Orlovs Aleksejs, 10.03., Bērziņu pag.
Petrovs Aleksandrs, 05.03., Ezernieku pag.

Safronovs Vasilijs, 23.03., Dagda
Trubovičs Viktors, 01.03., Ezernieku pag.

Vigule Eleonora, 27.03., Konstantinovas pag.
Zariņa Olga, 01.03., Konstantinovas pag.

Zdanovičs Antons, 29.03., Asūnes pag.

-80-
Gerlings Ēvalds, 18.03., Svariņu pag.

Krasanovs, Sapronijs, 18.03., Šķaunes pag.
Levkovs Semjons, 09.03., Andrupenes pag.

Poļagoško Fjodors, 10.03., Dagda
Račko Valentīna, 04.03., Svariņu pag.

-85-
Lankovska Anna, 08.03., Ezernieku pag.

Ļaha Ņina, 07.03., Dagda
Peipiņš Juljans, 07.03., Asūnes pag.

Pisarenoka Bronislava, 17.03., Svariņu pag.

-95-
Brečenoka Tekla, 22.03., Dagda

Sirsnīgi sveicam skaistajā 
dzīves jubilejā!

Viņsaulē aizgājušie* februārī:

Izsakām 
dziļu līdzjūtību 

tuviniekiem

* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 30.01. līdz 27.02.

Dzimušie* Dagdas novadā februārī:

Maksims Kosņikovs
Armīns Kūla

Gļebs Mihailovskis
Ksenija Murāne
Sofi ja Sosnovska
Maikls Zemlickis

Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

Janīna Ivanova (dz.1943.g.)
Kārlis Lukaševičs (dz.1959.g.)
Jānis Andžāns (dz.1928.g.)
Irina Borisenko (dz.1958.g.)
Nikolajs Froļonoks (dz.1949.g.)
Albīna Konošonoka (dz.1935.g.)
Jurijs Kulikovskis (dz.1958.g.)
Pēteris Lubgāns (dz.1936.g.)
Mečislavs Olengovičs (dz.1927.g.)
Ļubova Pontaga (dz.1957.g.)
Donāts Vigulis (dz.1941.g)


