
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 5.aprīlī.

Sastādot Dagdas novada pašvaldības 
2018.gada budžetu, tika sabalansētas eko-
nomiskās un sociālās vajadzības ar pašval-
dības finansiālajām iespējām.

Pašvaldība ņem vērā visu nozaru un jomu 
intereses un esošos līdzekļus cenšas maksimāli 
sabalansēt tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem 
darbiem, gan infrastruktūras uzturēšanai un at-
tīstībai, gan sociālajiem jautājumiem, gan iz-
glītībai, gan kultūrai un sportam.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta 
un speciālā budžeta un tas ir sastādīts saskaņā 
ar Latvijas Republikas likumiem “Par budžetu 
un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budže-
tiem”, “Par valsts budžetu 2018.gadam”.

Pamatbudžeta ieņēmumi
Ar likumu noteikto funkciju realizēšanai ne-

pieciešamos līdzekļus Dagdas novada pašval-
dības pamatbudžetā sastāda ieņēmumi,kurus 
veido plānotie nodokļu ieņēmumi  – 2 944 620 

EUR, kas sastāda 34,74 % no kopējiem ieņē-
mumiem, nenodokļu ieņēmumi – 70 525 EUR, 
kas sastāda 0,83%, valsts budžeta transferti – 4 
560 776 EUR, kas sastāda 53,81%, pašvaldību 
budžetu transferti -  136 400 EUR, kas sastā-
da  1,61 %,  ieņēmumi no sniegtajiem  maksas 
pakalpojumiem -  677 845 EUR,  kas  sastā-
da 7,99 % no kopējiem ieņēmumiem. Ārval-
stu finanšu palīdzība sastāda – 85 675 EUR 
jeb 1,01% no kopējiem ieņēmumiem. Kopējā  
2018. gadā plānoto ieņēmumu summa  sastā-
da  8 475 841 EUR. Līdzekļu atlikums gada 
sākumā bija 292 447 EUR. Lai varētu nodro-
šināt vairāku  pašvaldības projektu realizāciju, 
kā arī citām vajadzībām 2018.gadā ir plānots 
ņemt vairākus aizņēmumus Valsts kasē par ko-
pējo summu  720 000 EUR. Līdz ar to plānojot 
izdevumus, pašvaldība var  rīkoties ar finanšu 
līdzekļiem 9 488 288 EUR apmērā.

Turpinājums 3.lpp

2018. gada budžets

Jau vairākus gadus 
novada deputātu dienas 
kārtībā ir jautājums par 
izglītības iestāžu reorga-
nizāciju. Līdz šim depu-
tāti ir lēmuši, ka neviena 
skola novadā netiks slēg-
ta. Taču arvien sarūko-
šais iedzīvotāju un bērnu 
skaits liecina, ka šo jautā-
jumu vairs nevar atlikt. 

Novada deputāti vai-
rākkārt ir tikušiem un ap-
sprieduši skolu turpmāko 
darbību ar izglītības iestāžu 
vadītājiem un pagastu pār-
valžu vadītājiem. Izanali-
zēta katra izglītības iestā-
de atsevišķi – pašreizējais 
skolēnu skaits, bērnu skaits 
pirmsskolas izglītības iestā-
dēs un pirmsskolas grupās, 
dzimstības rādītāji, sko-
lu uzturēšanas izmaksas, 
pedagogu skaits, vecums, 
izglītība un vēl daudzi citi 
kritēriji, kā piemēram, at-
tālums līdz citai izglītības 
iestādei, ceļa kvalitāte u.t-
ml. Secinājumi ir tādi, ka 
ir jāveic skolu tīkla reorga-
nizācija. Izglītības likuma 
23.pants nosaka: pašvaldī-
bu izglītības iestādes dibi-
na, reorganizē un likvidē 
pašvaldības, saskaņojot to 
ar Izglītības un zinātnes 
ministriju (IZM). Izglītības 
likums pašvaldībām uzliek 
pienākumu par skolas slēg-
šanu vai reorganizāciju vi-
sas iesaistītās puses brīdināt 
ne vēlāk kā sešus mēnešus 
iepriekš.

Dagdas novada pašval-
dība 2016./2017. mācību 
gadā, sadalot mērķdotāciju 
izglītības iestādēm peda-
gogu darba samaksai, bija 
tiesīga pārdalīt finansējumu 
starp izglītības iestādēm 
ne vairāk kā 10 % apmērā 
no aprēķinātā finansējuma. 
2017./18.m.g. bija tiesīga 
pārdalīt finansējumu starp 
izglītības iestādēm ne vai-
rāk kā 6 % apmērā no ap-
rēķinātā finansējuma. Līdz 
ar to tas bija papildus finan-
sējums mazajām skolām. 
Līdz šim visām pamatsko-
lām pašvaldība līdzfinan-
sēja pedagogu atalgojumu 
(tas bija pagarinātās grupas 
skolotāju darbs, klases au-
dzinātāja darbs, trūkstošais 
finansējums direktoram, kā 
arī tika apmaksātas papil-
dus mācību stundas licen-
cētās mācību programmas 
izpildei). 2018./19.m.g. 
pašvaldība vairs nevarēs 
pārdalīt piešķirto mērķdo-
tāciju.

2018.gada 15.janvāra 
apvienotajā komiteju sēdē 
jautājums izskatīts un vir-
zīts uz domes sēdi apstip-
rināšanai galīgajā versijā. 
Lai gan komitejā tika ska-
tīts jautājums par skolu 
reorganizāciju arī 2019.
gadā, tomēr tas tika atlikts, 
jo pastāv pārāk daudz mai-
nīgo faktoru, kas varētu 
ietekmēt pieņemto lēmumu 
un tas būtu vēlāk jāatceļ vai 
jāgroza. Turpinājums 5.lpp.

Uzsākta novada skolu 
tīkla optimizācija

Lieldienu pasākumi 
Dagdas novadā

Andrupenē:
01.04. Lieldienu uzde-
vums.
Andzeļos:
1.04. Lieldienu koncerts 
“Lieldieniņa gaiša nāca!”. 
Svētku diskotēka.
Asūnē:
Lieldienu izdarības gan 
lieliem, gan maziem. 
Bērziņos:
31.03. Lieldienu radošā 
darbnīca.
01.04. Lieldienu groziņu 
vakars.
Dagdā:
01.04. Lieldienu pasā-

kums. Dagdas ceļojo-
šajam kausam “Dagdas 
Superola” - 20.
Konstantinovā:
01.04. Lieldienu pasā-
kums bērniem. Diskotēka.
Ķepovā:
31.03. Lieldienas sagaidī-
šanas pasākums “Lieldie-
nu radošās darbnīcas”.
Svariņos:
01.04. “Lieldienu prieki 
maziem un lieliem”.
Dažādu apstākļu dēļ ir 
iespējamas izmaiņas, lū-
dzam sekot pasākumu 
afišām un www.dagda.lv.
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Domes sēžu lēmumi
5.februārī notika Dagdas nova-

da domes ārkārtas sēde.
Ar 8 balsīm par, 3 pret un 4 atturo-

ties, tika apstiprināti saistošie notei-
kumi Nr.2018/2 “Par Dagdas novada 
pašvaldības budžetu 2018.gadam”. 
Kopējie budžeta ieņēmumi plānoti 
10 744 173 EUR apmērā un kopējie 
izdevumi – 10 713 295 EUR apmērā.

Izskatīts jautājums par pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu biedrībām 
un reliģiskām organizācijām 2018.
gadā. 

Ņemot vērā to, ka 2018.gada 1.jan-
vārī stājušies spēkā grozījumi Atkri-
tumu apsaimniekošanas likumā, kas 
paredz, ka nešķirotu sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas izmaksas vei-
do no vairākām komponentēm, tāpēc 
tika apstiprināts viena kubikmetra 
sadzīves atkritumu izmaksu veidoša-
nās Dagdas novada pašvaldībā:

1) maksa par atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un citām normatīvajos aktos noteikta-
jām darbībām, ko veic pirms reģene-
rācijas un kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, pār-
kraušanas un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu, atbilstoši 
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība 
un atkritumu apsaimniekotājs;

2) Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas apstiprinātā tarifa 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos.

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašu-
ma „Gruduļi”, Dagdas pagastā otrajā 
izsolē nepieteicās neviens preten-
dents, 2018.gada 30.janvāra izsole 
tika atzīta par nenotikušu. Līdz ar to 
tika atcelts lēmums par nekustamā 
īpašuma “Gruduļi”, Dagdas pagastā 
nodošanu atsavināšanai.

21.februārī notika kārtējā Dag-
das novada domes sēde.

Izskatot jautājumu par Konstanti-

novas sākumskolas likvidēšanu, ne-
tika savākts nepieciešamais deputātu 
balsu vairākums, tāpēc lēmums neti-
ka ieņemts. 

Tika nolemts reorganizēt Asūnes 
pamatskolu un Šķaunes pamatsko-
lu par sākumskolām ar 2018.gada 
1.septembri.

Veikti grozījumi saistošajos notei-
kumos “Par sociālo palīdzību Dag-
das novadā”.

Nolemts anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu vienai personai.

Apstiprināts Dagdas novada paš-
valdības izglītības iestāžu izmaksu 
aprēķins (pēc naudas plūsmas 2017.
gadā) pašvaldību savstarpējo norē-
ķinu veikšanai par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem no 2018.
gada 1.janvāra.

Deputāti lēma par ceļu fonda lī-
dzekļu sadali 2018.gadam.

Tika saskaņots Dagdas tūrisma in-
formācijas centra pārstāvja brauciens 
uz starptautisko tūrisma izstādi OT-
DIH 2018 Baltkrievijā, Minskā, š.g. 
4.-7.aprīlī.

Apstiprināta VSPC “Dagda” Fizi-
kālās terapijas pakalpojumu maksa 
no 2018.gada 1.marta.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu 
saistīti jautājumi: par zemes vienību 
uzmērīšanu un reģistrēšanu; par ne-
kustamo īpašumu sadali un jaunu no-
saukumu piešķiršanu; par zemes no-
mas tiesību pagarināšanu; par zemes 
nomas tiesību izbeigšanu; par zemes 
nomas līgumu slēgšanu; par zemes 
nomas tiesību pāreju; par neiznomā-
tu zemes gabalu saraksta apstiprinā-
šanu; par zemes vienību nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par 
zemes ierīcības projekta izstrādi īpa-
šumam; par zemes ierīcības projek-
tu apstiprināšanu; par grozījumiem 
Dagdas novada pašvaldības domes 
lēmumos; par pašvaldībai piekritīga 
zemes gabala sadali.

Konceptuāli tika atbalstīta centra-
lizētās grāmatvedības uzskaites ie-
viešana Dagdas novada pašvaldībā ar 
2018.gada 1.jūliju un izveidota dar-
ba grupa organizatoriskās struktūras 
modeļa izstrādei.

Pilnvaroja Dagdas novada paš-
valdības vides inženieri Viktoru Ki-
selevski pārstāvēt ar balss tiesībām 
Dagdas novada pašvaldību biedrībā 
“Mežsaimnieku apvienība “Krāsla-
va””.

Deputāti atļāva Aivaram Trūlim 
savienot Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja amatu ar kapi-
tāla daļu turētāja pārstāvja amatu SIA 
“Dagdas komunālā saimniecība”, 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību or-
ganizācija”, ar Latgales plānošanas 
reģiona Attīstības padomes locekļa 
amatu, ar biedra amatiem biedrībā 
“Eiroreģions “Ezeru zeme””, biedrī-
bā “Latvijas Pašvaldību savienība”, 
biedrībā “Dienvidlatgales Pašvaldī-
bu mācību centrs”, ar Administratīvo 
aktu apstrīdēšanas komisijas priekš-
sēdētāja amatu, ar Krāslavas sadar-
bības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas priekšsēdētāja amatu, ar 
biedrības “Mednieku biedrība “Sva-
riņi”” revidenta amatu.

Apstiprināts Dagdas novada paš-
valdības Iepirkumu plāns 2018.ga-
dam.

Nolemts rīkot Dagdas novada paš-
valdības īpašuma “Vijolītes”, Šķau-
nes pagastā, Dagdas novadā, zemes 
vienības 1.kvartāla 10., 35. nogabala 
cirsmu pārdošanu mutiskā izsolē.

Pieņemts zināšanai izpilddirektora 
Artjoma Gekiša pārskats par pašval-
dības veikto darbu un domes pieņem-
to lēmumu izpildes gaitu.

Papildus tika izskatīti 4 jautājumi.
Deputāti atbalstīja sadarbības 

projekta ar Krāslavas novada domi 
“Krāslavas un Dagdas novadu ceļu 

tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības 
veicināšanai degradētajās teritorijās” 
pieteikuma sagtavošanu un iesnieg-
šanu. Kā viena no projekta aktivitā-
tēm paredzēta Alejas ielas pārbūve 
Dagdas pilsētā privāto investīciju ap-
joma pieaugumam un uzņēmējdarbī-
bas attīstībai, reģenerējot degradētās 
teritorijas.

Trim personām izīrēti pašvaldības 
dzīvokļi, piecām personām pagarinā-
ti īres līgumi.

Atļauts Konstantinovas pagas-
ta pārvaldei pieņemt no biedrības 
“VELKU BIEDRĪBA” ziedojumu 
līdz EUR 700,00 apmērā Konstanti-
novas sākumskolas izglītojamo ēdi-
nāšanai par periodu no 20.02.2018. 
līdz 31.05.2018.

Atbalstīja Dagdas novada skolu 
dalību Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkursā “Mana zeme skaistā” un 
piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 
187,00 EUR.

26.februārī notika domes ārkār-
tas sēde

Domes ārkārtas sēdē deputāti no-
lēma likvidēt Konstantinovas sākum-
skolu ar 2018.gada 31.augustu.

Izskatīts jautājums par ikgadē-
jā atvaļinājuma piešķiršanu Dagdas 
novada domes priekšsēdētājam Ai-
varam Trūlim no 2018.gada 5. līdz 
18.martam. Aivara Trūļa prombūtnes 
laikā Dagdas novada domes priekš-
sēdētāja pienākumus pildīs Domes 
priekšsēdētāja vietniece Sandra Viš-
kure.

Kā arī deputāti nobalsoja par adre-
se piešķiršanu vienai būvei. 

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 

Par jaunu Zemesgrāmatu bezmaksas 
pakalpojumu

Pēc Latvijas Pašvaldību sa-
vienības ierosinājuma, Tiesu 
aģentūra, kas nodrošina Ze-
mesgrāmatu elektronisko funk-
cionalitāti, ir izveidojusi jaunu, 
turklāt bezmaksas, pakalpoju-
mu visiem nekustamo īpašumu 
īpašniekiem – iespēju klātienē 
uzrakstot iesniegumu vai elektro-
niski portālā www.zemesgamata.
lv piereģistrēt savu e-pasta adre-
si, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks 
nosūtīta informācija par katru 
iesniegtu nostiprinājuma lūgu-
mu uz īpašumā esošu nekustamo 
īpašumu. Šis elektroniskais pa-
kalpojums ir būtisks krāpniecības 
novēršanai, gadījumos, kad Ze-
mesgrāmatā tiek iesniegti viltoti 
nostiprinājuma lūgumi, jo nodro-
šinās, ka esošais īpašnieks, ja vien 
būs piereģistrējis sava e-pasta 
adresi, saņems ziņu par iesniegto 
nostiprinājuma lūgumu nekavē-
joties.  Tādejādi ļaujot nekustamā 
īpašuma īpašniekam nekavējoties 
informēt Zemesgrāmatu, kā arī 
iespējami ātri vērsties kompeten-
tajās izmeklēšanas iestādēs, lai 

novērstu turpmāku prettiesisku 
darījumu ķēdi.

Vēršam uzmanību, ka Pakalpo-
jums ir pieejams arī gadījumos, ja 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
nav e-pasta adreses, bet ir, kāds 
īpašniekam uzticams cilvēks, ku-
ram ir e-pasts, jo nekustamā īpa-
šuma īpašnieks klātienē – rakstot 
iesniegumu jebkurā zemesgrāma-
tu nodaļā vai Tiesu administrācijā 
Antonijas ielā 6, Rīgā var norādīt 
jebkuru e-pastu uz kuru turpmāk 
tiks nosūtīta informācija par katru 
iesniegtu nostiprinājuma lūgumu 
uz īpašumā esošu nekustamo īpa-
šumu, tiklīdz konkrētais nostipri-
nājuma lūgums tiks iesniegts Ze-
mesgrāmatā. 

Pakalpojums elektroniski pie-
ejams portālā www.zemesgrama-
ta.lv, autorizējoties ar banku au-
torizācijas līdzekļiem, e-parakstu 
vai eID karti sadaļā “Mani dati”, 
apakšsadaļā “Pieteikt manu īpa-
šuma uzraudzību”, izvēlnē – “Pa-
ziņojumi par iesniegtajiem no-
stiprinājuma lūgumiem”.

Latvijas Pašvaldību savienība

Jauns pakalpojums bērniem ar 
īpašām vajadzībām

Paplašinot pakalpojumu klāstu 
ģimenēm, kuras audzina bērnus ar 
īpašām vajadzībām vecumā līdz 17 
gadiem (ieskaitot), Aleksandrovas in-
ternātpamatskola aicina vecākus pie-
teikties jaunam pakalpojumam “Atel-
pas brīdis”. 

Saņemt pakalpojumu “Atelpas brī-
dis” var bērni ar funkcionāliem traucē-
jumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir 
noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas (VDEĀK) atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību saka-
rā ar smagiem funkcionāliem traucēju-
miem. 

Pakalpojums ietver – bērna uzraudzī-
bu, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālis-
tu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes 
dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pa-
vadīšanu. 

Saņemt pakalpojumu var līdz 30 dien-
naktīm gadā. “Atelpas brīdi” var izman-
tot visu diennakti vai tikai dienas vai 
nakts laikā, atbilstoši vēlmēm un vaja-
dzībām.

Pakalpojums tiek sniegts bez ģimenes 
ienākumu izvērtēšanas un ir pilnībā bez 
maksas. 

Lai saņemtu nosūtījumu uz pakalpoju-
mu, jāvēršas sociālajā dienestā atbilsto-
ši deklarētai dzīvesvietai un jāuzraksta 
iesniegums. Klāt jāpievieno bērna liku-
miskā pārstāvja vai audžuģimenes pār-
stāvības tiesību apliecinošu dokumenta 
kopiju, komisijas atzinuma kopiju par 
īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam 
sakarā ar smagiem funkcionāliem trau-
cējumiem, ģimenes ārsta izrakstu par 
bērna veselības stāvokli un bērna invali-
ditātes apliecības kopiju. 

Saņemot iesniegumu, Sociālā dienesta 
darbinieki 1 mēneša laikā pieņems lēmu-
mu par “Atelpas brīža” pakalpojuma pie-
šķiršanu vai atteikumu. 

Sīkāku informāciju par “Atelpas brī-
ža” pakalpojuma saņemšanas iespējam 
Dagdas novadā deklarētām personām 
var saņemt Dagdas novada Sociālajā 
dienestā, sazinoties ar sociālo darbinieku 
Jolantu Zvidriņu pa tālr. 656 53396; 278 
82113 vai Sociālā dienesta vadītāju Eli-
tu Trūli pa tālr. 656 81723; 265 44704. 
Citu jautājumu gadījumā var vērstiem 
pie Aleksandrovas internātpamatskolas 
direktores Anitas Malinovskas pa tālr. 
656 21023.                 Informāciju sagatavoja:

Evita Krūmiņa
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Pamatbudžeta izdevumi
No kopējiem 2018.gadā plānota-

jiem izdevumiem, vislielāko īpatsva-
ru veido izdevumi Izglītībai – 3 826 
434 EUR jeb 40,42 % no kopējiem 
izdevumiem. Tas   izskaidrojams   ar   
to,  ka  pašvaldības  pārziņā  darbojas 
2  vidusskolas, 4 pamatskolas, 1 sā-
kumskola, 2 pirmsskolas   izglītības  
iestādes,  Mūzikas un mākslas  skola, 
Sporta skola, kā arī Aleksandrovas 
internātpamatskola. Otrā lielākā bu-
džeta izdevuma daļa ir izdevumi At-
pūtai, kultūrai un reliģija, kas plānoti 
1 305 661 EUR apmērā, kas sastāda 
13,79%. Jāpiezīmē, ka šajā sadaļā ir 
plānoti izdevumi virknei investīci-
ju projektu realizācijai, lielākais no 
kuriem ir “Veselīga dzīve - pirmie 
soļi laimīgas nākotnes veidošanai”. 
Tā izmaksas varētu būt vairāk kā 
365 000 EUR.Trešā lielākā izdevu-
mu sadaļa ir izdevumi Veselībai, kas 
sastāda 972 718 EUR jeb 10,27% no 
kopējiem izdevumiem.

Izdevumi Valsts pārvaldei ir plā-
noti 952 151 EUR jeb 10,06% no ko-
pējiem izdevumiem. Šajā  izdevumu 
sadaļā ir plānoti līdzekļi neparedzē-
tiem gadījumiem 15 000 EUR apmē-
rā, kā arī izdevumi kredīta procentu 
maksājumiem un kredītu apkalpoša-
nai 11 200 EUR.  Izdevumi sadaļai 
Pašvaldību teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai sastāda EUR  936 
530  -  jeb 9,89% no kopējiem izde-
vumiem. Izdevumi  Sociālajai aiz-
sardzībai – 764 705 EUR jeb 8,08% 
no kopējiem izdevumiem. Izdevumi 
pārējām aktivitātēm sastāda  197 838 
EUR jeb 2,09 %. Kopējā  2018. gadā 
plānotā izdevumu summa  sastāda   9 
467437 EUR. Tajā skaitā aizdevumu 
atmaksām 2018.gadā ir plānots izlie-
tot  511 400 EUR, kas sastāda 5,40% 
no kopējiem gada izdevumiem. Plā-
notais budžeta līdzekļu atlikums 
gada beigās ir  20 851 EUR.

Analizējot plānotos izdevumus 
pa klasifikācijas kodiem, var seci-
nāt, ka vislielāko īpatsvaru sastāda 
izdevumi atalgojumiem – 4 509 837 

EUR, kas veido 47,70% no visiem 
izdevumiem, bet kopā ar darba de-
vēja sociālo nodokli 1 134 372 EUR 
(11,89%) pat  59,70 %. Ir jāpiezīmē, 
ka ar 2018.gada janvāri valstī ir pa-
lielinājusies minimālā darba alga par 
50 EUR, tā pat palielinājies arī dar-
ba devēja VSAO iemaksu apjoms 
līdz 24,09%. Otrā lielākā sadaļa ir 
maksājumi par pakalpojumiem 968 
982 EUR jeb 10,23%. Plānotie iz-
devumi krājumiem, materiāliem, 
energoresursiem, biroja precēm un 
inventāru ir 841 680 EUR jeb 9,39 
%, izdevumi pamatkapitāla veidoša-
nai -  817 123 EUR  jeb 9,14%, no 
kopējiem izdevumiem,  izdevumi so-
ciālajiem pabalstiem – 514 036 EUR 
jeb 5,74% no kopējiem izdevumiem, 
subsīdijas un dotācijas 35 837 EUR 
(0,38%). Kā jau iepriekš tika minēts, 
tad  aizdevumu atmaksām 2018.gadā 
ir plānots izlietot 515 400 EUR, kas 
sastāda 5,40% no kopējiem gada iz-
devumiem.

Speciālais budžets
Dagdas novada pašvaldības spe-

ciālajā budžetā kopējā plānotā gada 
ieņēmumu summa sastāda 527 222 
EUR, kurā vislielāko īpatsvaru veido  
mērķdotācija pašvaldības autoceļu 
fondam – 362 788 EUR, kas sastāda 
68,81% no kopējiem 2018.gadā plā-
notajiem ieņēmumiem. Jāpiezīmē, ka 
2018.gadā plānots realizēt investīciju 
projektu “Pašvaldības autoceļu Alek-
sandrova – Skudriķi un Porečje – 
Malcāni – Krasnopole pārbūvi, veici-
not uzņēmējdarbību un apdzīvotības 
saglabāšanos”. Šim mērķim budžetā 
ir ieplānoti avansa maksājumi no 
LAD 154 834 EUR apmērā, kas sa-
stāda 29,37 % no visiem speciālā bu-
džeta ieņēmumiem. Šī projekta reali-
zācijai ir paredzēts ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē 705 000 EUR apmērā. 
Ņemot vērā līdzekļu atlikumu gada 
sākumā (23 663 EUR), un plānoto 
aizņēmuma summu, pašvaldības rī-
cībā būs pieejami speciālā budžeta 
līdzekļi 1 255 885 EUR apmērā. Iz-
devumi speciālajā  budžetā ir plānoti 
1 245 858 EUR apmērā, no kuriem 

lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi 
pašvaldību teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai – 1 222 358 EUR, 
kas veido 98,54% no visiem speciā-
lā budžeta izdevumiem. Pēc ekono-
miskās klasifikācijas kategorijām 
vislielāko īpatsvaru speciālā budžeta 
izdevumos 2018.gadam sastāda izde-
vumi pamatkapitāla veidošanai – 889 
000 EUR, kas ir 71,35% no kopējiem 
Dagdas novada pašvaldības speciā-
lā budžeta izdevumiem, otrā lielākā 
izdevumu sadaļa ir izdevumi par pa-
kalpojumiem 274 270 EUR, kas sa-
stāda 22% no kopējiem izdevumiem.

Saistības
Ņemot vērā to, ka Dagdas nova-

da pašvaldība ir novadu veidojošo 
pašvaldību tiesību un saistību pār-
ņēmēja,  Dagdas novada pašvaldības 
saistību apjoms veidojies apvienojot 
novadu veidojošo 11 pašvaldību sais-
tības. Saistību kopējais apjoms, kas 
nav atmaksāts uz 2018.gada 01.jan-
vāri, sastāda  3 114 687 EUR . No ku-
riem aizņēmumi sastāda  3 087 500 
EUR, bet galvojumi  27 187 EUR. 
2018.gadā plānotais saistību atmak-
sas apjoms par iepriekšējos gados 
ņemtajiem aizņēmumiem un sniegta-
jiem galvojumiem sastāda  500 001 
EUR jeb 7,92%. Turpmākajos gados 
atmaksājamās summas apjoms ir 2 
840 362 EUR.   

2018.gadā Dagdas novada pašval-
dībā ir plānots uzsākt realizēt lielāko 
investīciju projektus “Pašvaldības 
autoceļu Aleksandrova – Skudriķi 
un Porečje – Malcāni – Krasnopole 
pārbūvi, veicinot uzņēmējdarbību un 
apdzīvotības saglabāšanos”, sadar-
bībā ar LAD (to kopējās izmaksas 
plānotas 860 187 EUR apmērā). Šajā 
gadā plānots uzsākt realizēt investī-
ciju projektu “Veselīga dzīve - pirmie 
soļi laimīgas nākotnes veidošanā”, tā 
kopējās izmaksas plānotas 392 994 
EUR, kur pašvaldības līdzfinansē-
juma daļa ir 15%. Šī projekta īste-
nošanai ir plānots ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē. Šogad plānots pabeigt 
2017.gadā uzsākto projektu “VSPC 
“Dagda” teritorijas sakārtošana pa-

kalpojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai, izveidojot auto 
stāvlaukumu” (kopējās izmaksas 70 
200 EUR). Šo abu projektu realizā-
cijas ietvaros ir plānots piesaistīt ES 
struktūrfondu investīcijas.. Šajā gadā 
ir plānots  turpināt projekta “Sabied-
rībai ar dvēseli” realizāciju, atbalstot 
un iesaistot tajā novada biedrības un 
interešu grupas, kā arī ir plānots uz-
sākt realizēt dažus jaunus investīciju 
projektus.

Par Valsts kasē ņemtā aizņēmu-
ma līdzekļiem pamatbudžetā 2018.
gadā 720 000 EUR apmērā, ir plā-
nots nodrošināt 3 investīciju pro-
jektu (“VSPC “Dagda” teritorijas 
sakārtošana pakalpojumu pieejamī-
bai, kvalitātei un sasniedzamībai, iz-
veidojot auto stāvlaukumu” (61 500 
EUR), ”Veselīga dzīve – pirmie soļi 
laimīgas nākotnes veidošanā” (365 
000 EUR) un “Kapličas būvniecība 
Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedza-
mībai” (45 000 EUR)) realizāciju, kā 
arī iegādāties divus autobusus skolē-
nu pārvadājumiem (110 000 EUR), 
veikt ieguldījumus Ezernieku un 
Dagdas vidusskolās (113 000 EUR), 
iegādāties jaunus krēslus Dagdas 
Tautas nama skatītāju zālē (25 500 
EUR).

Ņemot vērā spēkā esošā Pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas likuma 
ietekmi uz pašvaldības budžeta ieņē-
mumu bāzi, kā arī vadoties no Valsts 
kopējās ekonomiskās izaugsmes 
tempiem, prognozējams, ka Dag-
das novada pašvaldības izdevumi 
turpmākajos divos gados varētu būt 
sekojoši - 2019.gadā kopējais pamat-
budžeta izdevumu apjoms varētu būt 
9 644 000 EUR, šajā gadā varētu uz-
sākt vērienīgo autoceļu rekonstruk-
cijas investīciju projekta otro kārtu, 
bet 2020.gadā budžets varētu būt 9 
830 000 EUR un šajā gadā kā vērie-
nīgākais projekts varētu būt Dagdas 
vidusskolas sporta zāles būvniecība.

Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem 2018.gada budžetā tiek plānoti 
15 000 EUR apmērā.

Dagdas Tautas nama materiāltehniskās bāzes pilnveidošana
Pievilcīga kultūras vide, kā arī 

attīstīta atbilstoša infrastruktūra 
tieši ietekmē ikvienas teritorijas 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedā-
vājot personības attīstības un piln-
veides iespējas visa mūža garumā.

Dagdas novadā šobrīd ir labi 
priekšnosacījumi iedzīvotāju soci-
ālās aktivitātes veicināšanai, kvalita-
tīva brīvā laika pavadīšanas iespējām 
un kultūras pasākumiem. To visu ne-
pieciešams regulāri uzturēt un piln-
veidot, lai nepazaudētu gadsimtos 
izveidojušās tradīcijas un kultūras 
mantojumu. 

Iepriekšējos gados ir pierādījies, 
ka ļoti liela nozīme iedzīvotāju so-
ciālo aktivitāšu veicināšanai ir kva-
litatīva pakalpojumu pieejamība, 
dažādojot sabiedrisko aktivitāšu 
klāstu, jo tādējādi tiek nodrošināta 
vietējo iedzīvotāju maksimāla iesais-
tīšana pašu iniciētajos pasākumos, 

un, izmantojot viņu potenciālu, tiek 
īstenoti iedzīvotāju izvirzītie mērķi, 
apmierinot to sadzīves un kultūras 
vajadzības. 

Ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) at-
balstu ir īstenots LEADER projekts 
“Skaņas aparatūras iegāde Dagdas 
Tautas namam kvalitatīvai kultūras 
aktivitāšu īstenošanai” (Nr.17-03-
33-A019.2202-000018).

Projekta mērķis: Uzlabot kultūr-
vides sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti 
Dagdas novadā, pilnveidot Dagdas 
Tautas nama darbībai atbilstošu aprī-
kojumu, lai nodrošinātu mūsdienīgu 
materiāltehnisko bāzi kultūras pasā-
kumu īstenošanai, tādējādi sekmējot 
kultūras intelektuālā potenciāla attīs-
tību. 

Galvenie uzdevumi: veidot un 
vairot Dagdas kultūras pasākumu 
atpazīstamību, izcelt pasākumu indi-

vidualitāti un atšķirīgumu. Projekta 
ietvaros tiek veicināta cilvēku sadar-
bība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība 
kā piederības Latvijai pamats, nodro-
šinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadī-
šanas iespējas, lai tiktu saglabāta un 
pilnveidota Dagdas novadam rakstu-
rīgā kultūrvide un tradīcijas, spēcinot 
novadam piemītošo identitāti, sek-
mētu kultūras, sociālo attīstību.

Projekta rezultatīvie rādītāji: reali-
zējot projektu tika iegādāta:

• Digitālā skaņas pults
• Transport kaste skaņas pultij
• Skaņas pults skatuves modelis
• Digitālais kabelis
• Skaņas vadības procesors
• 3 Skatuves monitori
• Profesionālais mikrofonu kabelis
• LED lampa
• SKB Roto-Molded 4U Shallow 

Rack
Projekta kopējās izmaksas:  11 

867,98 EUR
ELFLA finansējums: 9 

000,00 EUR (90% atbal-
sta intensitāte no attiecinā-

mām izmaksām).
Dagdas novada pašvaldības finan-

sējums: 2 867,98 EUR.
Projekts tika īstenots Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) atklātā projektu ie-
snieguma konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” - Biedrības 
“Krāslavas rajona partnerība” dar-
bības teritorijas sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 2015. 
- 2020. gadam 2.2. rīcības “Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem 4. kārtas ie-
tvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

Ligita Nagļa
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja
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Par sadzīve atkritumu tarifa veidošanos
2018.gada 1.janvārī stājušies 

spēkā grozījumi Atkritumu ap-
saimniekošanas likumā, kas pa-
redz, ka nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas izmaksas 
veido no vairākām komponentēm. 
Tāpēc 2018.gada 5.februāra Do-
mes sēdē tika apstiprināta viena 
kubikmetra sadzīves atkritumu iz-
maksu veidošanās Dagdas novada 
pašvaldībā:

1) Maksa par atkritumu savākša-
nu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķi-
rošanu un citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām, ko veic pirms 
reģenerācijas un kas samazina apgla-
bājamo atkritumu apjomu, par uz-
glabāšanu, dalītās atkritumu savāk-
šanas, pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu, 
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimnie-
kotājs, kas ir nemainīga visu pakal-
pojuma līguma termiņu;

2) Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijas (SPRK) apstip-
rinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos, 
kurā ietverts arī dabas resursu nodok-
lis par atkritumu apglabāšanu un, ja 
mainās dabas resursu nodoklis attie-
cīgi mainās atkritumu apsaimnieko-
šanas tarifs.

Šobrīd nešķiroto sadzīves atkri-
tumu tarifs Dagdas novadā ir 15,48 
EUR (ar PVN). Tarifu veido iepriekš 
minētās komponentes. Maksa par ne-
šķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, 
ko apstiprināja pašvaldība līgumā ar 
atkritumu apsaimniekotāju SIA “Cle-
an R”, būs nemainīga – 8,16 EUR (ar 
PVN) par vienu kubikmetru. Maino-
ties SPRK apstiprinātajam tarifam 
vai dabas resursu nodokļa likmei par 
atkritumu apglabāšanu, mainīsies arī 
tarifs par nešķirotajiem sadzīves at-
kritumiem. Šobrīd tas ir 7,32 EUR 
(ar PVN) par vienu kubikmetru.

Tā kā turpmākajos gados palieli-
nāsies dabas resursu nodoklis, līdz ar 
to palielināsies arī maksa par nešķi-
rotajiem sadzīves atkritumiem. 2018.
gadā dabas resursu nodoklis ir 35,00 
EUR, 2019.gadā tas būs 43,00 EUR 
un 2020. gadā sasniegs likmi 50,00 

EUR par tonnu nešķiro-
tu sadzīves atkritumu. 

Sadarbojoties ar 
Dagdas novada atkri-
tumu apsaimniekotāju 
SIA “Clean R” iedzīvo-
tājiem ir iespēja šķirot 
sadzīves atkritumus, 
kas palīdzēs samazināt 
kopējo atkritumu dau-
dzumu un samazinātu 
iedzīvotāju izdevumus 
par atkritumu apsaim-
niekošanu. Tāpēc ai-
cinām visus Dagdas 
novada iedzīvotājus 
aktīvi iesaistīties atkri-
tumu šķirošanā, jo nav 
noslēpums, ka lielāko 
daļu no nešķiroto sadzī-
ves atkritumu apjoma 
veido otrreiz izmanto-
jamie atkritumi, tādi 
kā plastmasa, papīrs un 
stikls. Atkritumu šķiro-
šana nav sarežģīts process, ir jāievē-
ro tikai daži nosacījumi. Pats svarī-
gākais ir šķirot pareizi. 

Pareiza atkritumu šķirošana
Dagdas novadā visiem iedzīvo-

tājiem ir pieejami šķiroto atkritumu 
punkti, kuros bez maksas jebkurš 
iedzīvotājs var atbrīvoties no šķiro-
tajiem atkritumiem. Publiski pieeja-
mos atkritumu šķirošanas punktos 
ir novietoti šķirošanas konteineri ar 
uzlīmēm, uz kurām ir norādīti atkri-
tumu veidi, ko drīkst ievietot kon-
krētajā konteinerā. Šajos konteineros 
drīkst mest avīzes, žurnālus, biroja 
papīru, grāmatas, iepakojuma papīru, 
kartonu un kartona kastes. Kartona 
kastes pirms izmešanas ir jāsaplaci-
na. Nedrīkst izmest slapju un netīru 
papīru vai kartonu, ar pārtikas atlie-
kām piesārņotu iepakojumu, kā arī 
nesaplacinātas kartona kastes. Šeit jā-
piebilst, ka tetrapakas ir jāizmet kopā 
ar sadzīves atkritumiem. Šķirošanas 
konteineros, kas domāti plastmasai, 
drīkst mest plastmasas iepakojums, 
PET pudeles, iepakojuma plēves un 
maisiņus, kā arī izmazgātu plastma-
sas taru, piemēram, jogurta, krējuma, 
salātu u.c. iepakojumu. Dzērienu pu-

deles nav jāmazgā, tās var būt arī ar 
korķiem un etiķetēm, taču tās ir jā-
saplacina. Konteineros nedrīkst mest 
netīru, ar pārtikas atliekām piesārņo-
tu taru, sadzīves preces, rotaļlietas, 
kā arī vienreizējās lietošanas traukus. 

Stiklam paredzētajos konteineros 
atļauts mest tikai stikla iepakojumu 
– tīras pudeles un burkas. Tajos ne-
drīkst atbrīvoties no saplēsta stikla, 
porcelāna un keramikas traukiem, 
spoguļiem un logu stikla. Savukārt 
metālu ievieto konteinerī atbilstoši 
informācijai uz tā.

Pareizi šķirojot iespējams padarīt 
vidi tīrāku, taupīt dabas resursus, sa-
mazināt noglabājamo atkritumu ap-
jomu, kā arī  samazināt savas izmak-
sas par sadzīves atkritumu izvešanu, 
ļaujot samazināt rēķinu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu pat par 
trešdaļu.

Gadījumos, kad ir nepieciešama 
papildus informācija par atkritumu 
šķirošanu aicinām sazināties ar SIA 
“Clean R” klientu centru zvanot 
pa tālruni 67111001 vai rakstot uz 
e-pastu kc@cleanr.lv.

Sašķiroto atkritumu izvešana
Pareizi sašķirotos iepakojuma at-

kritumus izved pārstrādei bez mak-

sas. Lai taupītu resursus un mazinātu 
vides piesārņojumu, Latvijā otrreizē-
jās izejvielas tiek transportētas vienā 
specializētajā transportlīdzeklī, kas 
tās nogādā uz šķirošanas līniju. 

Tur ar dažādu mehānismu,lāzeru, 
magnētu palīdzību kā arī manuāli ar 
rokām izlietotais iepakojums tiek rū-
pīgi pāršķirots pa materiālu veidiem, 
atdalot pārstrādei nepiemērotos pie-
maisījumus. Iegūtās otrreizējās izej-
vielas presē un ķīpo, lai tālāk nogā-
dātu pārstrādes rūpnīcās.

Ja iedzīvotāji atkritumus šķiro ne-
pareizi un izlietotajam iepakojumam 
paredzētajos konteineros dominē 
pārstrādei nepiemērotas sastāvdaļas 
vai tiek izmesti sadzīves atkritumi, 
šādu konteineru saturs tiek izvests 
kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkri-
tumiem, piemērojot standarta maksu 
par sadzīves atkritumu izvešanu.

 Tāpēc ir būtiski izprast atkritumu 
šķirošanas pamatprincipus, ikdienā 
tos ievērot un aicināt kaimiņus rī-
koties atbildīgi ar radītajiem atkritu-
miem.

Informāciju sadarbībā ar 
SIA “Clean R” sagatavoja

Guna Malinovska

Piešķirts finansējums novada biedrībām un reliģiskajām organizācijām
2018.gada 5. februāra do-

mes ārkārtas sēdē tika lemts 
par finansējuma piešķiršanu 
novadā reģistrētām organizā-
cijām.

Līdz 2017.gada beigām 
organizācijas varēja iesniegt 
pieteikumus finansējuma 
pieprasīšanai 2018.gadam. 
Saskaņā ar noteikumiem “Par 
Dagdas novada pašvaldības 
finansējuma piešķiršanas 
kārtību biedrībām un reliģis-
kām organizācijām” abās do-
mes komitejās tika izvērtētas 
organizāciju iesniegtās tāmes 
ar finansējuma pieprasījuma 
pamatojumu. Pēc izvērtēša-
nas tika nolemts kam piešķirt 
finanšu līdzekļus. Jāatzīmē, 
ka ne visi pieprasījumi tika 
atbalstīti. 

Šī gada budžetā nevalstis-

kajām organizācijām piešķir-
ti līdzekļi 18 466,64 EUR 
apmērā:

• Dagdas invalīdu brālībai 
“Nema” 11 000 EUR  - tel-
pu nomai, invalīdu dienas 
pasākuma organizēšanai un 
atlīdzībai biedrības vadītājai, 
asistentam un grāmatvedim;

• Dagdas pensionāru bied-
rībai 2 250 EUR – dažādu 
pasākumu organizēšanai un 
dalībai semināros, konferen-
cēs un sarīkojumos, kancele-
jas un citām precēm;

• Dagdas baltkrievu bied-
rībai “Verbica” 1 222 EUR 
– dalībai starptautiskos pasā-
kumos Baltkrievijā, Lietuvā 
un Polijā, biedrības organi-
zētajiem pasākumiem;

• Jauniešu biedrībai “Dag-
ne” 960 EUR – atlīdzībai 

grāmatvedim projektu reali-
zācijai;

• Dagdas novadpētniecības 
biedrībai “Patria” 333 EUR – 
printera krāsu toneru, fotoal-
bumu, LED prožektoru un 
prožektoru statīvu iegādei;

• Jauniešu biedrībai “Sen-
na” 144 EUR -  laivošanai pa 
Latgales upēm;

• Biedrībai “Ieraugs” 900 
EUR – folkloras kopas “Sov-
vaļnīki” dziesmu program-
mas studiju ierakstam;

• Biedrībai “Kroma kolna 
bruoleste” 999,64 EUR – 
“Kroma kolna svētku” orga-
nizēšanai;

• LSK Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas 
Bērziņu pagasta nodaļai 230 
EUR – žāvētu ārstniecības 
augu, tēju, dārzeņu un sēņu 

iesaiņošanas materiālu iegā-
dei;

• LSK Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas 
Šķaunes pagasta nodaļai 430 
EUR – laivošanai un dažādu 
aktivitāšu īstenošanai. 

Arī reliģiskajām organi-
zācijām tika piešķirts finan-
sējums 2018.gadam - 16 
337,42 EUR:

• Dagdas Vissvētās Trīsvie-
nības Romas katoļu draudzei 
8 779,42 EUR – draudzes 
mājas galvenās ieejas kāpņu 
izbūvei un gājēju celiņa ierī-
košanai;

• Dagdas vecticībnieku 
draudzei 335 EUR – dievna-
ma ēkas apdrošināšanai un 
apsardzes pakalpojumu no-
drošināšanai;

• Svētā Jāņa Kristītāja An-

dzeļmuižas Romas katoļu 
draudzei 1 311 EUR – baz-
nīcas ieejas lieveņa un kāpņu 
remontam;

• Asūnes Svētā Krusta pa-
godināšanas Romas katoļu 
draudzei 912 EUR – baznī-
cas iekštelpu (sienu) remon-
tam;

• Landskaronas Vissvētās 
Trīsvienības Romas katoļu 
draudzei 5 000 EUR – baznī-
cas galvenās fasādes mūra un 
fasādes apmetuma glābšanas 
darbiem.

Kopā Dagdas novada paš-
valdības 2018.gada budžetā 
biedrībām un reliģiskajām 
organizācijām paredzēti 34 
804,06 EUR.

Guna Malinovska
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai pie-
dalītos ceļu satiksmē un pirms pavasara darbu uzsākša-
nas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai skatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzī-
bas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. 

Tālrunis uzziņām: 29284665, 29336238.
Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā valsts 

tehniskās apskates laiki un vietas 
Dagdas novadā 2018. gadā

Pagasts, vieta Datums Laiks Norises vieta
Andzeļi 29.03. 10:30 Darbnīcas
Ezernieki 04.04. 10:20 Darbnīcas
Beloje 05.04. 10:30 "Mētrāji"
Ozoliņi 09.04. 10:20 Darbnīcas
Landskoruna 20.04. 09:00 "Lielceļi"
Astašova 11.05. 09:00 Darbnīcas
Andiņi 14.05. 10:30 "Graudiņi"
Mariampole 16.05. 10:30 Darbnīcas
Svariņci 17.05. 10:30 Darbnīcas
Porečje 18.05. 09:00 Skolas 7
Konstantinova 23.05. 10:20 Saules 8 
Asūne 25.05. 09:00 Dārza 1
Račeva 24.05. 10:20 "Celiņi"
Neikšāni 28.05. 10:30 Pagasts
Astašova 07.06. 10:20 Darbnīcas

Traktortehnikas valsts
tehniskā apskate

Izmēģinājumprojektā atbalstīs  personas 
ar garīga rakstura traucējumiem

Labklājības ministrijas īs-
tenotā Eiropas Sociālā fonda 
projekta ietvaros ir uzsākts 
izmēģinājumprojekts, kura 
laikā vismaz 330 personas 
ar garīga rakstura traucēju-
miem varēs saņemt atbalsta 
personas pakalpojumu. 

Atbalsta personas pakal-
pojuma izmēģinājumprojekts 
tiek īstenots visā Latvijā no 
01.12.2017. līdz 30.11.2019. 
Izmēģinājumprojektu īsteno 
biedrība “Resursu centrs cil-
vēkiem ar garīgiem traucēju-
miem “ZELDA”” Labklājības 
ministrijas īstenotā Eiropas 
Sociālā fonda projekta “Soci-
ālo pakalpojumu atbalsta sistē-
mas pilnveide” ietvaros.

Ko dara atbalsta persona?
Atbalsta persona palīdz 

pilngadīgām personām ar garī-
ga rakstura traucējumiem plā-
not un pašām pieņemt lēmu-
mus par savu dzīvi.

Atbalsts lēmumu pieņemša-
nā palīdz personai īstenot tie-
sībspēju un rīcībspēju, paplaši-
nāt savu dabisko atbalsta loku, 
pilnveidot spējas pārstāvēt sevi 
un aizsargāt savas intereses, kā 
arī paplašina atbalstāmās per-
sonas zināšanas un izpratni par 
savām tiesībām.

Kādās jomās un cik liels 
tiek sniegts atbalsts?

Atbalsta personas pakalpo-
juma ietvaros atbalsts lēmumu 
pieņemšanā tiek nodrošināts 
šādās jomās:

1. Juridiskā palīdzība;
2. Finanšu joma, (t.sk. bu-

džeta plānošana un īpašumu 
pārvaldīšanas jautājumi);

3. Ikdienas dzīves prasmju 
apgūšana un attīstība;     

4. Veselības aprūpes joma 
(līdz ārsta kabinetam);

5. Sociālās aprūpes joma;
6. Atbalsta loka veidošana.
Pēc novērtējuma katrai per-

sonai tiks piedāvāts saņemt 
pakalpojumu (ar iespēju īpašās 
situācijās izmantot papildus 10 
atbalsta stundas mēnesī):

1. līdz 6 stundām mēnesī;     
2. līdz 16 stundām mēnesī;
3. līdz 30 stundām mēnesī.
Kurš var saņemt pakalpo-

jumu?
Atbalsta personas pakalpo-

jumu var saņemt:
• pilngadīga persona;
• ar garīga rakstura traucēju-

miem;
• kurai ir I vai II invaliditā-

tes grupa;
• kura šobrīd dzīvo sabied-

rībā;

• un ir vērsta uz sadarbību.
Personām, kuras atrodas 

ilgstošas sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas institūcijās, pa-
kalpojums izmēģinājumpro-
jekta ietvaros netiks nodroši-
nāts.

Kā pieteikties pakalpoju-
ma saņemšanai?

Lai saņemtu pakalpojumu, 
Jums jāzvana reģionālajam 
koordinatoram:

Tamāra Zaiceva (Latgales 
un Vidzemes plānošanas re-
ģionu reģionālais koordina-
tors) – tel. 27650303, e-pasts: 
tamara@zelda.org.lv.

Koordinators paskaidros, 
kā aizpildīt pieteikumu, kādi 
dokumenti būs nepieciešami, 
un savienos ar tuvāko atbalsta 
personu. Atbalsta personu sa-
raksts un tālruņu numuri pie-
ejami RC ZELDA mājaslapā 
www.zelda.org.lv.

Plašāka informācija par at-
balsta personas pakalpojumu 
pieejama RC ZELDA mājasla-
pā www.zelda.org.lv / Atbalsta 
personas pakalpojums.

Gunta Katkeviča
atbalsta persona 
Latgales reģionā 

tel. 23115086

Turpinājums no 1.lpp.
2018.gada 21.februāra domes sēdē 

virzītais lēmumprojekts par Kon-
stantinovas sākumskolas likvidēšanu 
neguva deputāta vairākuma atbalstu, 
tāpēc tas netika pieņemts. Deputāti 
nobalsoja par Asūnes pamatskolas un 
Šķaunes pamatskolas reorganizāciju 
par sākumskolām.

2018.gada 26.februāra domes ār-
kārtas sēdē atkārtoti tika skatīts jau-
tājums par Konstantinovas sākum-
skolas likvidēšanu un šoreiz tas tika 
apstiprināts.

Pašreiz tiek realizētas vispārējās 
pirmsskolas izglītības un pamatizglī-
tības pirmā posma (1.-6. klase) prog-
rammas. Pirmsskolas izglītības prog-
rammu apgūst 14 bērni, un 1.-6.klasē 
mācās 14 skolēni. 3 pedagogi strādā 
pamatdarbā (tajā skaitā arī 1 pirms-
skolas pedagogs) un 4 pedagogi sa-
vieno amatus ar darbu citās izglītības 
iestādēs (mūzika, sports, angļu valo-
da, sākumskolas skolotāja).

Slēdzot sākumskolu, skolēniem 
tiks piedāvāta iespēja mācīties citās 
skolās. Skolas ēkas telpās joprojām 
darbosies LSK Krāslavas, Aglonas 
un Dagdas komitejas Konstantinovas 
nodaļa un Jauniešu centrs. Vecāki, 
izglītības iestādes personāls par sko-
las slēgšanu tika informēti 2018.gada 
19. februārī. Tika uzklausīts vecāku 
viedoklis un priekšlikumi. Vecāki vē-
las atstāt skolā pirmsskolas izglītības 
grupu.

Asūnes pamatskola
Šobrīd realizē vispārējās pirms-

skolas izglītības, pamatizglītības (1.-
9. klase) un speciālās pamatizglītības 
(izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem) programmas. Pirms-
skolas izglītības programmu apgūst 

10 bērni, pamatskolas posmā -  22 
skolēni (tajā skaitā 4 bērni apgūst 
speciālo programmu). Skolā strādā 
13 pedagogi - 8 pamatdarbā, 5 amatu 
savienotāji un 1 pirmsskolā.

Reorganizējot izglītības iestādi par 
sākumskolu, kurā tiks īstenota pama-
tizglītības pirmā posma (1.-6. klase) 
programma, tikai 3 skolēniem būs 
nepieciešams mācīties citā izglītības 
iestādē. 

Vecāki, izglītības iestādes perso-
nāls 2018.gada 20.februārī tika in-
formēti par skolas reorganizāciju. 
Tika uzklausīts vecāku viedoklis un 
priekšlikumi. Vecāki jau tika iepriekš 
no skolas vadības puses par šo 
jautājumu runājuši 2017.gada no-
vembrī vecāku sapulcē. Vecāki inte-
resējās par autobusu nodrošināšanu 
bērniem, par pirmsskolas izglītības 
grupās iespējām uzņemt bērnus līdz 
3 gadu vecumam. Tāpat vecāki tika 
lūgti informēt skolas vadību par bēr-
niem, kas mācās 1.-6.klasē, turpmā-
ko skolas izvēli.

Šķaunes pamatskola
Tiek apgūtas vispārējās pirmssko-

las izglītības un pamatizglītības (1.-
9. klase) programmas. Pirmsskolas 
grupu apmeklē 11 bērni un pamat-
skolas posmā mācās 27 skolēni. Sko-
lā strādā 9 skolotāji - 8 pamatdarbā, 1 
amatu savienotājs.

Reorganizējot pamatskolu par sā-
kumskolu, 10 skolēniem būs jādodas 
uz citu izglītības iestādi. Vissarežģī-
tāk būs pedagogiem un skolā strā-
dājošajam tehniskajam personālam. 
Pirmspensijas vecuma pedagogi 
(kuriem līdz vecuma pensijas pie-
šķiršanai nepieciešamā vecuma sa-
sniegšanai būs palikuši ne vairāk kā 
trīs gadi), kuri zaudēs darbu izglītī-

bas iestādes re-
organizācijas vai 
slēgšanas dēļ, va-
rēs saņemt valsts 
sociālo atbalstu, 
paredz grozījumi 
Izglītības likumā.

Vecāki, izglī-
tības iestādes 
personāls tika 
informēti 2018.
gada 20.febru-
ārī par skolas 
reorganizāciju. 
Tika uzklausīts vecāku viedoklis un 
priekšlikumi. Pārsvarā vecāki izteica 
priekšlikumu skolu nereorganizēt un 
saglabāt esošajā statusā.

Domes deputātu lēmums ir tikai 
novada skolu tīkla optimizācijas sā-
kums, jo pieņemtās izmaiņas vēl jā-
apstiprina Izglītības un zinātnes mi-
nistrijā. Pēc dokumentu saņemšanas 
IZM Izglītības departaments divu 
nedēļu laikā sagatavo vēstuli un sa-
skaņojumu pašvaldībai.

Vēl jāatrisina visi saistītie jautā-
jumi, piemēram, pedagogu vakan-
ces citās skolās; tehnisko darbinieku 
noslodze; atlaišanas pabalsti peda-
gogiem un tehniskajam personālam; 
turpmākā iestādes ēkas uzturēšana; 
papildus transporta maršrutu un au-
tobusu ieviešana vai transporta no-
drošinājums reorganizēto izglītības 
iestāžu audzēkņiem. 

Sociālās garantijas darba ienāku-
mu zaudēšanas gadījumā jau šobrīd 
paredzētas virknē tiesību aktu: liku-
mā “Par valsts sociālo apdrošināša-
nu”, likumā “Par valsts pensijām” 
ir noteiktas tiesības uz priekšlaicīgu 
pensionēšanos divus gadus pirms 
pensijas vecuma sasniegšanas, ja 

ir 30 gadu apdrošināšanas (darba) 
stāžs.  Likumā “Par sociālo drošī-
bu” un Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likumā ir noteiktas 
tiesības saņemt pašvaldības atbalstu. 
Darba likuma 112. pantā ir paredzēts 
atlaišanas pabalsts atkarībā no dar-
ba stāža. Finansējumu sociālajam 
atbalstam nodrošinās IZM, savukārt 
pašvaldība kā izglītības iestādes dibi-
nātāja šajā procesā būs iesaistīta, iz-
maksājot piešķirto finansējumu. Pēc 
lēmuma pieņemšanas par izglītības 
iestādes reorganizāciju vai slēgšanu 
pašvaldībai būs jāapzina pedagogi, 
kuri izglītības iestādes likvidācijas 
vai reorganizācijas laikā atbildīs kri-
tērijiem pretendēšanai uz sociālo at-
balstu.

Vienu mēnesi pirms izglītības ies-
tādes likvidācijas vai reorganizācijas 
pabeigšanas tiks aprēķināts sociālais 
atbalsts pedagogam un izmaksāts trīs 
mēnešu apmērā. 

Marija Micķeviča
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 

vadītāja
Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka 2018.gada 
5.aprīlī plkst.15:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli notiks vienas cirsmas divu nogabalu mutiska iz-
sole, kas tiks izsolīti kā viens vesels objekts. Cirsmas 
krāja – 3237,32 m3. Izsoles sākumcena EUR 42 750.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Dagdas no-
vada pašvaldībā pie sekretāres līdz 2018.gada 5.aprīļa 
plkst. 14:00, pēc adreses Alejas iela 4, Dagda, Dagdas 
novads, LV-5674, darba dienās no plkst. 8:00-12:00 un 
no plkst.13:00-15:00, kontaktinformācija pa tālruni 656 
81434.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas nova-
da pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv / Paš-
valdība / Pašvaldības izsoles.
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Galšūna lielā zivs
10. februāra rītā neparasta 

rosība bija vērojama pie Galšū-
na ezera, kur pulcējās zemledus 
makšķerēšanas festivāla “Galšū-
na lielā zivs” dalībnieki. Festivālā 
šogad pulcējās rekordliels dalīb-
nieku skaits - 165 makšķernieki, 
un tas ir vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Parādīt savas prasmes bija ie-
radušies zemledus makšķernieki ne 
vien no Dagdas un tuvākās apkārt-
nes, bet arī no attālākām pilsētām, 
piemēram, Daugavpils un Jēkab-
pils. Uz zemledus copi ieradās ne ti-
kai vīrieši, bet arī sievietes un bērni. 

Daži atgriezās no ezera tukšām 
rokām, daži uz svēršanu nesa lielus 
lomus – gan līdakas, gan asarus, gan 
plauži un citas zivis. 

Pēc svēršanas katrs varēja sasil-
dīties ar siltu zivju zupu, ko pagata-
voja Jaundomes muižas saimnieces. 

Tikmēr tiesneši apkopoja rezul-
tātus, tika noorganizētas sacensības 
āliņģu urbšanā. Dalībniekiem vaja-
dzēja izurbt 10 āliņģus. Urbēju bija 
daudz, tomēr pie balvas, T-krekla 
no Eholotes.lv, tika tikai viens no 
dalībniekiem, un tas bija Valērijs 
Vaivodišs. 

Pirms festivāla uzvarētāju no-
saukšanas tika izteikti pateicības 
vārdi un pasniegtas nelielas dāvanas 
no SIA “Zeize” pasākuma sponso-
riem. Pēc tam piemiņas balvas tika 
pasniegtas vecākajam dalībniekam, 
Kazimiram Ruskulim, un jaunākajai 
dalībniecei – Jekaterinai Cvetkovai. 

Un tad tika saukti festivāla uzva-
rētāju vārdi. Sīva cīņa notika vīriešu 
vidū, 3. vietu izcīnīja Jānis Prašmuts 
ar 1,744 kg smagu lomu, 2. vietu – 
Ivars Rukša ar 2,233 kg smagu lomu 
un 1. vietu izcīnīja Anatolijs Pupics 
ar 2,260 kg smagu lomu. 

Festivālā piedalījās arī kupls sie-
viešu pulks un konkurence arī bija 
sīva. 3. vietā palika Lāsma Turko-
pole ar 0,490 kg smagu lomu, 2. 
vietā – Olga Kauškale ar 0,628 kg 
smagu lomu, savukārt 1. vietā ierin-
dojās Ilze Barūkle ar 1,017 kg lielu 
lomu. 

Bērnu konkurencē 3. vietu ieguva 
jaunākā festivāla dalībniece Jekate-
rina Cvetkova ar 0,369 kg smagu 
lomu, 2. vietu – Jānis Gerasimovs 
ar 0,642 kg smagu lomu, 1. vietā ar 
1,234 kg smagu lomu Lauris Piļka. 
Bērniem tika pasniegtas balvas no 
SIA “Staisons” koka makšķeres.

Bet ar to festivāls vēl nebeidzās. 
Tāpat kā pērn, arī šogad tika griezts 
“laimes rats”, kurā tika izspēlētas 
sponsoru sagādātās balvas. Par lielā-
ko līdaku, kas svēra 1,480 kg, uztve-

ramo tīklu no SIA “Ieroči” saņēma 
Ruslans Timofejevs. Ainārs Grišāns 
par lielāko plici saņēma sporta urbi 
no SIA “Lija L”. Telti no SIA “Ie-
roči” par lielāko plaudi saņēma Do-
nāts Zukovs. Savukārt par mazāko 
plaudi Ivars Rukša saņēma ragavas 
no SIA “Salmo”.  Igors Šulonoks 
saņēma urbi no SIA “Salmo” par 
lielāko ķīsi. Eduards Vasiļjevs par 
mazāko ķīsi saņēma makšķerēšanas 
kasti no SIA “Ieroči”, ķīsis svēra tik 
maz, ka svari pat nevarēja uzrādīt tā 
svaru, savukārt divi ķīši svēra vien 
3 gramus. Eduards saņēma arī mak-
šķerēšanas veikala “Shark” dāvanu 
karti par mazāko asari, kas svēra 
vien 3 gramus. Krāslavas novada 
domes sagatavotās “Finkas” par lie-
lāko raudu saņēma Ivars Lubgāns.  
Par lielāko asari Pēteris Umbraško 
saņēma SIA “Salmo” urbi un SIA 
“Ieroči” makšķernieku somu. Arnis 
Andžāns par mazāko plici saņēma 
jostas somu. Par mazāko raudu, kas 
svēra 6 gramus, abonementu žur-
nālam “Copes lietas” 12 mēnešiem 
saņēma Edgars Lipšāns. Specbalvu, 
vobleru no Rapala, saņēma Pēteris 
Skudāns.

Liels paldies visiem pasākuma 
dalībniekiem par izturību un labo 
noskaņojumu, kā arī tīrības un kār-
tības ievērošanu sacensību vietā. 
Īpašs paldies sponsoriem un atbals-
tītājiem - Rapala, SIA “Eholotes.
lv”, Gravtex, SIA “Lija L”, SIA 
“Salmo”, SIA “Ieroči”, SIA “Stai-
sons”, SIA “Līgaiši”, SIA “Ūzole-
ņi”, SIA “Zeize”, makšķerēšanas 
veikalam “Shark”, Normark, žur-
nālam “Copes lietas”, laikrakstam 
“Ezerzeme”, Valsts vides dienes-
tam, Krāslavas novada domei un 
Dagdas novada pašvaldībai.  

Evita Krūmiņa

Kāzu jubilāru godināšana
17. februārī Dagdas Tautas namā 

tika godināti seši laulātie pāri, kuri 
2017. gadā svinēja kāzu jubilejas. 
Svinīgā gaisotnē tika sveikti: zelta 
kāzu gadadienā (50 gadi) – Gaida un 
Vincentijs Augustovi; rubīna kāzās (40 
gadi) – Jevgēnija un Valdis Geki; ko-
raļļu kāzu jubilejā (35 gadi) – Svetlana 
un Jānis Kromāni; sudraba kāzās (25 
gadi) – Sandra un Viktors Krūmiņi; 
porcelāna kāzu jubilejās (20 gadi) – 
Alīna un Vladimirs Jeremenoki, Svet-
lana un Ēriks Pauliņi. 

Šajā svētku dienā mūsu jubilā-

riem atkal svinēja Mendelsona “Kāzu 
maršs”. Pāri iededza simbolisko ģi-
menes pavarda svecīti, viņiem sauca 
“rūgts!”. Viens no nozīmīgākajiem 
mirkļiem bija parakstīšanās Dzimt-
sarakstu nodaļas ierīkotajā Kāzu 
gadskārtu Goda grāmatā. Kāzu jubilā-
ri saņēma ziedus un dāvanas no klāt-
esošajiem. Zelta kāzu jubilāri saņēma 
laulības apliecību. Pāriem tika veltīts 
daudz siltu vārdu un stipras veselības, 
labklājības, optimisma un ilgu dzīves 
gadu. Viss bija gandrīz tāpat kā viņu 
laulības reģistrēšanas dienā – pirms 
20, 25, 35, 40 un 50 gadiem, kad vi-
ņus, jauniešus, Dzimtsarakstu nodaļā 
pasludināja par vīru un sievu. Atšķirī-
ba ir tikai tajā, ka tagad viņu pūrā jau ir 
apbrīnas vērta ilga kopdzīves pieredze. 

Pasākuma laikā jubilāri un viesi va-
rēja baudīt muzikālus priekšnesumus, 
ko sarūpēja vokālā grupa “Solversija” 
un Juris Ostrovskis un “Dvinskas mu-
zikanti”. Pēc svinīgās daļas vakars tur-
pinājās ar dejām. Iemūžināt šo vakaru 
varēja fotostūrītī, kur ikviens varēja 
nofotografēties. 

Pasākums aizvadīts spilgti, pozitī-
vi, siltā un draudzīgā atmosfērā. Mā-
jup pāri devās ar pozitīvām emocijām, 
šķiet, ka tikpat laimīgi kā pirms vairā-
kiem gadiem, kad viņi pirmoreiz svi-
nīgi bija teikuši viens otram jāvārdu. 

Evita Krūmiņa
Zelta kāzu jubilāri Gaida un 
Vincentijs Augustovi

Sporta skolas aktualitātes
Februārī sporta skolas audzēkņi 

piedalījās sekojošos sporta pasāku-
mos:

1.februārī vieglatlēti (2006.-
2007.g.dz.) piedalījās Jēkabpils Sporta 
skolas atklātās sacensībās vieglatlēti-
kā, un kur arī notika atlase uz Latvijas 
čempionātu. Daniels Kazakevičs iegu-
va 3.vietu 1000 m skriešanā un pelnījis 
piedalīties Latvijas čempionātā. 

2.-3.februārī vieglatlēti (2001.-
2002.g.dz.) piedalījās Latvijas čempio-
nātā vieglatlētikā telpās. Visi sportisti 
uzlaboja savus personiskos rezultātus. 
Jana Poļaka ieguva 4.vietu 1500 m 
skrējienā. Linards Pauliņš 60 m skrē-
jienā tika finālā un ieguva 8. vietu. 
Mārtiņš Konošonoks augstlēkšanā ar 
jaunu 1m 86cm personisko rezultātu 
iekļuva spēcīgāko sešiniekā. 

10.februārī Sporta skolas volejbolis-
tes piedalījās Dagdas novada volejbola 
sacensībās sievietēm. Meitenes ieguva 
3. vietu.

17.februārī vieglatlēti (2006.-
2010.g.dz.) piedalījās Krāslavas sporta 
skolas atklātās sacensībās vieglatlēti-
kā. Viņu labākie rezultāti savās vecuma 

grupās: Viktors Kuzmins-1.vieta 60 m 
barjerskriešanā, 2.vieta augstlēkšanā 
un 3.vieta tāllēkšanā; Undīne Kromā-
ne-1.vieta trīs apļu skriešanā un 3.vieta 
augstlēkšanā; Dmitrijs Gributs-1.vieta 
augstlēkšanā un 2.vieta trīs apļu skrie-
šanā; Jolanta Vrubļevska-1.vieta pild-
bumbas mešanā; Kaspars Andžāns-1.
vieta pildbumbas mešanā; Samuels 
Zariņš - 2.vieta 60m barjerskrieša-
nā un 2.vieta pildbumbas mešanā; 
Kristaps Stepiņš - 2.vieta tāllēkšanā 
un 3.vieta augstlēkšanā; Nikita Mihai-
lovskis-2.vieta tāllēkšanā un 3.vieta 
60m skriešanā; Nikita Zavadskis-2.
vieta pildbumbas mešanā; Katrīna 
Kuzņecova-2.vieta 60m skriešanā; 
Luīze Kromāne-2.vieta 60m skrieša-
nā; Līze Pauliņa-2.vieta augstlēkšanā; 
Lauris Borovkovs-2.vieta augstlēk-
šanā; Daniels Kazakevičs-3.vieta trīs 
apļu skriešanā; Anastāsija Pizāne-3.
vieta trīs apļu skriešanā; Katrīna Dmit-
rijeva-3.vieta augstlēkšanā; Milana 
Poļaka-3.vieta tāllēkšanā un Andis 
Goligins-3.vieta tāllēkšanā.

Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis
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Skolās ir sākušies Valsts 
pārbaudes darbi 3. un 6. 
klasēm latviešu valodā un 
matemātikā.

15 skolēni no Dagdas un 
Ezernieku vidusskolām pul-
cējās 2018.gada 19.februārī 
uz Dagdas novada skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu 
konferenci.

No 12. līdz 16.martam 
būs pavasara brīvlaiks 1.-11.
klašu skolēniem. 12.klašu 
skolēniem sāksies Centrali-
zēto eksāmenu sesija (sveš-
valodās). Nedēļas brīvdienās 
12.klase dosies pēc eksāme-
nu sesijas.

Latvijas valsts simtga-
di sagaidot, Dagdas novadā 
2018.gada janvārī tika uz-
sākta akcija “Iepazīsti savu 
Dagdas novadu un Dagdas 
novada 100 ģimenes”. Vai-
rāk informācijas pieejams 
www.dagda.lv / LV 100.

Februāris bija ļoti spraigs 
mācību olimpiāžu laiks, kurā 
katram olimpiādes dalībnie-
kam bija iespēja sevi pierā-
dīt. Un lūk, mūsu sasniegu-
mi.

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 9.-12.klašu 

fizikas olimpiādē Jānis Ma-
gone (Dagdas vidusskolas 
(turpmāk DV)  12.b kl.) ie-
guva 2.vietu, Armands Rut-
ka (DV 9.a kl.), Aigars Vol-
čenoks (DV 10.b kl.) Sandis 
Leikums (DV 12.b kl.) iegu-
va 3.vietu, Edmunds Bren-
čs (Ezernieku vidusskolas 
(turpmāk EV) 9.kl.) ieguva 
atzinību.

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 11.-12.klašu 
Latviešu valodas un litera-
tūras olimpiādē, kas šogad 
pirmo reizi notika tiešsaistē, 
Airita Olehnoviča (DV. 11.a 
kl.) un Kristīne Andžāne 
(DV 12.b kl.) ieguva 1.vietu, 
Jūlija Mošaka (EV 11. kl.) 
un Ilze Reča (DV 11.a kl.) 
ieguva 2.vietu, Viola Daniela 
Kiseļova (EV 11.kl.), Oskars 
Barovskis (DV 12.b kl.) un 
Loreta Ieva Dārzniece (EV 
11. kl.) ieguva 3.vietu, Jānis 
Magone (DV 12.b kl.) saņē-
ma atzinību.

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 10.-12.kla-
šu ekonomikas olimpiādē 
Dagdas vsk. 12.b. kl. skolēni 
Jānis Magone un Oskars Ba-
rovskis ieguva 2.vietu.

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 10.-12.klašu 
mājturības un tehnoloģiju un 
mājsaimniecības olimpiādē 
Ezernieku vsk. skolēni Viola 
Daniela Kiseļova (11. kl.) ie-
guva 1.vietu un Jana Zlobina 
(9. kl.) ieguva 2.vietu.

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 8.-9.klašu 
koka un metāla tehnoloģijās 
Dagdas vsk. skolēni Niko-
dems Kartenko (9.b kl.) ie-
guva 1.vietu, Ralfs Daniels 
Rakickis (8.b kl.) ieguva 
2.vietu, Edgars Lomakins un 
Guntars Trafimovs (9.a un 
8.a kl.) ieguva 3.vietu.

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 8.-9.klašu 
tekstila tehnoloģiju olimpi-
ādē Anna Marija Vaišļa (EV 
8. kl.) ieguva 1.vietu, Vikto-
rija Vojevodska (DV 8.b kl.), 
Jana Poļaka (DV 9.b kl.) un 
Laura Meikšāne (EV 9.kl.) 
ieguva 3.vietu.

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 9.-12.klašu 
matemātikas olimpiādē Dag-
das vsk. skolēni Jānis Mago-
ne (12.b kl.) ieguva 1.vietu, 
Karīna Kuzmenko (9.b kl.), 
Armands Rutka (9.a kl.), Jū-

lija Mošaka (11. kl.), Airita 
Olehnoviča (11.a kl.) ieguva 
2.vietu, Jevgēnijs Locs (9.a 
kl.), Juris Gapaņonoks (10.a 
kl.) ieguva 3.vietu.

Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības 10.-12.
klašu krievu valodas kā 
svešvalodas olimpiādē Sa-
bīne Čumika (DV 10.b kl.), 
Sarmīte Špele (DV 11.a kl.), 
Jānis Magone (DV 12.b kl.) 
ieguva 1.vietu, Veronika Os-
trovska (EV 10.kl.), Jana Si-
poviča (DV 11.b kl.), Dmit-
rijs Kosarevskis (DV 12.b 
kl.) ieguva 2.vietu, Līga Ste-
piņa, Jana Krauliša, Veronika 
Mamedova (DV 11.a kl.) ie-
guva 3.vietu.

Dagdas novada 5.-8.kla-
šu matemātikas olimpiādē 
Raitis Locs (DV 5.a kl.), 
Aļona Pisarjonoka (DV 6.a 
kl.), Viktorija Lukiša (EV 7. 
kl.), Danila Sinicins (Andze-
ļu psk. 8.kl.) ieguva 1.vietu, 
Kristīne Ižika (DV 5.b kl.), 
Kitija Jermolajeva (DV 6.a 
kl.), Ksenija Barkanova (DV 
7.b kl.), Ņikita Šaļtis (DV 
8.a kl.), Anna Marija Vaiš-
ļa (EV 8.kl.) ieguva 2.vie-
tu, Anžela Kovalevska (DV 

5.a kl.), Sintija Vaišļa (EV 
5.kl.), Dana Moisejenoka 
(EV 6.kl.), Valērija Mihejeva 
(DV 7.b kl.), Raimonds Bel-
kovskis (DV 8.a kl.) ieguva 
3.vietu, Linards Kalniņš, 
Marina Smoļaninova (DV 
5.a kl.), Raivo Malinovskis 
un Renāte Ciganoviča (DV 
6.a kl.) saņēma atzinības.

Dagdas novada 8.-9.klašu 
krievu valodas kā svešvalo-
das olimpiādē Evita Ložkina 
(Andzeļu psk. 8.kl.), Loreta 
Pisarenoka (DV 8.b kl.), Ka-
rīna Kuzmenko (DV 9.b kl.) 
ieguva 1.vietu, Ņikita Šaļtis 
(DV 8.a kl.), Linda Slapiņa 
(DV 8.b kl.), Džesika Ruža 
(Ezernieku vsk. 9.kl.), Ar-
mands Jermaks (Šķaunes 
psk. 9.kl.), Jevgēnijs Locs 
(DV 9.a kl.), Poļina Smoļa-
ninova (DV 9.a kl.) ieguva 
2.vietu, Jūlija Smoļaninova 
(DV 8.a kl.), Viktorija Voje-
vodska (DV 8.b kl.), Jūlija 
Smirnova (EV 9.kl.), Ainārs 
Kraulišs (Andzeļu psk. 9.kl.) 
ieguva 3.vietu.

Marija Micķeviča
IKSN nodaļas vadītāja

Regīna Pauliņa
IKSN izglītības darba speciāliste 

Izglītības ziņas

Mednieku sporta spēles 2018 
Mēneša nogalē Svari-

ņu pagastā gāja ļoti skaļi, 
jo te notika tradicionālās 
Dagdas novada mednieku 
sporta spēles. Spēles notiek 
jau sesto gadu pēc kārtas, 
arī šogad uz spēlēm sapul-
cējās kupls dalībnieku un 
līdzjutēju skaits. 

Šoreiz sacensībās pieda-
lījās 6 komandas no Dag-
das novada: Andrupenes, 
Andzeļu, Asūnes, Dagdas, 
Konstantinovas un Svari-
ņiem, un 1 komanda no Rē-
zeknes novada Pušas. Katrā 
komandā piedalījās pa 3 me-
dību kolektīva pārstāvjiem.

Mednieki sa-
centās sarežģītā 
trasē. Trase sakās 
ar rīta skrējienu, 
tālāk turpinājās 
ar maisu nešanu. 
Nākamajā pos-
mā medniekiem 
vajadzēja saga-
tavot slazdu. Pēc 
slazda salikšanas 
medniekiem va-
jadzēja kāpt kalnā 
ar virves palīdzī-
bu. Kalnā viņus 
sagaidīja šķēršļa 
pārvarēšana pāri 
grāvim pa baļķi. 

Nākamajā posmā vajadzēja 
ar virzes palīdzību izvilkt 
mežacūku no grāvja. Trases 
pēdējā posmā bija šaušana 
no torņa pa šķīvīšiem. Un 
tikai tad mednieki varēja, 
doties uz finišu. 

Pasākuma laikā bija ie-
spēja degustēt mednieku 
zupas. Vērtēšanas komisi-
jai bija sarežģīti izvēlēties 
pašu garšīgāko zupu, jo vi-
sas bija labas. Bet tomēr iz-
vēle tika izdarīta un 1. vie-
tu ieguva Konstantinovas 
mednieku kolektīvs, 2. vie-
tu – Andrupenes mednieku 
kolektīvs un 3. vietu ieguva 
Dagdas mednieks.

Sporta aktivitātēs varēja 
piedalīties ne tikai mednieki, 
bet arī līdzjutēji. Veiksmīgā-
kie un aktīvākie saņēma dip-
lomus un dažādas dāvanas. 

2018. gada mednie-
ku sporta spēlēs uzvarēja 
Konstantinovas mednieku 

kolektīvs, 2.vie-
tā – Andrupenes 
mednieku ko-
lektīvs, 3.vietā – 
Asūnes mednieku 
kolektīvs. 

Īpašo ceļojo-
šo balvu saņēma 
Dagdas mednie-
ku kolektīvs, kas 
pārņēma sporta 
spēļu rīkošanas 
stafeti nākamgad.

Evita Krūmiņa

Pasākumi
Asūnē:
10.03. Groziņu vakars “Tik 
dēļ jums!”
Dagdā:
22.03. Filma “Paradīze 89”.
Ķepovā:
14.03. Dagdas novada jaunie-
šu biedrību un jauniešu cen-
tru radošās darbnīcas “Lietu 
otra dzīve”; Dagdas jauniešu 
ekspedīcijas “Nozīmīgāko 
vietējo dabas objektu apzi-

nāšana slēpojot” noslēguma 
pasākums.
Svariņos:
08.03. 8.marta koncerts “Ak, 
šīs sievietes!”
Šķaunē:
03.04. Senioru balle.

Dažādu apstākļu dēļ ir iespē-
jamas izmaiņas, lūdzam sekot 
pasākumu afišām un www.
dagda.lv.

Vokālo ansambļu skates 
rezultāti

10.februārī Krāslavas kul-
tūras namā norisinājās Lat-
vijas vokālo ansambļu kon-
kursa 1.kārta. Tajā pulcējās 
deviņi Krāslavas un Dagdas 
novada ansambļi, lai cīnītos 
par tiesībām piedalīties reģio-
nālajā skatē. Visi mākslinie-
ciskās pašdarbības kolektīvi 
uzrādīja kvalitatīvu sniegu-
mu, ko atzinīgi spēja novērtēt 
gan žūrija, gan klausītāji.

Skatē katrs vokālais an-
samblis izpildīja trīs dziesmas 
- vienu latviešu tautasdzies-
mas apdari, vienu latviešu 
komponista oriģināldziesmu, 
vienu brīvas izvēles skaņdar-
bu. Viena dziesma varēja būt 
ar akustisko instrumentu pa-
vadījumu, bet pārējās a cap-
pella.

Krāslavas novada Krievu 
dziesmu vokālais ansamblis 
“Ivuška” un Dagdas novada 
Andrupenes TN vokālais an-
samblis “Saulespuķe” divus 

skaņdarbus izpildīja ar pava-
dījumu, līdz ar to skatē netika 
vērtēti.

Pārējo vokālo ansambļu re-
zultāti ir šādi:

• Ezernieku SN vokālais 
ansamblis “Gamma” – 1.pa-
kāpe

• Andzeļu TN vokālais an-
samblis “Priekam” – 2.pakā-
pe

• Šķaunes TN vokālais an-
samblis “Atpūtai” – 3.pakāpe

Konkursa otrajai kārtai iz-
virzīti divi vokālie ansambļi - 
Krāslavas vokālais ansamblis 
“Noktirne” un Ezernieku SN 
vokālais ansamblis “Gam-
ma”. Latgales reģionālā skate 
notiks Ilūkstē 10.martā.

Novēlam mūsu "Gammas" 
meitenēm veiksmīgu startu 
un labu skanējumu reģionāla-
jā skatē!

Informāciju apkopoja
Inese Plesņa

IKSN kultūras metodiķe



Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

Atbildīgais par izdevumu: Sabiedris-
ko attiecību speciāliste Evita Krūmiņa 

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

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100

Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

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

bu atbild autors.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!
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Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

Izmaiņas “Dagdas Novada 
Ziņas” saturā

Dagdas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārsūtītu Datu valsts inspekcijas 
vēstuli, kurā tiek vērsta uzmanība uz pašvaldību informatīvajos 
izdevumos publicēto informāciju par jaundzimušajiem, jubilā-
riem un personām, kuras noslēgušas laulības.  

Datu valsts inspekcija norāda, ka saskaņā ar Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas 
uz identifi cētu vai identifi cējamu fi zisko personu. Likuma mērķis ir 
aizsargāt fi zisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās 
dzīves neaizskaramību attiecībā uz fi ziskas personas datu apstrādi. 
Datu valsts inspekcija atzīmē, ka sabiedrību var informēt par pašval-
dībā dzimušajiem, jubilāriem, laulību noslēgušajiem tādā veidā, kas 
neļauj identifi cēt konkrētas fi ziskas personas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, turpmāk izdevumā “Dagdas Novada 
Ziņas” informācija tiks publicēta statistikas veidā, minot attiecīgajā 
laika periodā reģistrēto jaundzimušo skaitu un dzimumu. Informācija 
par jubilāriem un mirušajiem turpmāk netiks publicēta.

Pasākumi bibliotēkās:
Andrupenē:
01.03. – 07.03. “Mūžs uz skatu-
ves” aktrisei Olgai Dreģei – 80, 
biogrāfi jas lappuses pārlapojot.
No 05.03. Ineses Plesņas krūzīšu 
kolekcijas izstāde.
25.03. Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīta li-
teratūras izstāde.
28.03. “Es cilvēks mazs, bet man 
ir viss, lai Latviju es justu…” 
bibliotekārā stunda bērniem. 
05.04. “Agri lec saulīte Lieldienu 
rītā” tematisks folkloras materiā-
lu apkopojums. Radošā darbnīca. 
Andzeļos:
05.03. – 12.03. Literatūras izstā-
de “Rokdarbu vācelīte”.
13.03. – 19.03. Literatūras izstā-
de “Gribu visu zināt – enciklopē-
dijas bērniem”.
22.03. – 03.04. Literatūras izstā-
de “Lieldienas vaicāja, kur kār-
sim šūpoles!”; radošās darbnīcas.
Asūnē:
10.03. Grāmatu apskats veltīts 
rakstniekam, žurnālista P.Ban-
kovska – 45-jai dzimšanas die-
nai.
24.03. Literatūras izstāde veltīta 
dzejniekam A.Baloža – 110-jai 
atceres dienai.
28.03. Radošā darbnīca “Puš-
ķosim mājas, gaidīsim Lieldie-
nas!”.
30.03. – 05.04. Literatūras izstā-
de veltīta Lieldienām.
03.04. Pasākums bērniem. 
Bērziņos:
02.03. – 16.03. “Mūsu varoņi 
Phjončhanā” tematiska izstāde 
informēs par sportistu četrgades 
nozīmīgākajiem ziemas sporta 
notikumiem un rezultātiem.
05.03. – 16.03. Bibliotēkas rok-
darbu pulciņa darbu izstāde vel-
tīta Starptautiskajai sieviešu die-
nai.
19.03. – 26.03. Tematiska izstāde 
veltīta Pasaules ūdens dienai.
26.03. – 06.04. “Lieldienas – 
Saules svētki” literatūras izstāde.
29.03. Lieldienu radošā darbnī-
ca.
Dagdas bērnu bibliotēkā:

01.03. – 31.03. Literatūras izstā-
de veltīta dramaturgam G.Prie-
dam – 90; Literatūras izstāde 
veltīta norvēģu dramaturgam 
H.Ibsenam – 190; Literatūras 
izstāde veltīta holandiešu glez-
notājam, grafi ķim Vinsetam van 
Gogam – 165.
08.03. Rīta stunda mazajiem 
“Lielais ķepainis – brūnais lā-
cis”.
14.03. Informācijas diena “Jau-
nieguvumi Dagdas bērnu biblio-
tēkā martā”.
27.03. – 13.04. Literatūras izstā-
de veltīta Lieldienām.
27.03. Bibliotekārā stunda “Kā-
das ir latviešu Lieldienu tradīci-
jas”.
Ezerniekos:
08.03. Starptautiskai sieviešu 
dienai veltīta literatūras izstāde.
21.03. Pasaules dzejas dienai 
veltīta dzejas krājumu izstāde.
22.03. “Šūpojies Lieldienās, 
Priecājies Lieldienās!“ Lieldie-
nām veltīta literatūras izstāde.
27.03. Starptautiskajai teātra die-
nai veltīta literatūras izstāde.
Ķepovā:
05.03. – 15.03. Vietējās rokdarb-
nieces Renatas Zavadskas izstā-
de veltīta sieviešu dienai.
23.03. – 26.03. Izstāde veltīta 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai.
29.03. – 05.04. Tematiska izstāde 
veltīta Lieldienām.
Svariņos:
01.03. – 31.03. E-prasmju nedēļa 
“Dzīve ērtāka, lētāka ar interne-
tu.” (konsultācijas par e-pakal-
pojumiem)
No 06.03. Tematiska izstāde 
“Saulains sveiciens visām dā-
mām!”
16.03. Jauno grāmatu diena.
No 26.03. Literatūras izstāde un 
pārruna “Lieldienas klāt!” 
Šķaunē:
19.03. Literatūras izstāde veltīta 
dramaturga G.Priedes 90.atceres 
gadadienai.
04.04. Literatūras izstāde “Liel-
dienas klāt!”

Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 29. jan-
vāra līdz 26. februārim reģistrēti 3 jaundzimušie - 

1 zēns un 2 meitenes, kuriem doti šādi vārdi: 

Kirils, Anda, Jūlija  


