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

Dagdas novada 
lauksaimnieku un uzņēmēju

 GADA BALLE
Dagdas novada Kultūras 

centrā 26. oktobrī notika 
Dagdas novada lauksaim-
nieku un uzņēmēju GADA 
BALLE. Laiks skrien un 
darbi nebeidzas, bet mūsu 
novada lauksaimnieki un 
uzņēmēji kuplā skaitā pul-
cējās, lai izvērtētu padarī-
to un atpūstos no ikdienas 
steigas. Pasākumā Atzinī-
bas rakstus saņēma:
SIA „FRAVIA” - par 
veiksmīgu sadarbību ar 
pašvaldību un ieguldījumu 
Dagdas novada ekonomiskās 
aktivitātes veicināšanā;
Artūrs EISAKS (SIA „Stai-
sons”) - par uzcītīgu darbu, 
sasniegumiem un Dagdas 
novada vārda popularizēša-
nu, strādājot kokapstrādes 
un koka dizainēšanas uzņē-
mumā; 
Anatolijs ZDANOVSKIS 
(SIA „Amatmeistars-LE”) 
- Par ieguldījumu Dagdas 
novada ekonomiskās ak-
tivitātes veicināšanā, attīs-
tot uzņēmējdarbību un no-
drošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem;
Laine un Mārtiņš LEGUŠI 
(SIA "Alberi") - par 
veiksmīgu stādu audzēšanas 
biznesa attīstību Dagdas 
novadā;
Aldis Jānis ĻEVKOVS ( z/s 
"Tingala") - par uzņēmību un 
prasmi saimniekot laukos, 
turpinot vecāku aizsākto dar-
ba tikumu zemnieku saim-
niecībā „Tingala”;
Aivars PLATACIS (z/s 
"Ezermala") - par ilggadēju 
un rūpīgu saimniekošanu, 
attīstot graudkopības nozari 

Dagdas novadā;
Mārtiņš ŽEIMOTS (z/s 
"Ezermala") - par atbildīgu 
un veiksmīgu darbu lauk-
saimniecībā;
Viktors KRŪMIŅŠ (z/s 
“Celiņi”) - par ilggadēju, 
rūpīgu saimniekošanu laukos 
un Dagdas novada pasākumu 
atbalstīšanu;
Alberts PAULIŅŠ (z/s „ 
Avotu-7”) - par ilgstošu un 
neatlaidīgu darbu gaļas lop-
kopības attīstībā, invazīvo 
augu apkarošanā un teri-
torijas sakopšanā Dagdas 
novadā;
Jānis PAULIŅŠ (z/s  “Zītari”) 
- par uzņēmību un prasmi 
saimniekot laukos, attīstot 
gaļas lopkopības nozari Dag-
das novadā;
Vladimirs RUTKO (p/s “Tū-
jas”) - par sasniegumiem 
graudkopības un cūkkopības  
attīstībā Dagdas novadā;
Žanis GAVEIKA (z/s "Si-
lavēji") - par LAD projek-
tu veiksmīgu realizēšanu, 
graudkopības nozares attīstī-
bu un ievērojamu ieguldīju-
mu Dagdas novada pašvaldī-
bas attīstībā;
Valdis PUDNIKS (p/s 
"Kalniņi") - par ilggadē-
ju un pašaizliedzīgu darbu, 
neizsīkstošu darba  sparu 
bioloģiskās saimniecības at-
tīstībā;
Linards BEINAROVIČS (p/s  
„Linardi”) - par veiksmīgu 
saimniekošanu laukos un 
sasniegumiem lauksaim-
niecībā;
Andris PAULIŅŠ (p/s "Sk-
rauči") - Par veiksmīgu saim-
niekošanu laukos un sas-

niegumiem lauksaimniecībā;
Nellija OSIPOVA (z/s 
''Brālīši'') - par uzņēmību un 
prasmi saimniekot laukos, 
attīstot aitkopības nozari 
Dagdas novadā;
Gunārs un Edīte VASIĻEVS-
KI (z/s "Dimanti") - par 
ilgstošu un neatlaidīgu darbu 
piena lopkopības attīstībā 
Dagdas novadā;
Vladimirs AŅISKO (z/s 
“Ceriņi) - par uzņēmību un 
prasmi saimniekot laukos, 
attīstot piena lopkopību Dag-
das novadā;
Boļeslavs STANKEVIČS 
(z/s „Stūri”) - par piena lop-
kopības attīstību, veiksmīgu 
lauksaimniecības zemes ap-
saimniekošanu un ieguldīju-
mu Dagdas novada attīstībā;
Igors GORBUNOVS (z/s 
„Junjumtiņi”) - par graud-
kopības nozares attīstību, 
saimniecības modernizāci-
ju, lauksaimniecības zemes 
ielabošanu, jaunu ideju real-
izāciju lauksaimniecībā un 
ieguldījumu Dagdas novada 
attīstībā;
Juris PUDULIS (z/s “Birz-
stalas”) - par ieguldījumu 
Dagdas novada ekonomiskās 
aktivitātes veicināšanā, attīs-
tot gaļas lopkopību;
Mikola LOZKO (z/s „Gusa-
ri”) - Par veiksmīgu saim-
niekošanu laukos un sas-
niegumiem gaļas liellopu 
audzēšanā.
Stanislava RUBĪNE - par 
ilggadēju darbību lauksaim-
niecības konsultāciju jomā 

un ieguldījumu Dagdas 
novada attīstībā.
 Vairākas zemnieku saim-
niecības, piemājas saim-
niecības un uzņēmēji, par 
veiksmīgu sadarbību, saņēma 
dāvanas no apdrošināšanas 
uzņēmuma "BTA" .

Patīkamu pārsteigumu 
diviem pasākuma dalīb-
niekiem radīja  laikraksts 
"Ezerzeme", dāvinot sava 
izdevuma gada abonementu.

Dienvidlatgales reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes 
vadītāja Ināra Lukaševiča 
uzrunāja lauksaimniekus un, 
pasniedzot dāvanu, izcēla 
Andra Mizāna z/s "Jaunk-
alni" par sasniegumiem savā 
saimniecībā un 5 projektu  
veiksmīgu īstenošanu.

Rakstu sagatavoja
 Silvija Rapša
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30. oktobra Domes sēdes lēmumi

SPORTA SKOLAS ZIŅAS
Septembra beigās un ok-

tobrī sporta skolas audzēkņi 
pārstāvēja savas skolas ko-
mandas dažādos sporta pasā-
kumos: “Olimpiskā diena”, 
Dagdas novada rudens kross, 
Krāslavas novada rudens sa-
censības vieglatlētikā. 

29.septembrī trīspadsmit 
audzēkņi piedalījās skrējienā 
pa Dagdas pilsētas ielām. 
Paldies viņiem par pie-
dalīšanos.

29.septembrī vieglatlē-
ti piedalījās “Daugavpils 
vieglatlētikas Tūre” 1.pos-
ma sacensībās. Par godal-
gas ieguvējiem kļuva: Vik-
tors Kuzmins - 2. vieta 
augstlēkšanā un Undīne Kro-
māne - 3. vieta augstlēkšanā.

6.-7.oktobrī mūsu vole-
jbolisti 2003.-2004.g. dzi-
mušas meitenes piedalījās 
pirmā posma “Kausa izcīņa” 
sacensībās Rīgā. Komanda 
cīnījās ar Rīgas Volejbo-
la skolas 3.komandu, Cēsu 
pilsētas sporta skolu un 
Kuldīgas novada sporta sko-
lu. Visas trīs spēles zaudē-
jām. Pēc trenera H.Kavinska 
vārdiem komandai tā bija 
laba pieredze uz nākošajām 
sacensībām. Grupā ieguvām 

4.vietu, tādējādi uz fināl-
posmu nekvalificējāmies 
un kopvērtējumā ieguvām 
16.vietu.

11.oktobrī Krāslavā notika 
Krāslavas un Dagdas nova-
da skolēnu sporta spēles 
volejbolā 2000.-2002.g. dzi-
mušajām jaunietēm. Kopā 
bija četras komandas. Mūsu 
komanda uzvarot visas 
spēles ieguva pirmo vietu.

13.oktobrī volejbolis-
ti 2001.-2003.g.dzimušas 
meitenes arī piedalījās pirmā 
posma “Kausa izcīņa” sa-
censībās Rīgā. Mūsu grupā 
bija Rīgas volejbola skola un 
Kuldīgas sporta skola. Abas 
spēles zaudējām. 8. - 9. de-
cembrī būs finālposms, kur 
spēlēsim par 11.-15.vietu. 
17.oktobrī   2000.-2002.g. 

dzimušas meitenes piedalī-
jās Latgales reģiona skolēnu 
sporta spēles volejbolā Dau-
gavpilī. Sacensībās piedalī-
jās labākās Latgales reģiona 
skolēnu komandas. Koman-
da cīnījās ar sešu Latgales 
sporta skolu volejbolistēm 
un palika 4.vietā. 

Sporta skolas metodiķis: 
J.Igaunis

Par godu Latvijas valsts 
100. dzimšanas dienai  26. 
oktobrī Bērziņu pagasta 
Tautas namā, sadarbībā ar 
Latvijas Sarkanā Krusta 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas 
novadu komitejas Šķaunes 
un Bērziņu jauniešu nodaļām 
norisinājās pasākums “Ra-
došā darbnīca par godu 
Latvijas valsts simtgadei”. 
Viens no galvenajiem pasā-
kuma mērķiem bija izvei-
dot piespraudes ar Latvijas 
valsts simboliem, tā bija 
sarkanbaltsarkana lente un 
no koka izgatavota Latvijas 
kontūras karte ar uzrakstu 
“Latvija  100”. Dalībnieki 
ar lielu interesi un izpratni 
piegāja piespraudes veidoša-
nai un pēc tam, noskatījušies 
paraugdemonstrējumu ar 
pedagogu palīdzību, katrs 
sev spēja izgatavot un radīt 
kaut ko  individuālu, kas 
gadu gaitā paliks atmiņā.

Pasākuma dalībnieki  
piedalījās arī vairākos vēs-

tures konkursos. Izpētīja 
sava dzimtā Dagdas novada 
nozīmīgākās kultūrvēstur-
iskās vietas. Lai dziļāk iz-
prastu Latvijas valsts vēstur-
iskos notikumus 100 gadu 
garumā, visiem interesenti-
em bija iespēja uzspēlēt spēli 
par Latvijas valsts simtgadi. 
Tādējādi daudz labāk izprast 
savas valsts nozīmi un arī 
savu lomu tās attīstībā.  La-
bie vārdi tika teikti pasāku-
ma laikā :  paust mīlestību, 
patriotismu un pateikt pald-

ies savai dzimtajai valstij- 
Latvijai.

Paldies, Šķaunes un Bēr-
ziņu pagasta skolēniem, jau-
niešiem, kuri atrada iespēju 
un laiku, lai mēs visi varētu 
izjust kopības sajūtu un ar 
godu sagaidītu Latvijas 100. 
dzimšanas gadu.   

Pateicība Bērziņu un 
Šķaunes pagastu pārvaldes 
vadītājai Romualdai Demid-
ai un Latvijas Sarkanā Krusta 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas 
novadu komitejas Šķaunes 

komitejas vadītājai Sandrai 
Drozdovai, Dagdas novada 
pašvaldības Kultūras cen-
tram par pasākuma atbalstu.

Andrejs Belovs
Pasākumu organizators

Bērziņu TN

Sakarā ar ceļu posmu izslēgša-
nu no reģistra, pievienošanu citiem 
ceļiem, kā arī veiktajiem ceļu segu-
ma uzlabojumiem 2018.gadā, Dag-
das novada dome apstiprināja aktu-
alizētu Dagdas novada pašvaldības 
autoceļu un ielu sarakstu ar uz-
turēšanas klasēm no 01.01.2019. 
līdz 31.12.2019.  

Noteica avārijas stāvokli uz Dag-
das novada pašvaldības autoceļiem 
un ielām saskaņā ar sarakstu, jo 
vairākiem pašvaldības ceļu pos-
miem to konstrukcijas nolietošanās 
dēļ nav iespējams nodrošināt uz-
turēšanas klasei atbilstošu prasību 
izpildi, kā arī nepietiekoša finansē-
juma dēļ veikt avārijas stāvoklī 
esošo ceļu remontu, ņemot vērā 
pašvaldības autoceļu un ielu sarak-
sta aktualizāciju no 01.01.2019.

Deputāti pieņēma zināšanai So-
ciālā dienesta sniegto informāciju 
par sociālā budžeta izpildi 2018.
gada 9 mēnešos: no 2018.gadā 
plānotajiem pašvaldības sociālā 
budžeta līdzekļiem EUR 382 020,-   
Dagdas novada Sociālais dienests 
2018.gada 9 mēnešos izlietojis  
EUR 243 917,80  jeb 63,85 %,  t.sk. 
GMI nodrošināšanai  – EUR 122 

477,- jeb 61,25 %; dzīvokļu pa-
balstiem – EUR 20 476,-  jeb 51,97 
%; citiem pabalstiem –  EUR 100 
964,80   jeb 70,78 %.

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr.2018/8 „Grozījumi Dag-
das novada pašvaldības 2018.gada 
5.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.2018/2 “Par Dagdas novada 
pašvaldības budžetu 2018.gadam”. 

Sēdē izskatīja ar nekustamo 
īpašumu saistītus jautājumus: par 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu; par pašvaldībai pie-
derošo zemes vienību reģistrēša-
nu zemesgrāmatā; par nekustamā 
īpašuma sadali un jauna nosauku-
ma piešķiršanu; par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu; par 
nekustamā īpašuma nosaukuma 
maiņu; par zemes nomas tiesību iz-
beigšanu; par zemes nomas tiesību 
piešķiršanu; par zemes nomas tiesī-
bu pagarināšanu.

Atļāva Oksanai Rutkai savienot 
Ētikas komisijas locekles amatu ar 
datu aizsardzības speciālista amatu, 
Dagdas novada vēlēšanu komisijas 
locekles amatu un veikt saimniecis-
ko darbību.

10 personām tika pagarināti īres 

līgumi.
Izveidoja konkursa pretenden-

tu vērtēšanas komisiju konkursam 
"Dagdas novada Gada cilvēks" 
šādā sastāvā Aivars TRŪLIS, 
Aleksandrs GŽIBOVSKIS, Pēteris 
TUKIŠS, Aigars VIGULIS, Sanita 
KARPOVIČA, Maija ĻEVKOVA, 
Lilija BUROVA.

Apstiprināja grozījumus Dag-
das novada pašvaldības Iepirkumu 
komisijas nolikumā un izmaiņas 
Iepirkumu komisijas sastāvā.

Tika veikti grozījumi pašvaldī-
bas amatu sarakstā, ar 2018.gada 
1.novembri Juridiskās nodaļas 
amatu sarakstā nolemts ieviest štata 
vienību “iepirkumu speciālists” ar 
mēnešalgu 900 EUR.

Izskatīja jautājumus par pašvaldī-
bas kustamās mantas atsavināša-
nu: par automašīnas UAZ 3962 
realizāciju, nododot utilizācijai 
metāllūžņu savākšanas uzņēmumā; 
par atkārtotu pašvaldības kustamās 
mantas – autobusa Mercedes Benz 
Sprinter 308 pārdošanu par brīvu 
cenu un pārdošanas cenas noteikša-
nu 1440,00 EUR t.sk. PVN; par 
autobusa PAZ 32050 realizāciju, 
nododot utilizācijai metāllūžņu 

savākšanas uzņēmumā par cenu ne 
mazāku kā EUR 144,36; par trak-
tora Husqvarna LTH 171 atsav-
ināšanas – pārdošanas par brīvu 
cenu noteikumu apstiprināšanu.

Papildus tika izskatīti 3 jautājumi.

Nolēma piedzīt nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu no vienas per-
sonas.

Saskaņoja Dagdas novada sporta 
skolas trenera un 5 audzēkņu brauc-
ienu uz Baltkrieviju š.g. 27.-29.no-
vembrī.

Deputāti atbalstīja vienreizēju 
sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes 
situācijā vienai personai.

Ar pilnu domes sēdes protoko-
lu, pielikumiem un audio ierak-
stu varēs iepazīties www.dagda.
lv/ Pašvaldība/Dokumenti/Novada 
domes protokoli. 
  
 Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komu-
nikāciju nodaļas vadītāja

Katram savu piespraudi
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Uz saviem desmit darbības gadiem atskatās  vokālais ansamblis „Priekam”

Sestdien, 27.oktobrī, uz saviem 
desmit radošās darbības gadiem 
atskatījās vokālais ansamblis 
„Priekam”, dāvājot skatītājiem 
skaistu jubilejas koncertu.

Desmit gadi — tas ir nopietns 
laika posms ikvienam amatiermāk-
slas kolektīvam. Vokālā ansambļa 
„Priekam” pirmais mēģinājums no-
tika 2008.gada 8.oktobrī. Tā bija 
diena, kad sanāca kopā padziedāt 
Andzeļu pagasta aktīvākās sieviet-
es. Sākums nebija no vieglajiem, bet 
dalībnieces un vadītāja bija apņēmī-
bas pilnas turpināt iesākto.  
Kādu laiku kolektīvs darbojās bez 
nosaukuma – vienkārši Andzeļu Tau-
tas nama vokālais ansamblis. Kad 
sākās koncertēšana ārpus pagasta, 
citiem kolektīviem bija nosaukumi, 

arī Andzeļu meitenēm vajadzēja to 
izdomāt. Vienā no mēģinājumiem 
izskanēja frāze: „ka mēs dziedam 
priekam”. Ansambļa dalībnieces uz-
reiz pieķērās šim vārdam un ansam-
bļa nosaukums bija gatavs. 
Šajos desmit gados dziedātāju sas-
tāvs ir mainījies – kāds aizgājis, kāds 
nācis klāt, bet kodols palicis tas pats. 
No izveidošanas brīža kolektīvu vada 
Tamāra Starovoitova.
Pašreiz kolektīvā dzied Leontīna 
Žeimote, Elita Kalnača, Ļena Be-
itāne (visas trīs ansamblī ir kopš tā 
pirmsākumiem), Diāna Filimonova, 
Ināra Igaune, Viktorija Markova, 
Viktorija Višņakova, Laura Mizāne, 
Sabīne Čumika, Jana Krauliša, Anna 
Klimanova, Larisa Bartuša. 

Vokālā ansambļa tēls ir ļoti roman-

tisks un sievišķīgs. Tā repertuārā ir 
dažādas dziesmas. Sākumā dominēja 
tautas dziesmas, bija oriģināldzies-
mas, mēģināja dziedāt arī krievu dz-
iesmas. “Priekam” izvēlas dziesmas 
lielākoties liriskās noskaņās, reizēm 
mazliet dramatiskas, bet pēdējā laikā 
ir apguvušas arī jautras dziesmas. 
Ansamblis mēģina savus spēkus 
visās jomās un gūst labus panākumus 
koncertos un skatēs.  Ansambļa sti-
prā puse ir acapella dziedāšana.
„Priekam” pa šiem gadiem ir pie-
dalījies dažādos kultūras pasāku-
mos Aglonas, Krāslavas, Rēzeknes 
un citos novados, bet, lielākoties, 
ar savu skanīgo dziedāšanu kolek-
tīvs ir priecējis pašmāju – Dagdas 
novada ļaudis. Pateicoties ansambļa 
radošajai darbībai un kultūras pasā-

kumu organizatores Ļenas Beitānes 
iniciatīvai Andzeļos jau sešus gadus 
notiek ikgadējais vokālo kolektīvu 
saiets „Pavasara pieskāriens”, kur 
ciemos tiek aicināti draugi un tiek 
rasti jauni, pozitīvi impulsi turp-
mākai darbībai. 

Kolektīvam ir  aizritējuši desmit 
skanoši, darbīgi un skaisti gadi, ans-
ambļa dalībniekus šajos gados ir aiz-
rāvusi un kopā vienojusi dziesma.  
Mēs taču esam tauta, kas dzied. 

Lai aizrautīgs dziedātprieks vie-
no ansambli arī nākamajā desmit-
gadē! Novēlam ansambļa vadītājai 
un dalībniecēm skanīgu un krāsām 
bagātu ikdienu. Sveicam jubilejā!

Dagdas novada Kultūras centra 
vadītāja
Inese Plesņa

AKMIŅEICAI – 30
3.novembrī Ezernieku Saietu 

nama folkloras kopa ”Akmiņeica” 
kopā ar saviem draugiem un tau-
tas gara bagātību glabātājiem svin 
trīsdesmit radošās darbības gadu 
jubileju.

Ezernieku folkloras kopa "Ak-
miņeica" dibināta 1988.gada 
16.novembrī. Tajā darbojas dažā-
du paaudžu cilvēki: gan  bērni, gan 
jaunieši, gan pieaugušie. Trīsdesmit 
pastāvēšanas gados tajā kopumā ir 
piedalījušies vairāk nekā 60 cilvēki.

Kopas dibinātāja un pirmā vadītā-
ja  bija Irēna Dimpere.  Viņa kolek-

tīvu vadīja līdz 2000.gadam. Pēc tam 
folkloras kopu vadīja Nils Dārznieks, 
Vita Vitāne, Olga Boboviča. 2017.
gadā kolektīva vadību pārņēma Vija 
Gavecka. 

Folkloras kopas nosaukumu iz-
vēlējās paši dalībnieki. Akmiņeica 
ir neliela upīte Ezernieku pagasta 
teritorijā. Pavasaros tās krastos kupli 
zied ievas, kas pašreizējos vecākās 
paaudzes dalībniekus jaunībā aicinā-
jušas uz romantiskiem tikšanās 
brīžiem. Kādreiz uz Akmiņeicas tilta 
tika rīkotas arī dejas. Tāpēc upītes 
nosaukums daudziem izsauc gaišas 

atmiņas un asociējas ar prieku. 
Jau no pašiem folkloras kopas 
pirmsākumiem Ezerniekos popu-
larizēti latviešu gadskārtu svētki un 
izdzīvoti ģimeņu godi, tautasdzies-
mas dziedātas gan citu valstu tūris-
tiem, gan augstām amatpersonām. 
„Akmiņeica" ir arī starptautisko folk-
loras festivālu „Baltica” un Vispārējo 
latviešu dziesmu svētku dalībniece.

Folkloras kopa "Akmiņeica" dzied 
latgaliešu tautas dziesmas. Trīsdesmit 
gados izdziedāts ap 80 dziesmām. 
Aptuveni trešā daļa repertuāra ir 
Bukmuižas (Bukmuiža – Ezernieku 

nosaukums  līdz 
1 9 3 9 . g a d a m ) 
tautas dziesmas, 
kuras ņemtas no 
Latviešu folklor-
as krātuves ma-
teriāliem. 

 Folkloras 
kopas sievām 
piemīt optimis-
tiska atsaucība, 
enerģija un dzies-
mas mīlestība. 
Šīs vērtības ilgus 
gadus satur kopā 
kolektīva kodolu, 
kuru veido Ven-
eranda Lutins-
ka, Aina Zariņa, 
Irēna Dārzniece, 
Aina Vonda un 
Sandra Vērdiņa. 

Visas kundzes folkloras kopas jubi-
lejas gadā ir saņēmušas Latvijas 
Nacionālā kultūras centra atzinības 
par ilggadēju, radošu ieguldījumu 
novada nemateriālā kultūras manto-
juma saglabāšanā un popularizēšanā.

Visilgāk kopā darbojās Olga 
Brokāne. Viņa dziedāja jau no kopas 
pastāvēšanas pirmās dienas un tikai 
pagājušajā gadā beigusi apmeklēt 
kopas mēģinājumus, jo ir sasniegusi 
cienījamu vecumu. Par ilggadīgu un 
nozīmīgu ieguldījumu novada tautas 
tradīciju kopšanā Olgas kundze ir 
saņēmusi Dagdas novada pašvaldī-
bas Goda rakstu.

Pa trīsdesmit folkloras kopas 
pastāvēšanas gadiem „Akmiņei-
cas” darbībā piedalījušies daudzi 
novadnieki, kuri papildinājuši savas 
zināšanas par tradicionālo kultūru un 
veidojuši savu attieksmi, stiprinājuši 
patriotisma jūtas pret savu novadu 
un tautu, kā arī apzinājušies sevī 
latvietību.

Paldies visiem folkloras kopas 
„Akmiņeica” bijušajiem un es-
ošajiem dalībniekiem par vajadzī-
bu izzināt folkloru, vēlmi dalīties 
zināšanās, paldies par mīlestību 
un dzīvesprieku! Sveicam jubilejā! 
Vēlam turpināt smelt enerģiju un 
spēku no latvju rakstiem un saules!

Dagdas novada Kultūras centra 
vadītāja

Inese Plesņa
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Izglītības ziņas
Septembris un oktobris izglītī-

bas iestādēs raiti ir pagājis. Katrs 
mācību gads ienes savus izaicinā-
jumus, ar kuriem ir jātiek galā.

Izglītības iestādes administrācija   
ir strādājušas pie tarifikācijām, sko-
lu un PII obligātās dokumentācijas 
sakārtošanas. Tika pilnveidoti un pār-
strādāti skolēnu zināšanu vērtēšanas 
noteikumi. Visām izglītības iestādēm 
ir piešķirts finansējums interešu 
izglītības pulciņiem. Tādēļ ir svarī-
ga pulciņu nodarbību apmeklēšana, 
programmas apgūšana, kas virzīta uz 
dalību citos tālākos pasākumos.

 No 8. līdz 12. oktobrim jau 5. 
gadu Dagdas novadā notika Karjeras 
nedēļa. 
Lepojamies, ka Dagdas vidusskolas 
skolēnu komandas prezentēja savu 
veikumu Latgales labo darbu fes-
tivālā 12.oktobrī Rēzeknē.
Notiek semināri mācību jomu koor-
dinatoriem Rīgā par ESF projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” 
ieviešanu mācību procesā.

Tas nozīmē, ka turpināsies aktīvs 
darbs ikvienā izglītības iestādē pro-
jekta pakāpeniskā realizēšanā.

Ir sākusies programmas “Latvi-
jas skolas soma” īstenošana Dag-
das novada skolās, kuras mērķis ir 
nodrošināt Latvijas skolas vecuma 
bērniem un jauniešiem valsts ga-
rantētās izglītības iegūšanas ietvaros 
iespēju klātienē pieredzēt Latviju, 
izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, 
kultūrtelpu un attiecības dinamiskā 
un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēci-
not piederības sajūtu un valstisko 
identitāti.. Dagdas novada skolēni 
jau ir apmeklējuši baletu Austrum-
latvijas koncertzālē “GORS”, Maiz-
es muzeju un Kara muzeju Aglonā, 
muzejpedagoģijas nodarbības Jas-
muižā un Latgales Kultūrvēstures 
muzejā Rēzeknē, piedalījušies citos 
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 
pasākumos.

Skolēni sāk gatavoties pirmajām 

mācību priekšmetu olimpiādēm.
Sekmējot bērnu un jauniešu na-

cionālo identitāti, kultūras mantoju-
ma apguvi un turpinot mērķtiecīgu 
un plānveidīgu gatavošanos XII Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu svēt-
kiem 2020. gadā, notiks svētku rep-
ertuāra sagatavošana un repertuāra 
apguve lielajām svētku programmām 
(kori, dejas, instrumentālā mūzika, 
folklora) un organizēti starpsvētku 
pasākumi:
• Latvijas izglītības iestāžu 
koru, deju kolektīvu un pūtēju 
orķestru skates reģionos un svētku 
modelēšanas koncerti,
• Bērnu tautas deju festivāls 
“Latvju bērni danci veda” 2019.gada 
25.maijā Alūksnē un 31.maijā Tal-
sos,
• Bērnu un jauniešu folk-
loras kopu nacionālais sarīkojums 
nemateriālā kultūras mantojuma 
apgūšanas un pārmantošanas pro-
grammai “Pulkā eimu, pulkā teku” 
2019.gada 18.-19.maijā Iecavā.

Tiek plānota dalība šajos pasāku-
mos arī Dagdas novada skolēniem. 
17.oktobrī Dagdas vidusskolas 
skolēnu parlaments organizēja ap-
mācību semināru Ezernieku vi-
dusskolas, Andzeļu un Andrupenes 
pamatskolu skolēnu parlamentu 
pārstāvjiem.

Paldies par radošo pieeju praktisko 
ideju realizēšanā Dagdas vidusskolas 
direktores vietniecei audzināšanas 
darbā Irēnai Malkevičai!

Rudens brīvdienās skolotāji ak-
tīvi  izglītojās. Skolēni sāk gatavoties 
pirmajām  Krāslavas  un  Dagdas  
starpnovadu mācību priekšmetu 
olimpiādēm, kas  sāksies  novembrī.

Dagdas  novada  IKSN 

PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS
Bērnu literatūras nodaļā:
Novembris: faktu spēle “Es pazīstu 
Latviju”;
Novembris: Konkurss “100 jautāju-
mi par Latviju”;
Novembris: Radošā darbnīca “ 
Grāmatzīme – cimdiņi”;
14.11. Informācijas diena “ Jauniegu-
vumi Dagdas NB Bērnu literatūras 
nodaļā novembrī ”;
Janvāris - decembris: konkurss “ 
Krāj un laimē Dagdas NB Bērnu lit-
eratūras nodaļā ”;
Literatūras izstādes:
Visu novembri:
• Dzejniekam Ojāram Vācietim – 85 
“Visums, sirds un tāpat…”;
• Latvija Republikas proklamēšanas 
100 gadadienai “Mana dvēsele Lat-
vijas pilna”;
• Latvija Republikas proklamēšanas 
100 gadadienai “Latvijas prezidenti 
1918 – 2018”;
• Daiļdarbu literatūras izstāde “ Mēs. 
Latvija, XX gadsimts”;
• Plauktu izstāde “Spoku stāsti rudens 
vakariem”.
09.11.-30.11. Izstāžu cikls “100 
grāmatzīmes Latvijas simtgadei”;
PII “Pīlādzītis” skolotājas, dag-
dānietes Ivetas Aļžanovas darbu iz-
stāde “Gudrām grāmatām skaistas 
grāmatzīmes!”
14.11. – 30.11. Jaunieguvumu izstāde 
“Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”
Konstantinovas bibliotēkā:
01.11. Jaunākās literatūras izstāde 
novembrī;
08.11. Radošā darbnīca “Mēs Latvi-
jai”;
12.11. Izstāde “Cimdotā Latvija”;
16.11. Literatūras izstāde “Turi Lat-
viju dziļi ieslēgtu savā sirdī…”;
Katru ceturtdienu darbojas sieviešu 
klubiņš “Veiksme”.
Andzeļu bibliotēka:
05.11. - 09.11.,,Mārtiņam vīzes pinu,
Mārtiņam auklas viju ", tematiskā lit-
eratūras izstāde;
12.11. - 16.11.,,Šo pašu svētāko tu 
neaizmirsti.. tu esi Latvija " dze-

jniekam Ojāram Vācietim – 85;
05.11. -  26.11. Literatūras un novad-
pētniecības materiālu izstāde
 ,, Mēs dzīvojam Latvijā, mēs dzīvo-
jam zemē brīnišķā ";
Novembrī:  Tematiskā pēcpusdiena 
bērniem ,,Minēsim mīklas par Latvi-
ju";
Novembrī:  Radošās darbnīcas ,,Gat-
avosimies Valsts svētkiem ".
Ķepovas bibliotēkā:
 07.11.- 10.11.2018 literatūras izstāde 
veltīta krievu rakstnieka I.Turgeņeva 
200 gadu jubilejai;
 No 10.11.-20.11.2018 izstāde "Mana 
dzimtene - Latvija", veltīta Latvijas 
simtgadei;
Andrupenes bibliotēkā:
01.11. - 30.11. “Uz tevi – Latvija, iet 
visas mūsu domas” literatūras izstāde 
veltīta Latvijas Republikas proklam-
ēšanas 100. gadadienai;
No 01.11. Viktora Ivanova akvareļu 
gleznu izstāde;
09.11. “Skrien, bitīte, istabā – 
Mārtenīša vakarā...” tematisks ma-
teriālu apkopojums par latviešu 
gadskārtu svētkiem;
12.11. - 30.11. “Senču mantojums” 
izstādē apskatāmi rokdarbi no Anitas 
Kiseļevskas vecmāmiņas pūralādes;
23.11. “Es cilvēks mazs, bet man ir 
viss, lai Latviju es justu” -  klases 
stundu bibliotēkā vada Andru-
penes pamatskolas skolotāja Anita 
Kiseļevska.
Bērziņu bibliotēkā:
5.11. - 30.11. Bērziņu pagasta 
iedzīvotāju rakstaino cimdu izstāde.  
Izstāde veltīta Latvijas valsts simt-
gadei;
9.11. - 23.11. "Latvijai - 100!" novad-
pētniecības materiālu un literatūras 
izstāde veltīta Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai;
12.11. - 20.11. "...un gribas pasauli 
vilkt plaušās..." atzīmējot dzejnieka 
Ojāra Vācieša 85.dzimšanas dienu, 
literatūras izstāde piedāvā ielūkoties 
autora dzīvē  un daiļradē 
Novembra otrdienās no plkst. 9.00 

līdz 15.00  "Adīsim cimdus kopā!" - 
iesaistīšanās akcijā "Cimdotā Latvi-
ja". Nodarbības vadīs cimdu meistare 
Helēna Vaivode.
Ezernieku bibliotēka:
 5.11.-8.11.-„Laimei ir tikai tagadne”- 
krievu rakstniekam Ivanam Turgeņe-
vam - 200;
9.11.-12.11.-„Tautas varoni godi-
not”- Lāčplēša dienai veltīta grāmatu 
izstāde;
12.11.-26.11. - „Saules mūžu Latvi-
jai!”- Latvijas simtgadei veltīta grā-
matu izstāde;
12.11.-26.11. - rokdarbu izstāde„Kā-
di ir latvieša cimdi?”;
14.11. - radošā darbnīca bērniem 
”Dzīpariņi un auseklīši”.
Svariņu bibliotēkā:
No 05.11. Tematiska izstāde „Iedod 
darbu čaklam rokam”;
No 6.11. Literatūras izstāde „Daba 
nav svētnīca, bet darbnīca…”, veltīta 
krievu rakstnieka I.Turģeneva 200.
atceres dienai;
No 12.11. Foto izstāde: „Mēs - Latvi-
jas daļa. Latvijai - 100!”;
No 14.11. Literatūras izstāde 
„Visskaistākie vārdi par Latviju.”
veltīta Latvijas Republikas proklam-
ēšanas 100. gadadienai.
Šķaunes bibliotēkā:
05.11. – 30.11. Iesaistīsies Kultūras 
ministrijas Latvijas valsts simtgades 
biroja un cimdu meistaru akcijā 
„Cimdotā Latvija”, izvedojot rak-
staino cimdu izstādi;
9.11. - 30.11. ”Tev mūžam dzīvot, 
Latvija!”, literatūras izstādi, 
kas veltīta Latvijas Republikas 
proklamēšanas 100. dzimšanas 
dienai;
10.11. – 20.11. ” Tālu ceļu vējš” 
literatūras izstāde, kas veltīta dzejnie-
ka O.Vācieša 85. atceres dienai.
Dagdas novada bibliotēkā:
23.11. Jauno grāmatu diena " 
“Lappusēs šajās…”;
Radosā darbnīca “Latviešu et-
nogrāfiskās zīmes”;
Literatūras izstādes:

01.-29.11.
•  “Poļu muižnieka K.Buiņicka 

devums Latgales kultūrvēsturē”.
Novadpētniecības materiālu izstāde;
• “Ikdienas pulsā sirds Tēvzemi 

jūt.” daiļiteratūras izstāde;
• “Grāmata sarkanā tērpā” Izstāžu 

cikla “Grāmata ietērpta…” iz-
stāde;

• “Atgriešanās Eiropā” 2004.-
2018. Izstāžu cikla “Ceļā uz Lat-
vijas simtgadi” izstāde;

• “100” Grāmatu izstāde, kuru no-
saukumā ir skaitlis 100;

05.-29.11. Pjotra Murāna foto iz-
stāde;
Asūnes bibliotēkā:
10.11. “Mārtiņam gaili kāvu...”,
pasākums bērniem, veltīts Mārtiņdie-
nai;
11.11. “Lai plīvo svabads karogs 
sakanbaltsarkanais!”, literatūras iz-
stāde, veltīta 30 gadu jubilejai, kopš 
Rīgas pils Svētā Gara tornī ir pacelts 
sarkanbaltsarkanais karogs;
10.11. - 30.11. “Latvijai – 100!”, lit-
eratūras izstāde, veltīta valsts simt-
gadei. Pasākums bērniem “Es mīlu 
savu dzimteni.”,
zīmējumu konkurss “Es savās mā-
jās!”;
30.11. Radošā darbnīca “Adventes 
vainags – svētku gaidīšanas sim-
bols”.
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PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS

“Proti un dari!” – iespējas jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās!
Esam raduši lasīt veiksmes stāstus par 

mērķtiecīgiem jauniešiem, kuri sekmīgi mācās, 
iegūst labu izglītību un strauji gūst panākumus 
darbā. Taču var gadīties arī tā, ka izvēlētā studiju 
programma nav īsti tas, ko jaunietis vēlējies, pār-
trauktas mācības 1. kursā un darbs arī vēl nav at-
rasts.

Situācijas un iemesli, kāpēc jaunietis nestrādā 
vai nemācās, var būt dažādi, taču ar savu iniciatīvu 
un līdzcilvēku atbalstu ir iespēja pilnveidoties, at-
tīstīt talantu, sākt mācīties, apgūt profesiju un piln-
vērtīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē, veidojot gluži 
citu dzīves kvalitāti.

Dagdas novada pašvaldība ir veiksmīgi sadar-
bojusies ar Jaunatnes Starptautisko programmas 
aģentūru un ir iesaistījuši projektā vairāk nekā 
26 jauniešus. Dagdas novada pašvaldība uzrunā 
NEET jauniešus un iesaka piedalīties projektā 
“PROTI un DARI!”, jo Individuālās pasākumu 
programmas ietvaros jaunietim būs iespēja attīstīt 
jaunas prasmes, veicinot jaunieša iesaisti izglītībā, 
tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasā-
kumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības at-
tīstības aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā.

Eiropas Savienības fonda projekts “PROTI 
un DARI!” nodrošina iespēju NEET jauniešiem 
saņemt individuālu atbalstu.
Aktivitātes, kas var būt iekļautas Tavā individuāla-
jā pasākumu programmā:
• Formālās un neformālās mācīšanās aktivitātes 

(apmācību semināri, kursi, radošās nodarbības, 
prasmju attīstības treniņi u.c.);
• Dalība pasākumos (sporta aktivitātes, ekskursijas 
un pārgājieni, kultūras pasākumi, nometnes, āra 
dzīves un aktīvās atpūtas aktivitātes; iesaiste vietē-
jās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.);
• Brīvprātīgā darba aktivitātes (īstermiņa 
brīvprātīgā darba veikšana nevalstiskajās orga-
nizācijās un pasākumos, Tavu prasmju un pieredz-
es pilnveidošanai)
• Iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu cen-
tru aktivitātēs, pasākumos un projektos (nevals-
tisko organizāciju un jauniešu centru iepazīšanas 
vizītes, pasākumu apmeklēšana, līdzdalība projek-
tu organizēšanā u.c.);
• Profesijas specifikas iepazīšana (vizītes uzņēmu-
mos, īstermiņa prakse u.c.);
• Speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras 
konsultants, jaunatnes lietu speciālists u. c., izņe-
mot ārstniecības personālu);
• Mentora un programmas vadītāja atbalsts, 
palīdzot individuālās pasākumu programmas 
īstenošanā, Tavu prasmju un interešu attīstīšanā;
• Specifiski pasākumi jauniešiem ar invaliditāti (ar 
surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto trans-
portu).
*NEET – jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst aro-
du nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA) kā bezdarbnieki.
Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Vairāk 
informācijas par projektu var atrast Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv sadaļā projekts “PROTI un 
DARI!” vai sazinoties ar programmas vadītajiem 
katrā pašvaldībā.

Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada decem-
brim, tāpēc vēl nav par vēlu iesaistīties! 

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus in-
formāciju, raksti uz e-pastu ligita.nagla@dagda.lv 
vai zvani pa tālruni 29366163 (Ligita Nagļa).

Projekta mentori Dagdas novadā: Sandra Droz-
dova, Anna Sevastjanova, Tatjana Munda, Taisija 
Šangele, Māris Viļums.

Projekts “PROTI un DARI!” uzrunā jauniešus 
Dagdas novadā!

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” 
tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrē-
to NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesais-
ti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu 
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” ietvaros.

 Izskanēja
 "Zavaļinka"

20.oktobrī izskanēja 
mazākumtautību festivāls 
„Zavaļinka” Svariņos.

Šogad tas svinēja jau 8 
gadu jubileju. Kā vienmēr 
šis pasākums pulcēja pilnu 
zāli ar skatītājiem un dalīb-
niekiem.

Tā kā šogad Latvija svin 
savu 100 - gadi, arī „Za-
vaļinka” bija veltīta vienam 
īpašam tās viesim – „Simt-
gadīgam večukam”, kurš at-
nāca uz koncertu pēc dāva-
nas.

Dziesmas, dejas, apsvei-
kumi – labākās dāvanas 
dzimšanas dienā, ko ciemiņš 
saņēma.

Visi pasākuma viesi bija 
labi un cītīgi gatavojušies 
šiem svētkiem, jo skanē-
ja nedzirdētas dziesmas, 
priecēja neredzētas un jaunas 
dejas.

Koncertā varēja baudīt 
Jevģēnija Ļaskovska un Vla-
dislava Boboviča muzikālo 
priekšnesumu, Jāzepa 
Giceviča spēli mandalīnā.

Vokālie ansambļi „At-
pūtai” (Šķaune), „Ozoli” (Iz-
valta), „Iedvesma” (Ķepo-
va), „Straume” (Bērziņi), 
Tautību studija (Ezernieki), 
Tatjana Volovatova un Oksa-
na Reine ar savām dziesmām 
bagātināja un priecēja ne ti-
kai galveno viesi – jubilāru, 
bet visus koncerta apme-
klētājus.

Deju kolektīvu  „Kapla-

vas Alise”, „Priežmales Al-
ise”, „Eiforija” (Andrupene) 
priekšnesumi bija tik atrak-
tīvi, moderni, ka „jubilārs” 
nevarēja mierīgi nosēdēt un 
nodemonstrēja visiem, ka arī 
100 gados var dejot.

Ķepovas dramatiskais pul-
ciņš „Jautraviņas” bija saga-
tavojis ļoti jautru un komi-
sku skeču par laucinieci un 
pilsētnieci.

Sevišķas ovācijas saņēma 
Karīna Stivriņa, kura ne 
tikai nodziedāja skaistas 
dziesmas, bet arī nolasīja 
dzeju, kura nevienu neatstāja 
vienaldzīgu.

Tagad katrs var grem-
dēties atmiņās un gatavoties 
nākamajam pasākumam.

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļas 

vadītāja
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PROJEKTA “VESELĪGA DZĪVE - PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI” 
PĒTĪJUMA REZULTĀTI

Kā viena no pirmajām projek-
ta ietvaros īstenojām aktivitātēm 
bija kopīga pētījuma veikšana, lai 
noskaidrotu sociālajam riskam 
pakļauto bērnu un jauniešu, kā 
arī bērnu speciālajām vajadzībām 
izpratni par veselīgu dzīvi un 
ekoloģiju.

Uz pētījumā iegūto rezultātu pa-
mata tiks izveidotas neformālās 
izglītības programmas “Veselīgs uz-
turs”, “Kaitīgie ieradumi”, “Ekoloģi-
ja un mēs”, “Aktīvs dzīvesveids”. 
Programmās iekļautais saturs tiks 
aprobēts septiņu mēnešu laikā, un 
aprobācijas procesā kopumā pie-
dalīsies 32 jaunieši no projektā ie-
saistītās mērķgrupas Latvijā un 
Lietuvā. Turpmāk šīs programmas ik 
gadu būs iespēja apgūt 60 bērniem un 
jauniešiem. Dagdas novada pašvaldī-
bas pētījumu un anketēšanu veica 
eksperti no Daugavpils Universitātes 
Inta Ostrovska un Sandra Zariņa.

Anketā tika izmantoti pamatā slēg-
tie jeb strukturēto atbilžu jautājumi, 
uz kuriem respondenti tika lūgti iz-
vēlēties vienu vai vairākas atbildes 
no dotā atbilžu saraksta. Lielākajā 
daļā no aptaujā ietvertajiem slēg-
tajiem jautājumiem respondentiem 
tika nodrošināta iespēja piedāvāt arī 
savus atbilžu variantus. Atvērtie jeb 
nestrukturēto atbilžu jautājumi ap-
taujas anketā tika izmantoti divos 
gadījumos, kad respondentiem tika 
lūgts sniegt atbildes pašiem.

Aptauja tika veikta internet vidē. 
Respondentu atlasei tika izmanto-
ta mērķtiecīgā izlase. Mērķtiecīgajā 
izlasē iekļauj indivīdus, kuri atlasī-
ti pēc kādas īpašas pazīmes un nei-
ekļauj tos, kuri neatbilst kritērijiem. 
Šī metode atbilstoši pētījuma mērķim 
apzināti veido izlasi, kas nevis atbilst 
ģenerālajai kopai, bet reprezentē 
specifisku grupu. Šajā gadījumā tie 
ir Dagdas novada skolēni. Pētījuma 
ietvaros tika aptaujāti kopumā 80 
Dagdas novada jaunieši vecumā no 
10 līdz 18 gadiem.

Aptaujā piedalījās 47 meitenes 
un 33 zēni. Pamatā respondenti bija 
vecumā no 13 līdz 18 gadiem, vis-
lielākais respondentu skaits pārstāvē-
ja jauniešu grupu vecumā no 15 līdz 
16 gadiem (31 skolēns). Līdzīgs bija 
pētījumā iesaistīto 13 – 14 gadus 
veco skolēnu (22), kā arī 17 – 18 
gadus veco skolēnu (25) skaits. No 
jaunākās grupas (10-12 gadi) atbildes 
sniedza tikai 2 respondenti. Līdz ar to 
pētījumā iegūtie dati ir attiecināmi uz 
Dagdas novada jauniešiem vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem.
1. Lielākā daļa aptaujāto Dagdas 
novada skolēnu savā brīvajā laikā 
sporto vai veic fiziskas aktivitātes 
(49 skolēni), dejo (22 skolēni), 
nodarbojas ar radošiem darbiem (22 
skolēni), lasa (18 skolēni), iesaistās 
brīvprātīgā darbā (12 skolēni). Ja 
dejošanu pieskaita pie fiziskajām ak-
tivitātēm, tad ir redzams, ka 71 no 
80 Dagdas novada jauniešiem savā 
brīvajā laikā ir fiziski aktīvi (sporto 

vai dejo). Tai pat laikā 42 no 80 ap-
taujātajiem skolēniem, tas ir, puse, 
atzīst, ka savu brīvo laiku viņi pavada 
arī pie datora, bet 29 Dagdas novada 
skolēni par nozīmīgu sava brīvā laika 
nodarbi uzskata TV skatīšanos.

Tādējādi līdzās aktīvām nodarbēm 
jauniešu ikdienā liela nozīme ir arī 
paradumiem, kas veicina mazkustīgu 
dzīvesveidu.
2. Pētījumā konstatēts, ka puse no 
aptaujātajiem Dagdas novada jau-
niešiem (40 skolēni) nodarbojas ar 
fiziskām aktivitātēm tikai 2-3 reizes 
nedēļā vai retāk (1 reizi nedēļā, 2 -3 
reizes mēnesī, dažas reizes gadā vai 
nenodarbojas nekad), tāpēc jautā-
jumu par fizisko aktivitāšu ietekmi 
uz cilvēka veselību iekļaušana ne-
formālās izglītības programmu saturā 
būtu nozīmīgs ieguldījums skolēnu 
veselīga dzīvesveida paradumu vei-
došanā.
3. Dagdas skolēnu iecienītākie spor-
ta veidi ir skriešana/vieglatlētika 
(53 skolēni), volejbols (47 skolēni), 
braukšana ar velosipēdu (46 skolēni), 
futbols (41 skolēns), iešana kājām 
(39 skolēni), peldēšana (35 skolēni), 
basketbols (24 skolēni). Vēl Dagdā 
skolēni bieži nodarbojas ar florbolu 
(18 skolēni), slidošanu (15 skolēni), 
aerobiku (13 skolēni). Būtiskas 
atšķirības sporta veidos, ar kuriem 
izvēlas nodarboties jaunieši, kas 
aizpildījuši anketas latviešu valodā, 
un jaunieši, kas aizpildījuši aptaujas 
anketas krievu valodā, nav vēroja-
mas. Kopumā var secināt, ka Dagdas 
novadā skolēni nodarbojas ar tiem 
pašiem sporta veidiem, kas ir aktuāli 
pārējiem Latvijas jauniešiem.
4. Visbiežāk skolēni norāda, ka 
veic fiziskās aktivitātes, jo apz-
inās to nozīmīgumu veselības 
veicināšanā (31 skolēni) un sava ārē-
jā izskata uzlabošanā (28 skolēni). 25 
skolēniem fizisko aktivitāšu veikša-
na saistās ar pozitīvām emocijām. 
Savukārt maza ietekme uz Dagdas 
novada skolēnu sportošanas parad-
umiem ir draugu ietekmei, kā arī viņi 
nevēlas savu nākotni saistīt ar profe-
sionālo sportu. Interesants ir fakts, 
ka tie skolēni, kas aptaujas anketas 
ir aizpildījuši krievu valodā, biežāk 
fiziskās aktivitātes saista ar rūpēm 
par savu veselību nekā ar ārējā izska-
ta uzlabošanu. Savukārt tie skolēni, 
kas aptaujas anketas ir aizpildījuši 
latviešu valodā, fizisko aktivitāšu 
lomu sava ārējā izskata uzlabošanā 
uzsver biežāk nekā to nozīmi veselī-
bas saglabāšanā.
5. Vairāk par pusi aptaujāto jauniešu 
(54) domā, ka Dagdas novadā pietiek 
iespēju sportošanai un fizisko aktiv-
itāšu veikšanai. Savas atbildes jau-
nieši ir pamatojuši šādi:
„..pagastā ir ierīkoti āra trenažieri”, 
“..mums pie mājām var spēlēt fut-
bolu”, “..dzīvoju netālu no skolas”, 
“..ESF finansētie projekti paplašina 
sporta iespējas”. Tai pat laikā liela 
daļa jauniešu (26) ir atbildējuši, ka 
iespēju sportot un veikt fiziskās ak-

tivitātes viņu novadā nav pietiekami. 
Viņi savas atbildes pamato ar šādiem 
komentāriem: „..dzīvoju laukos“, 
„..nav aprīkots sporta stadions“, „..ir 
tikai daži sporta pulciņi, kuri pārsvarā 
ir domāti sporta skolas audzēkņiem“. 
Pēc tā, kā skolēni ir komentējuši savu 
viedokli, ir redzams, ka jauniešu 
iespējas nodarboties ar sportu un 
fiziskām aktivitātēm nosaka dzīves-
vieta – Dagdas vidusskolā mācās ne 
tikai Dagdas pilsētā dzīvojošie jau-
nieši, bet arī tie, kas dzīvo dažādos 
Dagdas novada pagastos.
6. Dagdas skolēnu izpratne par pa-
saules galvenajām ekoloģiskajām 
problēmām kopumā nav pietieka-
ma. Gandrīz visi skolēni nosauca 
tikai dažu un samērā vienveidīgus 
variantus (jāuzsver, ka tas bija at-
vērtais jautājums): gaisa piesārņo-
jums, atkritumi. Daži minēja arī 
meža ugunsgrēkus, kā arī klimata 
izmaiņas.
7. Pētot atkritumu šķirošanas parad-
umus, tika jautāts, vai kāds no 
ģimenes vai draugiem šķiro atkritu-
mus. Krievu valodā anketas aizpildī-
jušo respondentu vidū mazāk ir tādu, 
kuru ģimene vai draugi šķiro atkritu-
mus. 44 respondenti atbildēja ar „jā“ 
un „dažreiz“. Tātad vairāk nekā pu-
sei kāds apkārt to dara. Būtiski, ka 15 
jaunieši par to neko nezina.
8. Diemžēl tikai 17 no visiem 80 
respondentiem paši šķiro atkritu-
mus. 31 šķiro dažreiz, bet 32 nemaz 
nešķiro atkritumus. Tas ir darba 
lauks, kur var daudz darīt, lai jau-
niešos attīstītu zaļo domāšanu. Pēdē-
jā laikā daudz dzirdēts par “Zero 
Waste” kustību. Noteikti Dagdas 
skolēni būtu jāiepazīstina ar šīs kustī-
bas pamatidejām.
9. Uz jautājumu par enerģijas 
ekonomiju mājās jaunieši atbildēja 
ļoti dažādi. Visbiežāk izvēlējās atbil-
des variantu “Atstājot telpu, uzreiz 
izslēdz gaismu” (kopā 47 respon-
denti). Nākamais populārais vari-
ants ir “Lieto ekonomiskās un LED 
spuldzītes” (kopā 45 jaunieši), un tad 
daudz mazāk izvēlas “Cenšas ekon-
omiski lietot ūdeni” (kopā 22), “Ejot 
prom no mājām, izrauj visus vadus 
no kontaktiem (izņemot ledusska-
pi)” (kopā 18). 2 jaunieši atzīmēja, 
ka neizmanto sadzīves tehniku, visu 
daru ar rokām. Varētu būt, ka jaunieši 
nesaista enerģijas ekonomēšanu ar 
ekoloģiju un neuzskata, ka tas varētu 
būt apdraudējums videi.
10. Būtiska dzīves vides faktors ir gai-
sa tīrība. Protams, ka lielāko respon-
dentu daļu šī problēma uztrauc – 63 
jaunieši atzīmēja “jā” un “dažreiz”. 
8 jauniešus tas neuztrauc, bet 9 ne-
var pateikt neko konkrētu. Tātad 17 
respondentus, kas ir samērā daudz, 
tomēr šī problēma neuztrauc, lai ie-
priekš daudzi to nosauca pie lielāka-
jām ekoloģiskajām problēmām.
11. Puse respondentu uzskata, ka vidi 
visvairāk piesārņo putekļi un aeroso-
li (40 respondenti). 29 respondenti 
pieņem, ka tie ir sēra savienojumi, un 

pavisam nedaudzi (8 jaunieši) uzska-
ta, ka vidi piesārņo slāpekļa savien-
ojumi.
12. Runājot par konkrētām dzīves 
vidi piesārņojošām vielām, jaunieši 
domā, ka cilvēka dzīves vidi visvairāk 
piesārņo autotransporta izplūdes 
gāzes (32 jaunieši) un smēķēšana 
(32 jaunieši), krāsas, sadzīves ķīmi-
ja, polimēri (20 jaunieši), koksnes, 
ogļu, benzīna degšana (jaunieši), un 
arī gāzes apkure (16 jaunieši). Līdzī-
ga situācija ir arī krievu anketas aiz-
pildījušo vidū. Tas liecina, ka Dagdas 
jauniešiem kopumā ir izpratne par 
dzīves vides piesārņojuma veidiem.
13. Saistībā ar ekoloģiskajām prob-
lēmām Latvijā, visvairāk visus kopā 
uztrauc gaisa piesārņojums (43 jau-
nieši). Interesanti, ka atkal vērojamas 
atšķirības izvēlēs atkarībā no anketas 
valodas. Piemēram, jaunu atomelek-
trostaciju (AES) izbūve uztrauc 18 
krievu anketu aizpildījušo un tikai 1 
latviešu anketu aizpildījušo. Savukārt 
apgriezta situācija ir ar atkritumu 
izgāšanu mežā – tas uztrauc 20 lat-
viešu anketu aizpildījušos un tikai 3 
krievu anketu aizpildījušos.
14. Atvērtais jautājums par ekoloģis-
kajām problēmām, ar kurām sastopas 
paši skolēni, parādīja, ka jaunieši 
tomēr pievērš uzmanību apkārt notie-
košajam un ir ieinteresēti situācijas 
uzlabošanā, jo tika saņemtas samērā 
daudzas atbildes. Lielākais vairums 
atzīmēja šādas problēmas: atkritu-
mi, piesārņoti meži, gaiss, ūdens. 
Tomēr vairāki respondenti atzīmēja, 
ka viņus neskar nekādas problēmas.
15. Svarīgi ir, lai jaunieši paši pie-
dalītos vides saglabāšanā un domātu 
par ekoloģiju. Kopējais izvēļu skaits 
atbilžu variantiem ir samērā līdzīgs. 
Taču atkal vērojamas atšķirības at-
karībā no anketas valodas. Latviešu 
anketas respondenti vairāk vēlas 
popularizēt „zaļo dzīvesveidu“ (17 
jaunieši), šo variantu krievvalodīga-
jā anketā izvēlējās tikai 9 jaunieši. 
Krievu valodas anketu aizpildījušo 
jauniešu vidū vispopulārākā izvēle 
bija resursu saglabāšana (13 jau-
nieši). Diemžēl vismazāk visi re-
spondenti tomēr paši vēlas šķirot 
atkritumus (tikai 15 jaunieši). Šeit 
ir vērojama pretruna starp atbildēm 
uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem, 
kur jaunieši uzsvēra, ka atkritumi ir 
ļoti liela problēma gan tuvākajā, gan 
tālākajā apkārtnē. Tātad problēmu 
viņi saskata, taču paši īsti neko ne-
gribētu darīt, lai situāciju uzlabotu.
16. Jauniešu viedoklis, kuram tad 
būtu jārūpējas par vides aizsardzī-
bu, nav viennozīmīgs. Lielākā daļa 
jauniešu atbildību sadala, jo iz-
vēlas atbildi: „Uzskatu, ka par vides 
aizsardzību jārūpējas gan valdībai, 
gan iedzīvotājiem“ (kopā 41 jau-
nieši). 21 respondents uzskata, ka par 
vides aizsardzību jārūpējas katram 
iedzīvotājam pašam. Atšķirības vie-
dokļos ir vērojamas atbildes izvēlē 
„Uzskatu, ka par vides aizsardzību 
galvenokārt jārūpējas valdībai“ – to
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izvēlas 8 krievu valodā aizpildījušo 
respondentu un 3 latviešu valodā 
aizpildījušo respondentu.
17. Tātad, apkopojot pētījumā 
iegūtos rezultātus, ir jāuzsver 
– lai veicinātu jaunās paaudzes 
zināšanas ekoloģijas jomā un iz-
pratni par ilgtspējīgu attīstību, 
visām iesaistītām pusēm svarīgi 
izprast ekoloģiskās izglītības, kā 
arī izglītības ilgtspējīgai attīstībai 
izredzes un perspektīvas. Svarīgi, 
lai izglītošanas process būtu balstīts 
uz sabiedrības un iesaistīto pušu 
vēlmēm un interesēm.
18. Dagdas novada skolēnu iz-
pratne par veselīgu uzturu kopumā 
ir dažāda. Lielākā daļa aptaujas 
dalībnieku (62) pilnībā piekrīt, ka 
brokastis no rīta ēst ir svarīgi. Šim 
apgalvojumam daļēji piekrīt 18 un 
nepiekrīt 1 respondents. Tas, ka ¼ 
daļa no aptaujātajiem Dagdas nova-
da jauniešiem brokastošanu tikai 
daļēji atzīst vai vispār neatzīst par 
veselīga uztura paradumu, norā-
da uz nepieciešamību pievērst šim 
jautājumam uzmanību izstrādājam-
ajā neformālās izglītības program-
mā “Veselīgs uzturs”.
19. Lielākā respondentu daļa uzska-
ta, ka augļu un dārzeņu lietošana 2 
reizes nedēļā ir pietiekama. Tā domā 
46 no 80 aptaujātajiem jauniešiem. 
Arī šai tendencei Dagdas jau-
niešu uzskatos būtu nepieciešams 
pievērst īpašu uzmanību.
20. Apgalvojumam, ka saldumu un 
saldināto gāzēto dzērienu lietošana 
var izraisīt liekā svara un aptau-
košanās pieaugumu, kopumā piekrīt 
praktiski visi jaunieši. Jāvērš uz-
manība uz to, ka šim apgalvojums 
pilnībā piekrīt 32 no 47 meitenēm 
un 22 no 33 zēniem. Tādējādi 
lielākā daļa gan zēnu, gan meiteņu 
izprot riskus, kas rodas šādu pro-
duktu lietošanas rezultātā. Tomēr 
daļai jauniešu ir nepieciešama pa-
pildus informācija par pareizas un 
sabalansētas ēšanas pamatprincip-
iem, par nepamatotu diētu kaitīgu-
mu, par fizisko aktivitāšu nozīmīgu-
mu, kā arī jāgūst pieredze veselīgas 
ēdienkartes veidošanā un sava die-
nas režīma plānošanā, iekļaujot tajā 
fiziskās aktivitātes.
21. 52 jaunieši uzskata, ka en-
erģētiskie dzērieni ir kaitīgi un apz-
inās to ietekmi uz cilvēka veselību. 
Tai pat laikā jāvērš uzmanība uz to, 
ka 28 skolēni tikai daļēji piekrīt tam, 
ka enerģētiskie dzērieni nav kaitīgi, 
bet 8 skolēni domā, ka tos var lietot 
bez problēmām. Pētījumā iegūtie 
dati parāda, ka vislielākā riska gru-
pa enerģijas dzērienu lietošanā ir 
jaunieši vecumā no 13 līdz 16 ga-
diem – 21 jaunietis no 53 aptaujā 
iesaistītajiem jauniešiem enerģijas 
dzērienu izmantošanu neuzska-
ta par veselībai kaitīgu ieradumu. 
Šiem rezultātiem ir pievēršama no-
pietna uzmanība.
22. Lielākā daļa no aptaujātajiem 
piekrīt, ka pietiek ar fizisko aktiv-

itāšu veikšanu vienu stundu 2-3 
reizes nedēļā. Var secināt, ka pētī-
jumā iesaistītajiem jauniešiem pi-
etrūkst informācijas par ikdienā 
nepieciešamo fizisko aktivitāšu ap-
jomu.
23. Dagdas novada skolēnu izpratne 
par kaitīgo ieradumu negatīvo 
ietekmi uz veselību kopumā nav pi-
etiekama. 49 jaunieši, tas ir, lielākā 
daļa respondentu, uzskata, ka katru 
dienu skatīties TV četras un vairāk 
stundas nav kaitīgi veselībai. Bez 
tam, neskatoties uz to, ka lielākā 
daļa (3/4) aptaujāto jauniešu (59) 
kopumā piekrīt apgalvojumam, ka 
izklaides pie datora vairāk nekā 
divas stundas dienā liecina par 
datoratkarību, tomēr ¼ pētījumā 
iesaistīto jauniešu datora izman-
tošanu vairāk nekā divas stundas 
dienā neuzskata par bīstamu ten-
denci. Šie dati parāda, ka aptau-
jātajiem skolēniem nav pietiekama 
priekšstata par mazkustīga dzīves-
veida iespējamajām sekām un norā-
da uz nepieciešamību neformālās 
izglītības programmā iekļaut jautā-
jumus, kas nodrošinātu iespēju 
skolēniem izprast, ka pie televizora 
un datora pavadītais laiks samazina 
iespēju nodarboties ar fiziskām ak-
tivitātēm, kā arī komunicēt klātienē 
ar draugiem un ģimenes locekļiem.
24. Tikai 3 no visiem aptaujātajiem 
jauniešiem pilnībā nepiekrīt apgal-
vojumam par to, ka agri uzsāktā 
regulārā smēķēšana, dzeršana, nar-
kotiku lietošana ir nopietns risks 
kļūt atkarīgam. Tā kā 16 skolēni 
daļēji piekrīt minētajam apgalvo-
jumam, tad var secināt, ka ¼ jau-
niešu būtu nepieciešams papildus 
informācija par atkarību veicinošu 
vielu ietekmi uz organismu. Tikai 
puse no aptaujātajiem (40) Dagdas 
novada jauniešiem apzinās fizis-
ko aktivitāšu lomu atkarības pro-
filaksē. Tiem skolēniem, kuri daļēji 
piekrīt izteiktajam apgalvojumam, 
nav pilnībā nostiprinājies uzskats 
par fizisko aktivitāšu saikni ar ve-
selīgu dzīvesveidu.
25. Dagdas novada jaunieši ir ne 
tikai labi informēti par smēķēšanas 
kaitīgo ietekmi, bet arī izvairās no 
šī kaitīgā ieraduma savā ikdienā 
– pētījumā iegūtie dati atklāj, ka 
neviens no 80 skolēniem pēdējo 30 
dienu laikā nav smēķējis katru di-
enu. Tai pat laikā atklājas arī bīsta-
ma tendence, kam būtu pievērša-
ma nopietna uzmanība neformālās 
izglītības programmās – 9 skolēni 
(1/10 daļa no respondentiem) ir 
mēģinājuši smēķēt ūdenspīpi, bet 
23 skolēni (1/4 daļa no respondenti-
em) ir mēģinājuši smēķēt elektroni-
skās cigaretes.
26. Alkohola lietošanas paradumi 
liecina, ka no 43 jauniešiem, kas 
anketu aizpildījuši latviešu valodā, 
tikai 18 jaunieši (mazāk nekā puse) 
norāda, ka nekad nav lietojuši alko-
holu. Lai gan neviens no skolēniem 
nenorāda, ka alkohols viņiem būtu 

viegli pieejams, tomēr 7 skolēni 
atzīst, ka ikdienā sastopas ar cil-
vēkiem, kas pārmērīgi daudz lieto 
alkoholiskos dzērienus. Var secināt, 
ka alkohola lietošanas riskam vis-
vairāk pakļautas ir meitenes vecu-
ma grupā no 15 līdz 18 gadiem un 
zēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem. 
No 37 aptaujātajiem jauniešiem, 
kas aptaujas anketu ir aizpildī-
juši krievu valodā, tikai 12 jau-
nieši norāda, ka nekad nav lieto-
juši alkoholu. Būtiski ir norādīt, 
ka 8 skolēni pēdējā gada laikā ir 
lietojuši vairākus alkoholiskos dz-
ērienus – alu, vīnu, alkoholiskos 
kokteiļus. Šie respondenti daudz 
biežāk ir lietojuši alkoholiskos 
dzērienus pēdējā gada laikā nekā 
tie respondenti, kas aptaujas an-
ketu ir aizpildījuši latviešu valodā. 
Bez tam 5 no 17 pusaudžiem to ir 
darījuši 13 līdz 14 gadu vecumā. 
Tādējādi ir jāsecina, ka lielāka uz-
manība alkohola lietošanas pro-
filaksei ir pievēršama darbā ar tiem 
skolēniem, kuru ikdienā ģimenes 
valoda ir krievu valoda.
27. Kopumā jāsecina, ka narkotikas 
un psihoaktīvās vielas (marihuāna, 
ekstazī, amfetamīns, heroīns, spice 
u.c.) Dagdas novada jauniešu vidū 
nav izplatītas. Tai pat laikā tas, ka 
mazā pilsētā 1 jaunietis (15 – 16 
gadus veca meitene), narkotikas 
ir lietojis 1 vai 2 reizes dzīvē un 1 
jaunietis (13 – 14 gadus vecs zēns) 
atzīst, ka narkotikas viņam ir brīvi 
pieejamas, jau ir pietiekami bīstams 
signāls, un tam būtu pievēršama no-
pietna uzmanība projekta ietvaros 
izstrādātajās neformālās izglītības 
programmās.
28. Interneta lietošanas paradumi 
atklāj samērā bīstamu tendenci – 
liela daļa Dagdas novada skolēnu 
izmanto internetu, lai sērfotu un pa-
vadītu laiku bez noteikta nolūka (18 
skolēni), spēlētu dažādas spēles (19 
skolēni). Daži skolēni ir spēlējuši 
arī internetā azartspēles uz naudu 
(2 skolēni), saņēmuši aizrādījumus 
no ģimenes locekļiem par to, ka 
pārāk ilgu laiku spēlē datorspēles (5 
skolēni) un pavada laiku sociālajos 
tīklos. 5 skolēni atzīst, ka viņiem 
pasliktinās garastāvoklis, ja tiek ier-
obežotas sociālo tīklu izmantošanas 
un/vai datorspēļu spēlēšanas iespē-
jas, un tas jau norāda uz datoratkarī-
bu. Īpaši jāvērš uzmanība uz trim 
aptaujā iesaistītajiem 13 – 14 ga-
dus veciem pusaudžiem (2 zēni un 
1 meitene). Viens zēns ir saņēmis 
ģimenes locekļu aizrādījumus par 
to, ka pārāk ilgi spēlē datorspēles, 
viņam pasliktinās garastāvok-
lis, ja tiek ierobežotas datorspēļu 

spēlēšanas iespējas. Otrs zēns ir 
saņēmis ģimenes locekļu aizrādīju-
mus gan par to, ka pārāk ilgi spēlē 
datorspēles, gan arī par to, ka pārāk 
ilgu laiku pavada sociālajos tīklos. 
Arī šim zēnam pasliktinās gara-
stāvoklis, ja tiek ierobežotas dator-
spēļu spēlēšanas vai sociālo tīklu 
izmantošanas iespējas. Meitene ir 
saņēmusi ģimenes locekļu aizrādī-
jumus par to, ka pārāk ilgu laiku 
pavada sociālajos tīklos, un viņai 
pasliktinās garastāvoklis, ja tiek ier-
obežotas sociālo tīklu izmantošanas 
iespējas. Tas nozīmē, ka trim no ap-
taujā iesaistītajiem pusaudžiem jau 
ir vērojama datoratkarība.

 Īstenojot šo projektu, Dagdas 
novada pašvaldības attīstībā tiks 
ieguldītas apjomīgas investīcijas 
gan mācību programmu izvei-
došanā, gan starptautisku izglī-
tojošo pasākumu īstenošanā, gan 
mācību infrastruktūras uzlabošanā, 
kas būtiski uzlabos mācību iestādes 
kapacitāti, samazinās sociālā nevi-
enlīdzību, uzlabojot izpratni par 
veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju 
starp riskam pakļautiem jauniešiem 
un bērniem ar īpašajam vajadzībām, 
veidojot draudzīgu tīklu starp Lietu-
vas un Latvijas jauniešiem.

Projektā piešķirtais finansējums:
projekta kopēja summa – 720 
069,24 EUR, no tiem 612 058,85 
EUR – 85 % ERAF,
108 010,39 valsts budžeta līdzfi-
nansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā 
finansējuma daļa 371 145,04 EUR, 
no tiem 315 473,28 EUR – ERAF 
un 55 671,76 EUR –valsts budžeta 
finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu 
www.latlit.eu
Saite par projektu http://www.
dagda.lv/projekti/parrobezu-pro-
jekti/2014- 2020/interreg-latvi-
ja-lietuva/veseliga-dzive-pirm-
ie-soli-radit-laimigu-nakotni.html
Saite uz oficiālo ES mājas lapu 
www.europa.eu
Šī informācija ir sagatavota ar Eiro-
pas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šī publikācijas saturu pilnībā 
atbild Dagdas novada pašvaldī-
ba, un tas nekādos apstākļos nav 
uzskatāms par Eiropas Savienības 
oficiālo nostāju.
Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, 
ligita.nagla@dagda.lv, 29366163
Projekta  asistente-darbības koordi-
natore: Marija Mickeviča, marija.
mickevica@dagda.lv



Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

Atbildīgais par izdevumu: 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Silvija Rapša, silvija.rapsa@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100

Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

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

bu atbild autors.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!
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No 1. - 30. oktobrim Dagdas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 2 jaundzimušie 
kuriem doti šādi vārdi: 

Reinis un Bruno
Apsveicam!

PAZIŅOJUMS
Pamatojoties uz 2018. gada 27. septembra Dagdas novada pašvaldības 

lēmumu (protokols Nr.11), SIA ”Dagdas komunālā saimniecība” informē, ka 
ar 2018. gada 1. novembri siltumapgādes pakalpojuma tarifs būs 60,45 EUR/
MWh (bez PVN).

 SIA ”Dagdas komunālā saimniecība”

Latvijas Republikas  proklamēšanas
 100.gadadienas pasākumi 

Dagdas novada Kultūras centrā
• Andrupenes TN – 16. novembrī plkst. 20:00 – svinīgs 
pasākums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 
100.gadadienai;
• Andzeļu TN – 17. novembrī plkst.18:00  - Latvijai – 
100 - svētku koncerts, plkst. 21:00 - svētku diskotēka;
• Asūnes TN – 16. novembrī plkst. 19:00 - svinīgs pasā-
kums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.ga-
dadienai, pilngadnieku sumināšana;  plkst .21:00 - svētku 
diskotēka;
• Bērziņu TN  - 17. novembrī svinīgs pasākums, veltīts 
Latvijas Republikas  proklamēšanas 100. gadadienai;
• Ezernieku SN – 16. novembrī   svinīgs pasākums, veltīts 
Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.gadadienai; 
18. novembrī "Simtgades klubu nakts" plkst. 21:00 - 
4:00;
• Ķepovas SN – 12. – 16. novembrim ( plkst.10:00 – 
16:00 ) – radošās darbnīcas Latvijas Republikas simt-
gadei (vēlama iepriekš pieteikšanās pa tālr. 26102894);
• Konstantinovas TN – 17. novembrī   svinīgs pasākums, 
veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.gadadie-
nai, svētku diskotēka;
• Svariņu TN – 18.novembrī plkst. 14:00  - svinīgs pasā-
kums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.
gadadienai;
• Šķaunes TN – 17. novembrī  plkst. 18:00  - svinīgs 
pasākums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 
100. gadadienai; svētku diskotēka.

Pasākumi Dagdas Kultūras centrā novembrī:

10. novembrī - Teātra izrāde bērniem „Maija un Paija” 
(režisore Inta Uškāne), ieeja brīva;
12. novembrī plkst. 13:30 no Dagdas vidusskolas līdz 
piemineklim „Sērojošā māte”  Lāčplēša dienas lāpu gā-
jiens;
19. novembrī plkst. 14:00  – Latvijai – 100
• 100-tā priekšmeta ielikšana Latgales līgavas pūra lādē 
(izstāžu zālē)
• Dagdas novada Gada cilvēku un kolektīvu godināšana
• Ekoloģiskās mūzikas grupas „”Ducele” koncerts
24. novembrī  Dagdas baltkrievu kultūras biedrības 
„Verbica” vokālā ansambļa „Akoļica ”  5 gadu jubilejas 
pasākums;
25. novembrī plkst. 14:00 Latvijas spēlfilma „Tēvs Na-
kts”.


