
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 7. decembrī.

Zemnieku balle 2017
Dagdas Tautas namā 

27. oktobrī notika par tra-
dīciju kļuvusī “Zemnie-
ku balle”. Gada nogale ir 
laiks, kad ikviens cenšas 
atrast mirkli pārdomām par 
aizvadīto gadu, atskatoties 
uz paveiktajiem darbiem un 
steidzot plānot nākamā gada 
darbus. Prieks par to, ka šajā, 
lauksaimniekiem nebūt ne 
vieglajā situācijā vairāk nekā 
100 zemnieki pulcējās uz ko-
pīgiem svētkiem. Tas liecina 
par to, ka ikvienā situācijā 
lauksaimnieki spēj ieraudzīt 
arī to labo, kas ir ap mums.

Vispirms klātesošos uzru-

nāja pašvaldības priekšsēdē-
tājs Aivars Trūlis.

Katru gadu ballē tiek pa-
sniegti arī apbalvojumi. 
Šogad novada Pateicības 
rakstus saņēma Andrupe-
nes pagasta Z/S “Mežvidi” 
(Aina un Osvalds Beitāni), 
Andrupenes pagasta P/S “Ja-
nīnas” (Nadežda un Arnis 
Mačāni), Konstantinovas pa-
gasta Z/S “Straumes” (Ivans 
un Valentīna Danovski), 
Konstantinovas pagasta P/S 
“Jūrmala” (Alīna un Alek-
sandrs Noviki), Bērziņu pa-
gasta Z/S “Jaunkalni” (And-
ris Mizāns), Bērziņu pagasta 

Z/S “Rīts” (Ilmārs Pabins), 
Šķaunes pagasta Z/S “Kļa-
vas” (Aldis Brics), Šķau-
nes pagasta Z/S “Ozoliņi” 
(Aleksejs Saveiko), Asūnes 
pagasta Z/S “Tīrumi” (Jānis 
Rubīns), Asūnes pagasta Z/S 
“Svētavoti” (Sandis Stepiņš), 
Ķepovas pagasta P/S “Cīruļi” 
(Marina Lavrinoviča), An-
dzeļu pagasta Irinas Čumi-
kas P/S, Dagdas pagasta Z/S 
“Pakalni” (Marta un Jāzeps 
Ciganoviči), Dagdas pagasta 
P/S “Dzegūzes” (Pēteris un 
Jeļena Brokāni) , Svariņu pa-
gasta P/S “Krasti” (Viktorija 
Spila), Svariņu pagasta P/S 

“Bezdelīgas” (Ēriks Spila), 
Ezernieku pagasta P/S “Go-
bas” (Ināra Voļska) un Ezer-
niku pagasta P/S “Pauguriņi” 
(Aina Labecka).

Apsveikuma vārdus teica 
arī Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks un Krāslavas novada 
lauku attīstības konsultante 
Viktorija Lene. 

Saviem sadarbības part-
neriem pateicās arī apdroši-
nāšanas uzņēmums “BTA”. 
Pateicības balvu saņēma 
Konstantinovas pagasta Z/S 
“Skudras” (Oskars Kavuns). 
Kā ierasti divi pasākuma da-

lībnieki saņēma gada abo-
nementu laikrakstam “Ezer-
zeme”. Latgales reģionālā 
televīzijas balvu (viena siže-
ta filmēšanu) saņēma Šķau-
nes pagasta Z/S “Ozoliņi” 
(Aleksejs Saveiko). 

Pasākama laikā klāteso-
šos priecēja brāļu Puncuļu 
priekšnesumi.  

Sarīkojumā tika teikti pa-
teicības vārdi visiem lauk-
saimniekiem. Vakara gaitā 
dzirkstīja satikšanās prieks, 
valdīja gaišs un jauks noska-
ņojums.

Evita Krūmiņa

13.-14. oktobrī deputāti apmeklēja 
Salacgrīvas pašvaldību

Atbilde uz jautājumu, kāpēc tieši šī 
pašvaldība tika izvēlēta, ir gaužām vien-
kārša. Dagdas un Salacgrīvas novadi 
ir ļoti līdzīgi savā starpā pēc vairākiem 
kritērijiem. Kā arī šīs pašvaldības vārds 
vairākkārt ir izskanējis domes komiteju 
un sēžu laikā, runājot par budžetu un fi-
nanšu plānošanu.

Salacgrīvas novads atrodas Ziemeļvi-
dzemē pie Igaunijas robežas. Pašvaldībā 
dzīvo 8210 iedzīvotāju un tā teritorija ir 
637,4 km2 liela. Novads izveidojās 2009.
gadā, apvienojoties Salacgrīvas, Ainažu 
un Liepupes pašvaldībām. Salīdzināšanai 
– Dagdas novadā ir deklarēti 7938 iedzīvo-
tāji, teritorijas platība ir 949 km2 un 2009.
gadā apvienojās 10 pagasti un 1 pilsēta.

Dagdas novada domes deputātus Salac-
grīvas novada pārstāvji uzņēma piektdienas 
priekšpusdienā un vispirms iepazīstināja 
ar pašvaldības darbu. Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības 
jautājumos Jānis Cīrulis iepazīstināja mūsu 
deputātus ar pašu pašvaldību, tās veido-
šanos jeb teritoriālās reformas rezultātā 
apvienotajām pašvaldībām, tās teritorijā 
esošajiem uzņēmumiem – 2 ostām un dau-

dziem ražojošiem uzņēmumiem. Interesi 
raisīja pašvaldības pakalpojumi, kas tiek 
pirkti kā ārpakalpojumi, piemēram, sko-
lēnu pārvadāšana, kapu apsaimniekošana, 
pašvaldības ceļu uzturēšana un apsaimnie-
košana, pašvaldības teritorijas labiekārtoša-
na un uzturēšana. Vairāki pakalpojumi tiek 
deleģēti pašvaldības uzņēmumiem – tirgus, 
ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, siltu-
mapgāde. Atšķirībā no Dagdas novada, Sa-
lacgrīvas pašvaldībā līdztekus domes pastā-
vīgajām komitejām, darbojas arī padomes, 
kuras ievēl paši iedzīvotāji, un tām ir liela 
nozīme pašvaldības darbā. Darbojas Izglītī-
bas iestāžu direktoru, Uzņēmēju, Zvejnieku 
un makšķernieku, Jauniešu, Tūrisma, Spor-
ta un Ciema vecāko konsultatīvās padomes. 
Salacgrīvas novadā, salīdzinot ar Dagdas 
novadu, ir krietni mazāk izglītības iestāžu 
– 2 vidusskolas un viena pamatskola, divas 
pirmsskolas izglītības iestādes ar 2 filiālēm, 
mūzikas skola, mākslas skola un sporta 
skola.

Darbojas viena bibliotēka ar 5 filiālbib-
liotēkām, 2 muzeji un 4 kultūras/tautas 
nami.

Turpinājums  2.lpp. 
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Domes sēdes lēmumi
25. oktobrī notika kār-

tējā Dagdas novada domes 
sēde.

Deputāti pieņēma zināša-
nai Sociālā dienesta snieg-
to informāciju par sociālā 
budžeta izpildi 2017.gada 
9 mēnešos. No 2017. gada 
plānotājiem pašvaldības so-
ciālā budžeta līdzekļiem 349 
235,00 EUR  Dagdas nova-
da Sociālais dienests 2017.
gada 9 mēnešos izlietojis 243 
998,00 EUR jeb 69,87 %,  
t.sk.: GMI nodrošināšanai  – 
140 999,00 EUR   jeb 80,30 
%; dzīvokļu pabalstiem – 18 
456,00 EUR  jeb 52,58 %; ci-
tiem pabalstiem –  84 543,00 
EUR jeb 59,32 %.

Tika apstiprināti lēmumi 
par dzīvokļa īres līguma pa-
garināšanu 2 personām.

Nolēma izīrēt pašvaldībai 
piederošo dzīvokli Šķaunē 1 
personai. 

Deputāti apstiprināja gro-
zījumus Dagdas Mūzikas un 
mākslas skolas nolikumā.

Netika apstiprināts pār-
skats par Dagdas novada 
pašvaldības 2017. gada bu-
džeta izpildi janvārī – sep-
tembrī.

Tika nolemts atļaut 
Dagdas pensionāru biedrībai 
mainīt piešķirtā finansējuma 
izlietojuma mērķi no dalī-
bas maksa Latgales reģiona 
pensionāru apvienībā uz krā-
sainā printera un kārtridžu 
iegāde piešķirtās summas 
EUR 150,00 apmērā.

Nolēma piešķirt 2 604,00 
EUR Andzeļmuižas baznīcas 
neparedzēto remontdarbu 
veikšanai. 

Deputāti nolēma ar 2017.
gada 1.novembri veikt grozī-
jumus Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļas amatu saraks-
tā, izslēdzot no amatu sa-
raksta amata vienību “Sporta 
pasākumu organizators”.

Deputāti apstiprināja sa-
tiksmes ierobežojumus uz 
pašvaldības autoceļiem ru-
dens-ziemas sezonā, kas būs 
spēkā no 01.11.2017. līdz 
31.03.2018. Saraksts pieej-
ams Dagdas novada pašval-
dības mājaslapā www.dagda.
lv / Pašvaldība / Dagdas no-
vada ceļi. 

Nolēma veikt grozījumus 
Dagdas novada domes 2014. 
gada 21.oktobra sēdē apstip-
rinātajos noteikumos “Par 
Dagdas  novada pašvaldības 
amatpersonu (darbinieku) 
komandējumiem un darba 
braucieniem”. 

Apstiprināt 2017.gada 
17.oktobrī notikušās izsoles 
rezultātus par kustamās man-
tas – automašīnas LADA 
NIVA 4X4 – pārdošanu. 

Vienai personai tika anu-
lētas ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu.

Apstiprināti pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Sila-
vas”, Ezernieku pagastā un 
„Gruduļi”, Dagdas pagastā 
izsoļu noteikumi. Noteikumi 
ir pieejami Dagdas novada 
pašvaldības mājaslapā www.
dagda.lv / Pašvaldība / Paš-
valdības izsoles. 

Sēdē izskatīja ar nekus-
tamo īpašumu saistītus jau-
tājumus: par pašvaldības 
īpašuma nostiprināšanu ze-
mesgrāmatā; par nekustamo 
īpašu sadali un jaunu nosau-
kumu piešķiršanu; par īpašu-
ma nosaukuma piešķiršanu; 
par zemes ierīcības projekta 
projekta izstrādi vienam īpa-
šumam; par zemes nomas 
tiesību pagarināšanu; par ze-
mes nomas tiesības izbeigša-
nu; par zemes nomas līguma 
grozīšanu; par zemes nomas 
līgumu slēgšanu; par neizno-
māto zemes gabalu saraksta 
apstiprināšanu (saraksts pie-
ejams Dagdas novada paš-
valdības mājaslapā www.
dagda.lv / Tautsaimniecība 
/ Zemes noma); par zemes 
vienību robežu un platību 
grozīšanu, par zemes vienī-
bas platības precizēšanu; par 
adreses dzēšanu; 

Tika pieņemts zināšanai 
izpilddirektora pārskats par 
pašvaldības veikto darbu un 
domes pieņemto lēmumu iz-
pildes gaitu.

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

Informāciju sagatavoja:
Evita Krūmiņa

Turpinājums no 1.lpp.
Izpilddirektors Kaspars 

Ķemers vairāk pastāstīja par 
Salacgrīvas novada domes 
deklarāciju par Zaļo novadu, 
kā mērķis ir veicināt „zaļo” 
domāšanu itin visās sfērās. 
Piemēram pašvaldība ir iegā-
dājusies elektromobili, ko iz-
manto ikdienas vajadzībām.

Priekšsēdētāja vietniece 
izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes jautājumos Evija 
Keisele vairāk stāstīja par 
savu jomu, atbalstu biedrī-
bām un iedzīvotāju grupām. 
Tāpat kā Dagdā, arī Salacgrī-
vā iedzīvotāji var saņemt fi-
nansējumu projektu konkur-
sā “Sabiedrība ar dvēseli”. 

Salacgrīvas novada paš-
valdība sniedz lielu atbalstu 
vietējiem uzņēmējiem - jau-
niešu biznesa plānu konkurss 
komercdarbības uzsākšanai, 
izveidotas izstāžu-tirdzniecī-
bas zāles “Radīts Salacgrīvas 
novadā”, darbojas uzņēmēj-
darbības atbalsta centrs, kā 
arī pašvaldība cenšas pēc ie-
spējas vairāk piesaistīt darba 
vietas – iznomā zemi ražotņu 

izveidei.
Otrajā tikšanās daļā depu-

tātus iepazīstināja ar Salac-
grīvas budžeta veidošanas 
pamatprincipiem, projektiem 
un iepirkumiem, un kārtības 
uzturēšanu. Tā kā Salacgrī-
vas pašvaldība savā darbā 
izmanto daudz inovāciju, tā-
pēc Dagdas domes deputāti 
uzdeva lērumu jautājumu.

Pēcpusdienā Dagdas no-
vada delegācija apmeklēja 
Jaunatnes iniciatīvu centru 
Bāka, novada tūrisma infor-
mācijas centru, Salacgrīvas 
vidusskolu, mūzikas skolu, 
mākslas skolu. Vēlāk visi de-
vās uz Ainažiem – uz Latvi-
jas – Igaunijas robežu.

Otrajā dienā bija iespēja 
apmeklēt Nēģu svētkus, kas 
ir Salacgrīvas “rozīnīte”. Pil-
sētā un pie Salacas upes noti-
ka virkne pasākumu – dabas 
izglītības centrā varēja ap-
skatīt interaktīvo izstādi laša 
ceļojums, muzejā iepazīties 
ar nēģu zvejas ekspozīciju 
– Zutiņš murdā, amatnieku 
tirdziņā pie TIC piedalīties 
velo sacensībās Nomin nēģi. 

Kā arī pats interesantākais 
– varēja apmeklēt nēģu taci 
pie Salacas. Tā ir vieta, kur 
tiek ķerti nēģi. Zvejnieki 
parūpējās par svētku atmos-
fēru ar karstu nēģu zupu un 
kūpinātiem nēģiem. Kā atzi-
na Salacgrīvas pašvaldības 
pārstāvji, šāda veida svētku 
svinēšana jau vairākus gadus 
aizstājusi tradicionālos kon-
certus ar dejošanu un dzie-
dāšanu, un atklāj pašu svētku 
būtību – nēģu zveju. Jo tikai 
vietā, kur notiek zveja, var 
pa īstam iepazīt šo procesu.

Pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Salacgrīvu tika ie-
gūts daudz jaunas un lietde-
rīgas informācijas, iepazīta 
citādāka pieeja dažādiem 
jautājumiem un varēja arī 
pārliecināties, ka pie mums 
daudzas lietas ir labākas un 
pārdomātākas.

Salacgrīvu apmeklēja 
Dagdas novada deputāti – 
Olga Golube, Aivars Plotka, 
Juris Kavuns, Vija Nipere, 
Raimonds Nipers, Pēteris 
Tukišs un Viktors Stikuts. No 
administrācijas darbiniekiem 

piedalījās Attīstī-
bas un plānošanas 
nodaļas vadītāja 
Ligita Nagļa, Sa-
biedrisko attiecību 
un komunikāciju 
nodaļas vadītāja 
Guna Malinovska 
un Dagdas TIC 
tūrisma informā-
cijas konsultante 
Oksana Rutka.

Guna Malinovska 
Sabiedrisko attiecību 

un komunikāciju 
nodaļas vadītāja Dagdas delegācija ar Eviju Keiseli. 

Andrupenē un Andzeļos:
Ar padarītajiem darbiem 

esam centušies sakārtot vidi 
ap sevi un veidot kaut mazu 
daliņu no kopējā pagasta 
tēla. Oktobrī galvenokārt 
tika veikti teritorijas sakop-
šanas darbi – grābtas lapas, 
novākti sausie krūmi ciemata 
teritorijā.
Asūnē:

Tika veikti ciemata terito-
rijas sakopšanas darbi. No-
tiek malkas sagatavošana. 
Oktobra sākumā tika uzsākta 
apkures sezona. Oktobra bei-
gās pagastā notika “Senioru 
balle”. 
Bērziņi:

Rosīgi tiek koptas pagastu 
kapsētas: Morozovas vec-
ticībnieku kapsētā sazāģēti 
un izvākti 8 koki; izpļauta 
zāle Krišķinovas kapsētā; 
Punduru un Valuhu kapsētās 
sagrābtas lapas. Notiek lapu 
sagrābšana un novākšana pa-
gasta pārvaldes iestāžu teri-
torijās. Ūdens notekcauruļu 
remonts pagasta pārvaldes 

ēkai. Pabeigts pagasta pār-
valdes 1. un 2. stāva kāpņu 
telpu kosmētiskais remonts. 
Dagdā un Dagdas pagastā:

 Regulāri notiek kārtības 
uzturēšanas darbi – lapu 
grābšana un izvešana. Pirms 
svecīšu vakara tika sakārto-
tas pilsētas un Dagdas pa-
gasta kapsētas. Ir pabeigti 
remontdarbi Dagdas Tautas 
nama teritorijā. Pie Dagdas 
vidusskolas ir nomainīta 
caurteka. Tiek veikti kos-
mētiskie remondarbi pašval-
dības dzīvokļos. Ir uzsākta 
projekta “VSPC “Dagda” 
teritorijas sakārtošana pakal-
pojumu pieejamībai, kvali-
tātei un sasniedzamībai, iz-
veidojot auto stāvlaukumu” 
realizācija. Projekta ietvaros 
tiks izveidots auto stāvlau-
kums un celiņi ar bruģak-
mens segumu. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 48 163,45 
EUR, publiskais finansējums 
43 347,10 EUR.
Konstantinovā:

Pagastā turpinās rudens 

lapu grābšana un izvešana, 
pagasta ceļmalu appļaušana 
un krūmu izzāģēšana. Turpi-
nās malkas sagatavošana nā-
košai apkures sezonai. Tur-
pinās Konstantinovas Tautas 
nama ieejas pārbūve. Tiek 
veikta pagasta ceļu planēša-
na un ceļu sāngrāvju atjau-
nošana.
Ķepovā:

Pastāvīgi tiek veikti pa-
gasta teritorijas sakopšanas 
darbi. Tika salikts bruģa ce-
liņš pie Saietu nama un iz-
stāžu zāles. Uzsākta malkas 
sagatavošana nākošai apku-
res sezonai. Tika pagarinā-
tas ūdens notekas pie Saietu 
nama un izstāžu zāles. 

Svariņos:
Pagastā tika veikta kapsē-

tu sakopšana svecīšu vaka-
riem, kārtējo reizi sakoptas 
ielu malas. Tiek grābtas la-
pas pagasta teritorijā. Pa-
veikta rudens sezonas ceļu 
planēšana. Ceļu planēšana 
veikta arī kaimiņu pagastos: 
Bērziņu, Šķaunes un Ezer-

nieku pagastos. Salabots ceļš 
Spilukalns-Skutulova-Plu-
tiški, nolaists ūdens no ceļa 
un ievietota caurteka. Turpi-
nās malkas sagatavošana. 8. 
oktobrī Svariņu Tautas namā 
notika svētki visai ģimenei 
“Kartupelis rullē”. Pasāku-
ma laikā notika kartupeļu 
ēdienu degustācijas, dažādi 
jautri konkursi un kartupeļu 
zīmogu spiešana. 
Šķaunē:

Ir uzstādītas 2 jaunas caur-
tekas uz pagasta autoceļiem, 
kuras tika izskalotas augusta 

lietavās. Pirms svecīšu va-
kariem sakoptas Malcānu,-
Bricu, Muižnieku, Kovaļku, 
Borkuicu un Šķaunes kapsē-
tas. Notiek pagasta teritorijas 
sakopšanas darbi – rudens 
lapu grābšana un izvešana. 

Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa

pēc pagastu pārvalžu un 
PI “Pilsētsaimniecība” 

vadītāja sniegtajām ziņām

Pagastu ziņas
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017.gada 20.aprīlī                                    Nr. 2017 / 5 

(protokols Nr.5, 24.§)
“Par Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo 

māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 
un centralizētajai kanalizācijas sistēmai”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu likuma 6. panta 
sesto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

– Noteikumi) nosaka Dagdas nova-
da pašvaldības (turpmāk - Pašval-
dība) līdzfinansējuma apmēru un tā 
saņemšanas nosacījumus nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un centralizētajai ka-
nalizācijas sistēmai. 

2. Noteikumos lietotie termini: 
2.1. Nekustamais īpašums – dzī-

vojamā māja vai zemes gabals, kura 
apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja 
dzīvojamās mājas būvniecībai un ir 
izbūvēti vismaz dzīvojamās mājas 
pamati; 

2.2. Pieslēgums – ārējo ūdensva-
da vai kanalizācijas tīklu un būvju 
kopums no ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniedzēja centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās ka-
nalizācijas sistēmas līdz pakalpoju-
mu lietotāja īpašumā vai valdījumā 
esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās 
lietotājam ūdenssaimniecības vai ka-
nalizācijas pakalpojuma saņemšanu. 

3. Noteikumu mērķis ir veicināt 
dzīvojamo māju pieslēgumu centrali-
zētajai ūdenssaimniecības un centra-
lizētajai kanalizācijas sistēmai izbū-
vi, ja īpašuma tuvumā jau ir izbūvēts 
maģistrālais ūdensvads vai kanalizā-
cijas vads. 

4. Pašvaldības līdzfinansējumu 
piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā 
kalendārajā gadā pašvaldības budže-
tā paredzēto finanšu līdzekļu ietva-
ros. 

5. Pašvaldības līdzfinansējumam 
nevar pieteikties, ja pieslēguma iz-
būve ietver ēkas iekšējās sadzīves 
kanalizācijas vai ūdensapgādes sistē-
mas izbūvi. 

6. Lai nodrošinātu pieslēgumu 
projektēšanas darbus, pieslēgumu 
izbūvi un izbūvēto komunikāciju in-
ženiertehnisko uzmērījumu veikšanu 
un reģistrāciju mērniecības centra 
datu bāzē, Pašvaldība darbu veikša-
nai slēdz līgumu ar iepirkumu proce-
dūras rezultātā izvēlētu pretendentu.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs un saņemšanas tiesības

7. Pašvaldības līdzfinansējums 
tiek piešķirts Pieslēguma projektēša-
nas un būvniecības izmaksu segšanai 
(turpmāk – Izmaksas).

8. Līdzfinansējums tiek noteikts 
sekojošā apmērā: 

8.1. 100% apmērā Izmaksu segša-

nai, bet ne vairāk kā 2000 euro viena 
nekustamā īpašuma Pieslēgumam: 

8.1.1. personām ar I invaliditātes 
grupu; 

8.1.2. ģimenei (personai) ar trūcī-
gas ģimenes (personas) statusu; 

8.1.3. ģimenei (personai) ar maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusu; 

8.1.4. daudzbērnu ģimenei; 
8.2. 100% apmērā Izmaksu seg-

šanai, bet ne vairāk kā 2000 euro, 
vienam Pieslēgumam noteikumu 
8.1.1.–8.1.4.apakšpunktos noteik-
tajām personām lietošanā esošajam 
nekustamajam īpašumam, ja šīs per-
sonas nekustamā īpašuma lietošanas 
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā 
un personas dzīvesvieta pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir deklarēta Dag-
das novada administratīvajā teritori-
jā; 

8.3. 50% apmērā Izmaksu segšanai 
citām fiziskajām personām, bet ne 
vairāk kā 1000 euro viena nekustamā 
īpašuma Pieslēgumam, ja šīs perso-
nas nekustamā īpašuma lietošanas 
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā 
un personas dzīvesvieta pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir deklarēta Dag-
das novada administratīvajā teritori-
jā. 

9. Līdzfinansējums netiek pie-
šķirts, ja: 

9.1. Iesniedzējam ir parādsaistības 
Dagdas novada pašvaldības budže-
tam; 

9.2. Iesniedzējam ir parādsaistības 
pret SIA “Dagdas komunālā saimnie-
cība”. 

10. Netiek atbalstītas šādas izmak-
sas: 

10.1. lietus notekūdeņu kanalizāci-
jas būvniecība vai pārbūve; 

10.2. esošās ūdensapgādes un ko-
munālo notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmas vai tās daļas pārbūve vai 
nojaukšana; 

10.3. jaunas ūdensapgādes sistē-
mas izbūve, ja nekustamajā īpašu-
mā jau ir Pieslēgums centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai (izņemot sep-
tiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt ka-
nalizācijas sistēmas nepieciešamajā 
sastāvdaļā, piemēram, skatakā);

III. Paziņojuma publicēšana un 
pieteikumu iesniegšanas kārtība

11. Paziņojumu par pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvo-
jamo māju pieslēgšanai centralizē-
tajai ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai Dagdas novada pašvaldība 
publicē bezmaksas informatīvajā 

izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” 
un pašvaldības interneta mājas lapā 
www.dagda.lv. Paziņojumā norāda: 

11.1. pašvaldības līdzfinansējuma 
apmēru kalendārajā gadā; 

11.2. pieteikumu iesniegšanas ter-
miņu – 30 (trīsdesmit) darba dienas 
no publicēšanas brīža. 

12. Lai pieteiktos pašvaldības lī-
dzfinansējuma saņemšanai, Iesnie-
dzējs paziņojumā norādītajā termiņā 
Dagdas novada pašvaldībā iesniedz: 

12.1. pieteikumu (Pieteikuma for-
ma - Pielikumā); 

12.2. dokumenta kopiju, kas aplie-
cina Iesniedzēja atbilstību noteikumu 
8.1.1–8.1.4 punktos norādītajai kate-
gorijai; 

12.3. zemes robežu plānu, kurā ir 
atzīmēta vēlamā pieslēguma atraša-
nās vieta. 

13. Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās dzīvokļu īpašnieku kopības 
vai kopīpašnieku pilnvarota persona 
vai pārvaldnieks iesniedz Pieteiku-
mu, pievienojot: 

13.1. pieteikumu (Pieteikuma for-
ma - Pielikumā); 

13.2. dzīvokļu īpašnieku kopības 
(kopīpašnieku) lēmumu saturoša 
dokumenta (protokola) kopiju (uz-
rādot oriģinālu), no kura izriet, ka 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
pieņemts lēmums par Pieslēguma iz-
būves nepieciešamību, kā arī dzīvok-
ļu īpašnieku kopība vai kopīpašnieki 
ir pilnvarojuši noteiktu personu vai 
pārvaldnieku iesniegt Pieteikumu; 

13.3. zemes robežu plānu, kurā ir 
atzīmēta vēlamā pieslēguma atraša-
nās vieta. 

14. Pieteikums un tam pievienotie 
dokumenti ir jāiesniedz Dagdas no-
vada pašvaldībā (Alejas ielā 4, Dag-
dā, LV-5674) ar norādi „Pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanai pieslēg-
šanai centralizētajai ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai”. 

15. Ja ir saņemti pieteikumi un nav 
izmantots viss paredzētais pašvaldī-
bas finansējums, var tikt organizēts 
jauns uzsaukums iesniegt pieteiku-
mus, kas tiek publicēts bezmaksas 
informatīvajā izdevumā „Dagdas 
Novada Ziņas” un pašvaldības inter-
neta mājas lapā www.dagda.lv.

IV. Pieteikumu vērtēšana un 
pašvaldības līdzfinansējuma pie-
šķiršana

16. Ar Pašvaldības izpilddirektora 
rīkojumu izveidota komisija 3 (trīs) 
cilvēku sastāvā izvērtē pieteikumu 
atbilstību noteikumos noteiktajām 

prasībām. Nepieciešamības gadīju-
mā komisijai ir tiesības pieprasīt ie-
sniedzējam papildus informāciju. 

17. Komisija vērtē Pieteikumus to 
iesniegšanas secībā. Par iesniegšanas 
brīdi uzskatāma tā reģistrācija paš-
valdībā. 

18. Komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) 
mēnešu laikā pēc pieteikumu ie-
sniegšanas termiņa beigām izvērtē 
iesniegtos pieteikumus un sagatavo 
lēmumprojektus virzībai Dagdas no-
vada domes sēdē lēmuma pieņemša-
nai. 

19. Saņemot pozitīvu lēmumu, 
pieteikuma iesniedzējam vai viņa 
pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 
30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no 
lēmuma paziņošanas dienas ir jāno-
slēdz trīspusējs līgums par pieslē-
guma izbūves līdzfinansēšanu ar 
Dagdas novada pašvaldību un paš-
valdības izvēlēto pieslēguma izbūves 
veicēju. Pašvaldības vārdā līgumu 
slēdz pašvaldības izpilddirektors. 

20. Ūdensapgādes un kanalizāci-
jas pakalpojumu sniedzējs izstrādā 
Tehniskos noteikumus, kuros norāda 
Pieslēguma izbūves nosacījumus un 
katra nepieciešamā Pieslēguma ga-
rumu (metru skaitu) ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu pieslēgša-
nai centralizētajiem kanalizācijas un 
cetralizētajiem ūdensapgādes tīk-
liem. 

21. Gadījumā, ja pieteikuma ie-
sniedzējs norādītajā termiņā nav no-
slēdzis noteikumu 19.punktā minēto 
līgumu, Dagdas novada dome pēc 
komisijas priekšlikuma atceļ lēmu-
mu par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

22. Lēmums par līdzfinansējuma 
piešķiršanu var tikt atcelts jebkurā 
laikā līdz pieslēguma izbūves uz-
sākšanai arī gadījumā, ja pieteikuma 
iesniedzējs rakstveidā atsakās no ap-
stiprinātā pieteikuma realizācijas. 

23. Pieteikuma iesniedzējam vai 
viņa pilnvarotajai personai 10 (des-
mit) darba dienu laikā pēc pieslē-
guma izbūves, līdz ar pieņemšanas 
– nodošanas akta parakstīšanu, ir 
jānoslēdz pakalpojuma līgums par 
ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumu izmantošanu.

V. Noslēguma jautājumi
24. Saistošie noteikumi stājas spē-

kā ar 2018.gada 1.janvāri. 

S. Viškure
Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja

Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 20.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2017/5 
“Par Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Viena no pašvaldības autonoma-
jām funkcijām ir komunālo pakal-
pojumu organizēšana savā admi-

nistratīvajā teritorijā, pašvaldības 
līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo 
māju pieslēgšanos centralizētajai 
ūdensapgādes un centralizētajai ka-
nalizācijas sistēmai, attīstot pakal-

pojumu sniegšanā efektīvas, eko-
nomiskas un drošas tehnoloģijas, 
nodrošinot vides aizsardzību, sama-
zinot vides piesārņojuma risku, tādē-
jādi veicinot dabas resursu ilgtspējī-

gu izmantošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi izdoti sa-
skaņā ar Ūdenssaimniecības 
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pakalpojumu likuma 6.panta 
sesto daļu, kas nosaka, ka paš-
valdība var izdot saistošos no-
teikumus par līdzfinansējumu 
nekustamā īpašuma pieslēg-
šanai centralizētajai ūdensap-
gādes vai centralizētajai ka-
nalizācijas sistēmai, nosakot 
līdzfinansējuma apmēru un 
saņemšanas nosacījumus 

2.2. Saistošie noteikumi no-
saka kārtību, kādā dzīvojamās 
mājas īpašnieks var pieteikties 
uz Dagdas 
novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un centralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai, 

līdzfinansējuma apmēru, pie-
šķiršanas un saņemšanas kār-
tību.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Pašvaldības budžetā kārtē-
jam gadam tiks iekļauti finan-
šu līdzekļi 
līdzfinansējumam atbilstoši 
pašvaldības budžeta iespējām.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā 

Projekts uzņēmējdarbības 
vidi neietekmē.
5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām 

5.1. Jaunas institūcijas ne-

tiks radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas. 

5.2. Institūcija, kurā perso-
na var vērsties saistošo notei-
kumu piemērošanā, ir Dagdas 
novada pašvaldība. 

5.3. Normatīvais akts tiks 
publicēts pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā „Dagdas 
Novada Ziņas” un mājaslapā 
internetā www.dagda.lv.
6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrā-
des procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav notikušas.

S. Viškure
Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja

Informācija par paraks-
tīšanās iespējām iniciatīvas 
grupu parakstu vākšanas 
iniciatīvām. 

Parakstu vākšanas kārtība:
• Parakstu vākšanu organizē 

iniciatīvas grupa;
• Tiesības piedalīties pa-

rakstu vākšanā ir balsstiesī-
giem Latvijas pilsoņiem no 18 
gadu vecuma;

• Parakstus var vākt 12 mē-
nešus no iniciatīvas reģistrāci-

jas CVK;
• Lai likumprojektu/Sat-

versmes grozījumu projektu 
iesniegtu Saeimā, to jāparaksta 
1/10 daļai balsstiesīgo pilsoņu.

Dagdas novadā par iniciatī-
vām var parakstīties:

• Pagastu pārvaldēs;
•Dzimtsarakstu nodaļā 

(Skolas 6, Dagda);
• Bāriņtiesā (Daugavpils 8, 

Dagda);
• Portālā www.latvija.lv ar 

drošu e-parakstu.
Parakstoties jāuzrāda pase 

vai personas apliecība. Paraks-
tīta veidlapa jāiesniedz inicia-
tīvas grupai.

Informācijas par parakstu 
vākšanas nosacījumiem ir pie-
ejama CVK mājas lapā www.
cvk.lv sadaļā “Vēlētāju inicia-
tīvas”.

Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa

Informācija vēlētājiem par 
parakstīšanās iespējām

Latvijas Sarkanā krusta Krā-
slavas, Dagdas, Aglonas nova-
du komitejas Šķaunes nodaļas 
projekts „Ģimeņu labklājības 
celšana Šķaunes, Ezernieku, 
Bērziņu, Dagdas pagastos 
2017.” labdarības programmā 
„Pats savam saimes galdam”, 
ko atbalsta Borisa un Ināras 
Teterevu fonds, tuvojas noslē-
gumam. 

Šīs programmas ietvaros 
tika atbalstītas 30 uzņēmīgas 
un rosīgas ģimenes no Šķau-
nes, Ezernieku, Bērziņu, Dag-
das pagastiem, kas bija izteiku-
ši velmi darboties projektā, lai 
sagādātu pārtiku savam saimes 
galdam. Kopumā labumu guva 
106 Dagdas novada iedzīvotāji 
no tiem 58 nepilngadīgi bērni, 
kas arī ņēma cītīgu dalību šajā 
pasākumā, lai sagādātu pārtiku 
sevis nodrošināšanai.

Labdarības programmas 
ietvaros, projektu dalībnie-
ki pašu spēkiem apstrādāja 
29360 kvadrātmetru zemes, 
kur arī audzēja sev nepiecie-
šamos dārzeņus no sēklām, ko 
atbalstīja šis fonds. Neskato-
ties uz lietaino vasaru, kopā ir 
izaudzēti 6681 kg kartupeļu, 
1183 kg sarkano biešu, 1186 

kg sīpolu, 961 kg burkānu..., 
kas tiks izmantoti ģimenes 
pārtikas nodrošināšanai. 

Apkopojot anketas par pro-
jekta rezultātiem, tika kon-
statēts, ka ģimenēm bija ļoti 
svarīga pirmā raža dārzā. Tas 
liecina par projekta nepiecie-
šamību mūsu pusē, jo bezdar-
ba un zemo atalgojumu pēc 
ģimenēm tas ir liels atbalsts. 
Neskatoties uz lietaino vasaru, 
ģimeņu dārziņos laba raža ir 
bijusi sīpoliem, bet visspilg-
tākās atmiņas, ka nevajadzēja 
laistīt dārzus, jo tas ir fiziski 
smags un laikietilpīgs darbs. 
Īsti to saprot tas, kas pats ar 
spaiņiem ir nēsājis ūdeni - ko-
mentārs no iesaistītās ģimenes.

Projekta ietvaros, iesais-
tītajām ģimenēm un darba 
grupai, tika nodrošināta ie-
spēja ciemoties Latvijas dien-
vidos - Sēlijā, Ilūkstes nova-
da, Dvietes pagasta, Apsītēs”, 
kur audzē selekcionāra Paula 
Sukatnieka vīnogu šķirnes. 
Šī brauciena mērķis bija gūt 
pieredzi, uz kuras bāzes varē-
tu rasties jaunas idejas sevis 
nodrošināšanai. Kopā būšanas  
laikā ģimeņu pārstāvji labprāt 
komunicēja, dalījās ar saviem 

stāstiem. Čaklās saimnieces 
izmantoja iespēju un mainī-
jās ar savām receptēm. Viena 
no aktuālākām tēmām bija arī 
mazo dārzeņu (sarkano biešu, 
burkānu, sīpolu) uzglabāšana 
ziemai. Sarunu laikā saimnie-
ces vienojās par tikšanos LSK 
Šķaunes māmiņu centrā, lai 
kopīgi izstrādātu un sagatavo-
tu boršča zupas recepti ziemas 
periodam.

Lai projektu aktivitātes 
notiktu plānotajā līmenī, gri-
bu pateikt īpašu, lielu paldies 
manai darba grupai, kas iegul-
dīja brīvprātīgo darbu projek-
ta rakstīšanā un īstenošanā 
- Jadvigai Ceicānei; Sanitai 
Karpovičai; Valentīnai Muiž-
niecei; Ernestam Muižniekam; 
Lidijai Leitānei; Ļiļai Burovai; 
Jolantai Zvidriņai; LSK Krā-
slavas, Dagdas, Aglonas nova-
du komitejas izpildirektorei 
Sandrai Molotokai; Šķaunes 
pagasta pārvaldes vadītājai 
Romualdai Demidai; Dagdas 
novada pašvaldības sabiedris-
ko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja Gunai Mali-
novskai; Dagdas TIC vadītājai 
Ingai Solohai; videoinženierim 
Jānim Viļumam; Ezernieku SN 
vadītājam Aivaram Bačkuram.

Sandra Drozdova
LSK Krāslavas, Dagdas, Ag-

lonas novadu komitejas Šķaunes 
nodaļas vadītāja

Lietderīgs projekts Latgalē

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augš-
upejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais 
īpašums “Silavas”, Ezernieku pagastā,  Dagdas nova-
dā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 6056 003 0153 (platība 0,97 ha)  un 
6056 003 0154 (platība 2,25 ha). Izsolāmās mantas 
sākumcena - EUR 4 900,- (četri tūkstoši deviņi simti 
euro), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas 
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. 
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš 
saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju A.Gekišu, 
mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2017.gada 30.novem-
brī plkst.14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Ale-
jas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles 
noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada 
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, dar-
ba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 
(piektdienās līdz plkst.15.00). Pieteikumu par pirmpir-
kuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no 
sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” (publicēts 30.oktobrī). Tālrunis uzziņām: 
65681712, mob.tālr.29192507.

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augš-
upejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais 
īpašums “Gruduļi”, Dagdas pagastā,  Dagdas no-
vadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 6054 004 0207,  kopējā platība 3,19 ha. 
Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 4 700,- (četri tūk-
stoši septiņi simti euro), nodrošinājums 10% apmērā no 
nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai 
pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekš-
sēdētāju A.Gekišu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 
2017.gada 30.novembrī plkst.15:00 Dagdas novada 
pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei 
var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, 
Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no 
plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). Pietei-
kumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt 
mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (publicēts 30.oktobrī). 
Tālrunis uzziņām: 65681712, mob.tālr.29192507.

25.oktobra domes sēdē tika nolemts ierobežot 
satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības auto-
ceļiem rudens - ziemas periodā no 2017.gada 
1.novembra līdz 2018.gada 31.martam. Saraksts 
pieejams Dagdas novada pašvaldības mājaslapā 
www.dagda.lv / Pašvaldība / Dagdas novada ceļi.
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Projekta  „Sabiedrība ar dvēseli 2017” darba 
grupas ,,Skola – mūsu mājas” aktivitātes 

Dagdas vidusskolā
Skolas teritorija ir ļoti 

plaša, un mēs katru gadu 
cenšamies sakārtot vismaz 
kādu tās stūrīti. Šoreiz 
projektā piedalījāmies ar 
mērķi - skolas teritorijas 
estētiskās vides uzlabošana 
Latvijas simtgades zīmē.

Izgatavojām divus “Stū-
rainās saulītes” karkasus no 
koka, kuros būs iekarināmi 
maināmie dekori atbilstoši 
svētkiem, pasākumiem vai 
tradīcijām. Šie dekori tika 
izvietoti skolas priekšplānā 
lielajā zālājā, kuru no abām 
pusēm ieskauj košumkrūmi 
un skujeņi Mičurina ielas 
pusē. Rudenī pa visu zālāju 
iestādījām krokusus, kuri jau 
pavasarī kopā ar uzstādīta-
jiem dekoriem priecēs visus 
Dagdas pilsētas iedzīvotājus 
un viesus, rosinās 
skolēnus estētiskās 
vides atjaunošanai 
un saglabāšanai.

Projektu ir iz-
devies īstenot at-
bilstoši sākotnējam 
plānojumam un iz-
virzītajam mērķim, 
ievērojot projekta 
īstenošanas termiņu, 
tādējādi esam sakār-
tojuši un atjaunojuši 
skolas priekšplāna 
teritoriju. Projekts 
uzlabos skolas ap-
kārtnes un Dagdas 

pilsētas vizuālo tēlu, lai sko-
lēni, skolotāji, pilsētas iedzī-
votāji un viesi gūtu estētisko 
baudījumu, iedvesmotos jau-
nām idejām un noskaņotos 
Latvijas simtgades svinībām. 
Realizētais projekts kalpos 
daudzus gadus, priecējot sa-
biedrību, jo tematiskie de-
kori būs maināmi atbilstoši 
svētkiem, gadskārtām, skolas 
tradīcijām, veidojot saikni ar 
mūsu tautas fundamentāla-
jām vērtībām. Īstenotais pro-
jekts ir kā paraugs vietējiem 
iedzīvotājiem, ka ar nelielu 
materiālo atbalstu un pašu 
spēkiem iespējams realizēt 
dažādas idejas. Jāizmanto 
iespējas piedalīties dažādos 
izsludinātajos konkursos, jo 
atbalsta gadījumā var īstenot 
arī kādu savu ideju. Sakopta, 

gaumīga, tīra vide priecē gan 
pašus, gan apkārtējos iedzī-
votājus, gan pilsētas viesus 
vai vienkārši garāmgājējus, 
rosina domāt, attīstīt un rea-
lizēt savus sapņus. Skolēni, 
skolotāji un skolas tehniskie 
darbinieki ir lepni par pa-
veikto skolas apkārtnes uzla-
bošanā. Esam dzirdējuši tikai 
pozitīvas atsauksmes, visi ar 
nepacietību gaida, kādi būs 
nākamie maināmie dekori, 
labprāt fotografējas pie šīm 
zīmēm ne tikai skolēni, bet 
arī garāmgājēji, fotogrāfijas 
ievietojot sociālajos tīklos.

Aigars Vigulis 
Projekta vadītājs, Dagdas 

vidusskolas skolotājs 

Latvijas simtgades zīmes pie Dagdas vidusskolas

Īstenots projekts “Atpūta 
dvēselei” Andrupenē

Bērnu un jauniešu bied-
rība „DEVA” jau otro gadu 
piedalījās Dagdas novada 
pašvaldības izsludinātajā 
projektu konkursā „Sabiedrī-
ba ar dvēseli”. Šajā gadā mēs 
turpinājām projektu”Atpūta 
dvēselei”, labiekārtojot teri-
toriju pie dīķa Andrupenes 
ciemata centrā.

Pagājušā gada projekta 
ietvaros tika uztaisīts galds, 
soli un šūpoles. Tā kā laika 
apstākļi mūs nelutina, bija 
nepieciešams jumts virs gal-
da un soli. Tāpēc projekta 
ietvaros šogad tika uzcelta 
lapene. To ir novērtējuši gan 
jaunieši, kuri līdz šim pulcē-
jās autobusu pieturā, gan jau-
nās māmiņas, pastaigājoties 
ar bērniem. Tajā var paglāb-
ties no lietus, gan pagaidu sa-
biedriskajos darbos strādājo-

šie var ērti ieturēt pusdienas.
Muzeju „Andrupenes lau-

ku sēta” apmeklē arī daudz 
tūristu, arī no ārzemēm, kuri 
ir novērtējuši  šo sakopto at-
pūtas stūrīti Andrupenē.

Lielu paldies mēs, biedrība 
„DEVA”, sakām  Dagdas no-
vada pašvaldībai, Andrupe-
nes pagasta pārvaldes komu-
nālinženierim Konstantīnam 
Hmeļnickim, saimniecības 
vadītājam Anatolijam So-
kolovam par darbu un vērtī-
giem padomiem, galvenajam 
lapenes celtniekam Viktoram 
Kaļvam, kurš realizēja dzīvē 
mūsu ieceri, un mūsu brīv-
prātīgajiem pagasta iedzīvo-
tājiem un jauniešiem.

 

T.Šangele
Projekta vadītāja

Uzceltā lapene Andrupenes ciemata centrā

Turpina iesāktos darbus Muižnieku kapos
Jau otro gadu pēc kārtas 

projekta darba grupa „Šķau-
nes pagasta Muižnieku cie-
mata iedzīvotāji” piedalījās 
Dagdas novada pašvaldības 
izsludinātajā projektu kon-
kursā „Sabiedrība ar dvē-
seli”. Šogad mēs vēlējāmies 
labiekārtot Muižnieku kapu 
teritoriju.

Dagdas novada pašvaldī-
bas rīkotajā projektu konkursā 
„Sabiedrība ar dvēseli 2017” 
tika atbalstīts grupas „Šķaunes 
pagasta Muižnieku ciemata ie-
dzīvotāji” projekts „Muižnie-
ku kapu teritorijas labiekārto-
šana Šķaunes pagastā Dagdas 
novadā”. Par piešķirto finan-
sējumu 500,00 EUR tika ie-
pirkti vajadzīgie materiāli, lai 
labiekārtotu Muižnieku kapu 
teritoriju.

Tika izveidots un nobruģēts 
pakāpienu laukums pie atjau-
notās kapličas; nostiprināti, 
apmūrēti un nokrāsoti vārtu 
stabi; izgatavoti un uzstādīti 
jauni kapu ieejas vārti; izgata-
voti un nokrāsoti jauni soli; sa-
laboti un nokrāsoti betona sta-
biņi un ķēde, kas iežogo kapu 
teritoriju; kapliča no iekšpuses 
tika apšūta ar apdares dēlīšiem 
un nolakota; blakus kapličai 

tika iestādītas tūjas.
Pateicoties cilvēku atbals-

tam, visi darbi tika veikti pašu 
spēkiem. Pateicības vārdus 
gribētos teikt Aivaram Viš-
ņevskim, Vilhelmam Bricim, 
Čapkeviču ģimenei, Viktoram 
Čapkevičam, Ernestam Muiž-
niekam un visiem pārējiem, 
kuri piedalījās šajos darbos. 
Milzīgs paldies meistariem: 
Arkādijam Rimšānam, Pēte-
rim Lukaševičam, Jāzepam 
Punduram par savu ieguldīto 
darbu un laiku. Pateicamies 
mūsu Muižnieku ciemata 

jauniešiem: Ilvijai, Sintijai 
Dairim, Naurim, Kristeram, 
Rinaldam par savu sniegto pa-
līdzību.

Visu Muižnieku ciemata cil-
vēku vārdā gribam pateikties 
Dagdas novada pašvaldībai 
par finansiālo atbalstu, jo ar 
to mums izdevās īstenot iece-
rēto. Paldies visiem tiem, kas 
atbalstīja un palīdzēja īstenot 
mūsu projektu.

 

Inga Puzanova
projekta vadītāja

Jaunie Muižnieku kapu ieejas vārti

Izmaiņas autobusu 
maršrutos

Lai pasažieri varētu 
ērtāk pārsēsties no vie-
na maršruta autobusa 
cita un, lai samazinātu 
ceļā pavadīto laiku, no 
2017.gada 1.novembra 
tiks veiktas izmaiņas 
maršrutā Nr.5855 Dag-
da-Aglona un Nr.6226 
Dagda-Grāveri. 

Maršruta Nr.5855 
Dagda–Aglona autobuss 
turpmāk no Dagdas auto-
ostas pirmdienās un piekt-
dienās izbrauks 10 mi-
nūtes vēlāk – plkst.7.40. 
Savukārt reisam, kas 
pieturvietā Aglona tiek 
uzsākts plkst.9.00 un 
15.30, mainīsies autobusa 
izbraukšanas laiks no tā-
lākajām maršruta pietur-
vietām, kā rezultātā ga-
lamērķī autobuss būs par 
piecām minūtēm agrāk. 
Tāpat mainīsies autobu-
sa izbraukšanas laiks no 
pieturvietām reisam, kas 
Dagdas autoostā tiek uz-
sākts plkst.14.10, un arī šī 
reisa autobuss galamērķī 
būs piecas minūtes agrāk.

Turpmāk maršruta 

Nr.6226 Dagda–Grāve-
ri autobuss no Dagdas 
autoostas pirmdienās 
un piektdienās izbrauks 
plkst.15.30 (pirms tam 
izbrauca plkst.15.15), 
bet no pieturas Grāve-
ri – plkst. 6.45 un 16.25 
(pirms tam izbrauca 
plkst.6.55 un 16.20). 
Reisa, kas plkst.5.50 tiek 
uzsākts Dagdas autoostā, 
autobusam mainīsies iz-
braukšanas laiks no pie-
turvietām, kā rezultātā 
galamērķī tas būs piecas 
minūtes agrāk.

Autotransporta direk-
cija aicina iedzīvotājus 
izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus 
un ņemt biļetes par brau-
cienu, atgādinot, ka ik-
viena reisa lietderība tiek 
mērīta pēc izsniegtā biļe-
šu skaita.

Zane Plone,
Sabiedrisko attiecību 

vadītāja
Valsts SIA 

Autotransporta direkcija
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Karogs ir viens no valsts 
simboliem, un likumā ir 
noteikti datumi, kuros 
pie ēkām jāizkar Latvijas 
valsts karogs. Par karoga 
nenovietošanu tiesiskais 
regulējums arī paredz 
sodu, tomēr kopš 2015. 
gada vasaras fiziskām per-
sonām to vairāk piemērot 
nedrīkst – tā lēmusi Sat-
versmes tiesa. Vienlaikus 
gan jāatzīmē, ka juridiskas 
personas joprojām var so-
dīt par karoga neizkāršanu.

Latvijas valsts karo-
gu pie publisko personu 
ēkām, privāto tiesību, ju-
ridisko personu un per-
sonu apvienību ēkām, 
kā arī dzīvojamām ēkām 
novieto 1.maijā, 4.maijā, 
21.augustā, 11.novembrī 
un 18.novembrī. Pie šīm 
pašām ēkām valsts karogu 
sēru noformējumā novieto 
25.martā, 14.jūnijā, 17.jū-
nijā, 4.jūlijā un decembra 
pirmajā svētdienā. Likums 
paredz, ka valsts karogu 
lieto arī citos Ministru ka-
bineta vai pašvaldību no-
teiktajos gadījumos. Tāpat 
Latvijas valsts karogu var 
izkārt tautas, reliģiskajos 
un ģimenes svētkos, atce-
res dienās un citos gadīju-
mos, garantējot tam pienā-
cīgu cieņu.

Vietās, kur Latvijas 
valsts karogu nelieto pa-
stāvīgi, to paceļ ne vēlāk 
kā pulksten 9.00 un nolaiž 
ne agrāk kā pulksten 21.00 
vai paceļ tad, kad sākušies 
svētki, svinības, sēru vai 
cita ceremonija, un nolaiž, 
kad minētie pasākumi bei-
gušies.

Datumos, kad Latvijas 
valsts karogs paceļams 
sēru noformējumā, virs 
karoga pie kāta piestiprina 
melnu lenti, kuras platums 
ir 1/20 no karoga platuma 
un garums atbilst karoga 
platumam. Mastā uzvilktu 
Latvijas valsts karogu no-
laiž pusmastā bez sēru len-
tes.

Normatīvie akti liedz 
publiski lietot tādu Latvi-
jas valsts karogu, uz kura 
attēloti jebkādi simboli, zī-
mes vai uzraksti. Publiski 
nedrīkst lietot karogu, kas 
papildināts ar bārkstīm vai 
jebkādiem citiem dekora-
tīviem vai informatīviem 
elementiem.

Karoga kāta garumam 
un diametram jābūt pro-
porcionālam karoga izmē-
ram. Pie ēkas fasādes vai 
telpās lietojamu karoga 
kātu izgatavo atbilstoši šā-
dām prasībām:

• karoga kāts ir garāks 

par karoga garāko malu;
• karoga kāts ir taisns un 

gluds, baltā krāsā;
• karoga kāta augšējā 

galā ir dekoratīvs uzgalis.
Karoga kāta augšējā 

galā esošais dekoratīvais 
uzgalis var būt:

• konusveida vai lodvei-
da. Dekoratīvais uzgalis 
ir karoga kāta krāsā, un 
uzgaļa diametrs platākajā 
vietā par vairākiem cen-
timetriem pārsniedz kāta 
diametru;

• plakans, ažūrā veidots 
metāla uzgalis alumīnija 
vai bronzas krāsā.

Pie ēkas fasādes novie-
tojamu karoga kāta turētā-
ju ieteicams izgatavot tā, 
lai tajā ievietotais karoga 
kāts atrastos 40 grādu leņ-
ķī pret ēkas fasādi.

Karoga masta garums 
un diametrs ir propor-
cionāls karoga izmēram. 
Karoga mastu izgatavo 
atbilstoši šādām prasībām:

• karoga masts ir taisns 
un gluds, baltā vai alumī-
nija krāsā;

• karoga masta augšē-
jā galā var būt dekoratīvs 
lodveida vai sīpolveida 
uzgalis alumīnija, bronzas 
vai baltā krāsā.

Informācijas avots:
www.lvportals.lv

Latvijas karoga izkāršanas prasības

Šogad putnu pašvaldības 
salidoja Ērgļos

13.oktobrī Dagdas novada 
pašvaldības kultūras darbi-
nieki devās uz ikgadējo Putnu 
pašvaldību salidojumu. 

Šo tradīciju pirms 15 gadiem 
aizsāka Gulbene, un kopš tā lai-
ka, ik gadu šis pasākums pulcē 
vairāk nekā 100 pārstāvjus no 
dažādiem novadiem, kuru ģer-
bonī ir putns. Katru gadu Putnu 
pašvaldību salidojums notiek 
citā vietā. Šogad 16.salidojums 
“Putnu raksti” tika organizēts 
Ērgļu novadā.

Šogad pasākumā piedalījās 14 
pašvaldības, bet kopumā Latvijā 
ir 25 pagasti, pilsētas un nova-
di, kuru ģerbonī ir attēlots kāds 
putns. Piemēram, mūsu Dagdas 
novada ģerboni rotā teiksmai-
nais putns fēnikss, bet Gulbenes 
ģerbonī - gulbis, Ērgļu – ērglis, 
Engures – dzērve, Līvānu – va-
nags, Dundagas – mednis, Preiļu 
– krauklis, Neretas – pūce, Ma-
donas un Suntažu – gailis. 

Dagdas novada delegācija, 
gatavojoties salidojumam, iz-
veidoja 13.oktobra putnu paš-
valdību salidojuma rakstu un 
iemūžināja to kokā. Tika radī-
ta īpaša dāvana Ērgļu novada 
pašvaldībai – unikāla glezna uz 
koka prasmīgas meistares Beat-
rises Gabrānes izpildījumā, kas 
izraisīja salidojuma dalībnieku 
interesi un apbrīnu.

Ērgļu novadā mūsu pašvaldī-
bas delegācija apmeklēja tūris-
ma objektus un pašvaldības ies-
tādes, iepazinās ar uzņēmīgiem 
un radošiem cilvēkiem, kā arī 
varēja novērtēt vietējo māksli-
niecisko pašdarbības kolektīvu 

meistarību.
Salidojums sākās ar novadu 

prezentācijām, kur katras dele-
gācijas pārstāvji iepazīstināja 
pārējos viesus ar savu novadu. 
Tika sniegta bagātīga faktu in-
formācija, izskanēja arī muzikā-
li un humora pilni priekšnesumi.  

Programmas turpinājumā no-
vadu delegācijas apmeklēja brā-
ļu Jurjānu memoriālo muzeju 
“Meņģeļi”, rakstnieka Rūdolfa 
Blaumaņa “Braku” māju, Mārča 
Feldberga Kandžas laboratoriju, 
estrādi, viduslaiku pilsdrupas, 
pieminekli R.Blaumanim, par-
ku, katoļu baznīcu, Skanstkal-
niņu, HES aizsprostu uz Ogres 
upes, kā arī Jumurdas un Saus-
nējas pagastu objektus. Savie-
sīgajā daļā Ērgļu Saietu namā 
varēja noskatīties Ērgļu novada 
aktiermākslas kolektīvu sniegu-
mu, klausoties Ērgļu jauniešu 
pūtēju orķestri un paša Ērgļu 
novada mēra Guntara Velča mu-
zicēšanu.

Putnu dienu salidojums ir 
kļuvis par ikgadēju tradīciju. Tā 
ir lieliska iespēja pārņemt labo 
pieredzi no citām pašvaldībām. 
Nākamgad putni salidos Smilte-
nē.

Paldies Dagdas novada ra-
došajai komandai – Dainim 
Platacim, Intai Viļumai, Ernes-
tam Vjateram, Ernai Šļahotai, 
Sarmītei Kromānei, Andrejam 
Belovam, Ļenai Beitānei par 
pievilcīgu un interesantu mūsu 
novada prezentāciju Ērgļos.

Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķe

Lai noskaidrotu ie-
dzīvotāju viedokli par 
iecerētajiem projektiem, 
no 25. septembra līdz 8. 
oktobrim Dagdas nova-
da pašvaldība aicināja 
ikvienu aizpildīt anketu 
novada mājaslapā.

Uz jautājumiem ir sa-
ņemtas 142 respondentu 
atbildes. Aptaujā pieda-
lījās 106 sievietes un 36 
vīrieši. Lielākā daļa res-
pondentu jeb 33 cilvēki 
bija vecumā 21-30 gadi, 
30 respondenti vecumā 
51-60 gadi, 29 respondenti 
vecumā 41-50, 26 respon-
denti vecumā 31-40 gadi, 
7 vecāki par 61 gadu un 17 
jaunāki par 21 gadu. 

Lielākā daļa respon-
dentu kā savu dzīvesvietu 
norādīja Dagdu – 73 iedzī-
votāji. 13 bija no Dagdas 
pag., 12 no Asūnes pag., 
11 no Andrupenes pag., 7 
no Ezernieku pag., 6 no 
Andzeļu pag., pa 4 no Sva-
riņu, Šķaunes pag., pa 3 no 
Bērziņu, Konstantinovas, 
un 2 no Ķepovas pag., kā 
arī 4 respondenti nedzīvo 
Dagdas novadā.

Ieceri par bērnu rotaļu 
laukuma uzstādīšanu 
Dagdas pilsētas skvērā at-
balstīja 112 jeb 78,9% res-
pondenti, bet 20 jeb 14,1% 

šo ieceri neatbalstīja, sa-
vukārt 10 jeb 7% nevarēja 
atbildēt uz šo jautājumu. 

84 respondenti atbalstīja 
ieceri iegādāties brīvdabas 
kino aprīkojumu sabiedris-
ko aktivitāšu dažādošanai 
un profesionālās darbības 
pilnveidei, 39 respondenti 
šo ieceri noraidīja, bet 19 
respondenti norādīja, ka 
nezina. 

Uz jautājumu “Iecerēta 
skaņas aparatūras iegā-
de Dagdas Tautas namam 
kvalitatīvai kultūras akti-
vitāšu īstenošanai. Vai Jūs 
atbalstāt šo ieceri?” atbil-
dēja: 89 jeb 62,7 % - Jā, 24 
jeb 16,9% - Nē, bet 29 jeb 
20,4% - Nezinu. 

Ieceri par tautas tēr-
pu iegādi Dagdas novada 
bērnu tautas deju un koru 
kolektīviem atbalstīja 105 
respondenti, bet 13 jeb 
9,2% šo ieceri neatbalstī-
ja, savukārt 24 jeb 16,9% 
nevarēja atbildēt uz šo jau-
tājumu.

92 jeb 64,8% atbalstīja 
ieceri par instrumentālās 
klases izveidi, iegādājoties 
mūzikas instrumentus - 
bungu un šķīvju komplek-
tu, solo ģitāru, akustisko 
ģitāru, pulti, skandas, vo-
kālos mikrofonus, moni-
torus un kahonu, 26 jeb 

18,3% šo ieceri neatbalstī-
ja, savukārt 24 jeb 16,9% 
nezina.

Uz jautājumu “Iecerēts 
iegādāties tautiskos tēr-
pus Dagdas novada korim 
“Vēja rozes”” atbildē-
ja: 46 jeb 32,4% - Jā, 63 
jeb 44,4% - Nē un 33 jeb 
23,3% - Nezinu.

Ieceri iegādāties skaņas 
aparatūru Asūnes Tautas 
namam atbalstīja 72 res-
pondenti, 34 respondenti 
noraidīja šo ieceri, bet 36 
respondenti atbildēja nezi-
nu.

Katram aptaujas res-
pondentam bija iespēja 
izteikt savas domas par 
sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošanas pasākumiem 
vai ieguldījumu nepiecie-
šamību Dagdas novadā. 
Daudzi šo iespēju arī iz-
mantoja. Vairāki respon-
denti komentāros norādīja 
par bērnu rotaļu laukuma 
nepieciešamību un Dag-
das vidusskolas stadiona 
atjaunošanu. 

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

Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa

Aptaujas rezultāti
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Andrupenē:
01.11. – 04.12. Jaunumi grā-
matu plauktos – Latvijas vēs-
tures romānu sērija “Mēs, 
Latvijā, XX gadsimts” un 
“Latvijas simtgades romāni”.
10.11. Rīta stunda pirmskolas 
vecuma bērniem “Latvju tau-
tas teiku varonis - Lāčplēsis”.
No 13.11. J. Bondara Latvijas 
dabas ainavu foto izstāde “Es 
brīnos par mākoņiem Latvijā, 
cik skaisti tie pāri mums lie-
cas…”.
21.11. Literatūras izstāde un 
tematisks pasākums skolē-
niem “Astrīdai Lindgrēnei - 
110”.
Andzeļos:
06.11. – 10.11. Novadpētnie-
cību materiālu izstāde “Ma-
nai Latvijai”.
13.11. – 17.11. Literatūras iz-
stāde “Es mīlu šo zemi”.
Asūnē:
10.11. Literatūras izstāde vel-
tīta Lāčplēša dienai “Brīvības 
cīnītāju gars caur visiem lai-
kiem”.
14.11. Pasākumi bērniem 
“Brālītis un Karlsons mūsu 
vidū”, veltīts bērnu rakstnie-
cei A.Lindgrēnas 110.
17.11. Literatūras izstāde vel-
tīta Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 99-jai gadadienai.
Bērziņos:
14.11. – 20.11. Literatūras 
izstāde “Es rakstu bērnam 
sevī” veltīta zviedru rakstnie-
ces Astrīdas Lindgrēnes 110 
gadu jubilejā.
15.11. – 23.11. Literatūras iz-
stāde veltīta LR proklamēša-
nas dienai.
Dagdā:
01.11. – 30.11. Daiļliteratū-
ras izstāde “Ceļā uz Latvijas 
valsti” vēstures romānu sērija 
“Mēs. Latvija XX gs.”; tema-
tiska izstāde “Latvijas zīmes 
– skaistumam, spēkam, aiz-
sardzībai”; izstāde “Atbildes 
meklējot…” veltīta dzejnie-
kam I.Pauliņam – 80 un dra-
maturgam P.Putniņam – 80; 
novadpētniecības materiālu 
izstāde “Latvija – Tevi sargāt 
mūsu gods” veltīta Robež-
sargu dienai; jaunieguvumu 
izstāde “Ļaujies lasītprie-
kam!”. 
8.11. un 22.11. Apmācības 
“Draugos ar datoru”.
15.11. un 29.11. Apmācības 
“Draugos ar internetu”.
24.11. Literatūras apskats 
“Ļaujies lasītpriekam!”.
29.11. Derīgo padomu stunda 
“Adventes kalendārs”.
06.11. – 27.11. “Amatnie-
cības tendences mūsdienu 
tehnoloģiju izpildījumā” Be-
atrises Gabrānes koka izstrā-
dājumu izstāde.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
01.11. – 30.11. Literatūras iz-
stāde “Pauls Putniņš – viens 
no ražīgākajiem latviešu dra-
maturgiem” Dramaturgam P. 
Putniņam – 80; Literatūras 

izstāde “Mārtiņi… ziemas 
priekšvēstnesis”; Literatū-
ras izstāde “Ar domām par 
Latviju” Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai; Lite-
ratūras izstāde “Mana mūža 
pasaule” veltīta dzejniekam, 
literatūrzinātniekam I. Auzi-
ņam – 80; Literatūras izstā-
de “A.Lindgrēnes pasakainā 
dzīve” veltīta zviedru rakst-
niecei A.Lindgrēnei – 110.
10.11. Bibliotekārā stunda 
“Uzziņu literatūras veidi bib-
liotēkā”.
14.11. “Jaunieguvumi Dag-
das bērnu bibliotēkā”.
16.11. “Daudz laimes dzim-
šanas dienā, Latvijā!”.
Dagdas pagastā:
06.11. – 13.11. Izstāde veltīta 
Lāčplēša dienai.
06.11. – 24.11. Tematiskā iz-
stāde veltīta Latvijas Repub-
likas proklamēšanas dienai.
01.12. – 22.12. Adventes 
laiks. Izstāde - skaistākais 
adventes vainags.
Ezerniekos:
01.11. – 30.11. Skaistāko fo-
togrāmatu izstāde par Latviju 
“Tu esi Latvija”.
14.11. – 08.12. Grāmatu iz-
stāde veltīta A.Lindgrēnei – 
110.
Konstantinovā:
14.11. Literatūras izstāde vel-
tīta rakstniecei A.Lingrēnei 
– 110.
16.11 Literatūras izstāde 
“Mana Latvija”.  
Ķepovā:
13.11. – 20.11. Izstāde “Lat-
vija mana māmuļa” veltīta 
Latvijas proklamēšanas 99. 
gadadienai.
27.11. – 30.11. Izstāde 
“Adventes laiks”, sveču un 
vainagu izstāde.
Svariņos:
No 10.11. Literatūras izstā-
de veltīta zviedru rakstniecei 
Astrīdai Lindgrēnei – 110.
No 14.11. Literatūra izstāde 
“Daudzveidīgā Latvija” vel-
tīta Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 99. gadadienai.
16.11. Atvērto durvju diena 
“Izmēģini senas lietas” no-
vadpētniecības istabā (skolas 
vecuma bērniem).
No 24.11. “Lielā brīnuma 
gaidīšanas laiks” tematiska 
izstāde veltīta Ziemassvēt-
kiem. 
No 29.11. Izstāde “Siltas dā-
vanas vēsajam laikam”.
No 01.12. Foto izstāde “Sva-
riniešu aktivitātes 2017”.
Šķaunē:
07.11. – 20.11. Literatūras iz-
stāde “Mēs savas zemes brī-
vību un valsti sirdī nesam”, 
kas veltīta Latvijas Republi-
kas proklamēšanas gadadie-
nai.
27.11. Derīgo padomu izstā-
de “Radošas idejas Adventes 
laika dekoriem”.

Izglītības ziņas
Izglītības iestādēs ok-

tobris bija saspringts dar-
ba mēnesis. 

Asūnes un Andrupenes 
pamatskolās, Ezernieku un 
Dagdas vidusskolās peda-
gogi īsteno ESF SAM pro-
jektu Nr.8.3.2.2/16/1/001 
“atbalsts izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstī-
bai”.

Andrupenes un Andze-
ļu pamatskolās, Ezernie-
ku un Dagdas vidusskolās 
pedagogi ir tikko uzsā-
kuši ESF projektu SAM 
8.3.4.0/6/1/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai”.

11.oktobrī Balvu novada 
izglītības, kultūras un sporta  
pārvaldes 10 darbinieki cie-
mojās pieredzes apmaiņas 
seminārā Dagdas novada 
Izglītības, kultūras un spor-
ta nodaļā.

Informatīvi-izglītojoša-
jā seminārā 9.oktobrī tikās 
Dagdas novada direktoru 
vietnieki audzināšanas dar-
bā par aktuāliem audzināša-
nas darba jautājumiem.

18.oktobrī Aleksandrovas 
internātpamatskolā notika 
seminārs “Darīt vēl labāk” 
Dagdas novada izglītības 
iestāžu vadītājiem un viet-
niekiem. Tika aktualizēti 
jautājumi par jauno peda-
gogu profesionālās darbības 
kvalitātes izvērtēšanu, skolu 
dalība projektos, tika ap-
spriesti nolikumi. Savā pie-

redzē par projekta “Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” 
īstenošanu dalījās iestāžu 
vadītāji. 

24.oktobrī Dagdas JIC 
“Parka rozes” notika semi-
nārs skolu parlamentu pār-
stāvjiem “Iepazīsti blakus 
sēdošo”.

Novada izglītības iestā-
dēs notika vecāku sapulces. 
Vecākus iepazīstināja ar iz-
maiņām normatīvajos doku-
mentos. 

Skola2030 nodota sa-
biedriskajai apspriešanai 
– Izglītība mūsdienīgai liet-
pratībai: mācību satura un 
pieejas apraksts. Aicinu ve-
cākus, sabiedrību piedalīties 
satura apspriešanā. Mācību 
satura sabiedriskā apsprie-
šana notiek no 2017. gada 
25. septembra līdz 2018. 
gada 1. februārim. Viss do-
kuments ir pieejams www.
skola20130.lv / Sabiedriskā 
apspriešana. 

Šim nolūkam VISC veido 
ciešu sadarbību ar novadu 
pedagogiem ar mērķi jaunā 
mācību satura un tā īsteno-
šanas pilnveidē, pedagogu 
profesionālo vajadzību iz-
zināšanā, viedokļu apmaiņā 
un praktiska rīcība skolēnu 
lietpratības un skolotāju 
profesionālās kompetences 
paaugstināšanā. Atsaucoties 
uz VISC lūgumu, Dagdas 
novada IKSN ir nominējusi 
pedagogus septiņās mācību 
jomās (Valodu, Sociālajā 

un pilsoniskajā, Kultūras 
izpratnes un pašizpausmes 
mākslā, Dabaszinātņu, Ma-
temātikas, Tehnoloģiju, Ve-
selības un fiziskās aktivitā-
tes), kā arī pirmsskolai un 
sākumskolai - šajos izglītī-
bas posmos specifisku mā-
cību satura un pieejas jautā-
jumu risināšanai. Jau 27.un 
28.oktobrī mācības sākas 
projekta Valsts izglītības sa-
tura centra īstenotā ESF pro-
jekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 
“Kompetenču pieeja mācī-
bu saturā” ietvaros visu vis-
pārizglītojošo skolu vadības 
komandām ar mērķi atbalstīt 
skolas jaunā mācību satura 
un pieejas ieviešanai. Šīs 
skolu vadības komandu mā-
cības nodrošina LU kā pro-
jekta sadarbības partneris. 
Arī mūsu novada skolas va-
dība apgūs jaunā izglītības 
standarta saturu un mācību 
darba organizācijas princi-
pus, kas ir pamatā skolēnu 
lietpratības (kompetences) 
attīstīšanai; izveidos plānu 
mācību procesa, mācību 
darba organizācijas, skolas 
komandas darba organizā-
cijas un sadarbības realizā-
cijai jaunā satura ieviešanai 
skolā un pakāpeniski uzsāks 
plāna realizāciju skolā.

Marija Micķeviča
Izglītības, kultūras un sporta 

nodaļas vadītāja 

Sporta skolas aktivitātes
Oktobris sporta skolas audzēkņiem nebija bagāts 

sportiskiem pasāku-
miem.

1.oktobrī vieglatlēti 
piedalījās “Daugav-
pils vieglatlētikas tūre” 
1.posma sacensībās. 
Par godalgas iegu-
vējiem kļuva: Undī-
ne Kromāne (1.vieta 
tāllēkšanā un 3. vieta 
200 m skriešanā); And-
ris Vorobjovs (1.vieta 
augstlēkšanā un 3.vie-
ta 200 m skriešanā); 
Katrīna Kuzņecova  
(1.vieta 200 m skrie-
šanā); Kristaps-Jānis 
Vītoliņš (2.vieta 200 

m skriešanā un 3.vieta tāl-
lēkšanā); Kristaps Utkins 
(2.vieta augstlēkšanā un 
3.vieta 200 m skriešanā); 
Viktors Kuzmins (3.vieta 
tāllēkšanā un augstlēkšanā).

Sākas sacensības “Kausa 
izcīņa” volejbolā meiteņu 
un zēnu komandām. Veik-
smīgus viņiem startus šajā 
turnīrā!

Jaunajā mācību gadā ve-
lēsim visiem sportistiem 
uzrādīt augstvērtīgus rezul-
tātus!

Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis

Novada bibliotēkās:
19.oktobrī notika II 

Latgales un Sēlijas no-
vadu mazpilsētu un lau-
ku mūzikas un mākslas 
skolu vokālās un vizuālās 
mākslas konkurss “Skani, 
tēvu zeme!”.

Šis konkurss jau otro 
gadu tiek organizēts, sagai-
dot Latvijas simtgadi. 

Šogad konkursā piedalī-
jās audzēkņi no 7 Latvijas 
skolām, kā arī no Lietuvas 

Rokiškio Rudolfo Lymano 
mūzikas skolas. 

Konkursu vērtēja augsta 
līmeņa žūrija: Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas profesore, Latvijas 
Nacionālās operas un baleta 
soliste Andžella Goba, kon-
kursa gaitā sniedza meis-
tarklasi pedagogiem un au-
dzēkņiem. 

Dagdas Mūzikas un 
mākslas skolu šajā konkursā 

pārstāvēja 3 audzēkņi. Un-
dīne Kromāne ieguva 1.vie-
tu un Aivars Eisaks ieguva 
augsto 1.vietu, bet Katrīna 
Kuzņecova ieguva godalgo-
to 4.vietu. 

Paldies audzēkņiem par 
ieguldīto darbu, par atbal-
stu, lai mūsu skola tiktu pār-
stāvēta šajā konkursā.

 Lolita Beitāne
Dagdas Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

Konkurss “Skani, tēvu zeme!”



* Ja turpmāk nevēlaties saņemt sveicienu jubilejā, kas pub-
licēts novada bezmaksas informatīvajā izdevumā “Dagdas 
Novada Ziņas”, lūdzam par to informēt sabiedrisko attiecību 
speciālisti Evitu Krūmiņu (tel. 29190911, adrese: Alejas iela 
4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674), norādot personas vār-
du, uzvārdu un dzimšanas gadu.

Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

Atbildīgais par izdevumu: Sabiedris-
ko attiecību speciāliste Evita Krūmiņa 

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

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100

Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

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

bu atbild autors.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!
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Viņsaulē aizgājušie* 
oktobrī:

Izsakām 
dziļu līdzjūtību 

tuviniekiem

* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā no 01.10. līdz 30.10.

Oktobra jubilāri Dagdas novadā

Sirsnīgi sveicam skaistajā 
dzīves jubilejā!

-70-
Burceva Dzintra, 10.11., Andzeļu pag.
Trepša Valentīna, 15.11., Svariņu pag.

Japiņš Jāzeps, 16.11., Dagda
-75-

Kromāne Anna, 01.11., Andrupenes pag.
Vasiļevska Tamāra, 02.11., Asūnes pag.

Kromāne Anastasija, 03.11., Bērziņu pag.
Škutāne Bronislava, 03.11., Bērziņu pag.

Nagle Lilija, 13.11., Ezernieku pag.
Jemeļjanovs Fjodors, 17.11., Andrupenes pag.

Pauliņa Helēna, 22.11., Svariņu pag.
Vērdiņa Jevlampeja, 22.11., Andzeļu pag.

Divanovska Stanislava, 29.11., Bērziņu pag.

-80-
Vasiļevskis Jānis, 06.11., Dagda

Kozlova Valentīna, 10.11., Andzeļu pag.
Rubīne Lūcija, 10.11., Asūnes pag.

Vorslovs Mihails, 15.11., Andzeļu pag.
Plešanovs Grigorijs, 25.11., Andrupenes pag.

-85-
Žeimote Janīna, 07.11., Andrupenes pag.

Pavlovska Janīna, 22.11., Dagda
 

Dzimušie* Dagdas novadā 
oktobrī:

Apsveicam ar mazuļa 
piedzimšanu!

Mobilais mamogrāfs Dagdā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmek-

lējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības 
Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradī-
sies 16. – 17. novembrī.

Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselī-
bas un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”, 
Brīvības iela 29. 

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc 
iepriekšēja pieraksta!

Pierakts notiek pa telefonu 27 86 66 55 (lū-
gums iepriekš sagatavot personas kodu un tāl-
ruņa numuru)

Sīkāka informācija www.mamografi ja.lv

Noteikti katrs Dagdas jau-
no kapu apmeklētājs novērtē-
ja, cik ļoti rūpīgi un ar lielu 
mīlestību ir sakopta kapsēta. 
Izsakām lielu paldies kapu 
pārzinei Inārai Višņevskai 
par ieguldīto darbu kapsētas 
sakopšanā. Pateicamies par 
zāles apļaušanu, ērta celiņa 
izveidošanu un par citiem iz-
darītiem darbiem.

Ar cieņu,
Antoņina Dubica un 

Liepājas ielas iedzīvotāji

Pasākumi
Andrupenē:
18.11. Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99. gadadienai 
veltīts pasākums.
Andzeļos:
18.11. Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99. gadadienas 
koncerts. Svētku diskotēka.
Asūnē:
18.11. Valsts svētki un piln-
gadnieku sumināšana
Bērziņos:
18.11. LR proklamēšanas 99. 
gadadienai veltīts svinīgs pa-
sākums. 
Dagdā:
10.11. Lāčplēša dienai veltīts 
Lāpu gājiens no Dagdas vidus-
skolas līdz piemineklim “Sēro-
jošā māte”. Piemiņas brīdis un 
svinīgs jaunsargu zvērests. 
17.11. Latvijas 99.proklamē-
šanas gadadienai veltīts svi-
nīgs pasākums.
05.12. Adventes Lūgšanu bro-
kastis. Lūdzam pieteikt līdzda-
lību līdz 30. novembrim pa tāl-
runi 65681721 vai 26621945. 

Ziedojums dalībai – 10,00 
EUR.  
24.11. Filmas “Vectēvs, kas 
bīstamāks par datoru” de-
monstrēšana. 
Ezerniekos:
18.11. Latvijas Republi-
kas proklamēšanas 99. ga-
dadienai veltīts pasākums.
Konstantinovā:
18.11. Svinīgs pasākums vel-
tīts LR proklamēšanas 99. ga-
dadienai. Diskotēka.
Ķepovā:
12.11. Darbnīcas „Latvijas Re-
publikas gadadienu sagaidot”.
Svariņos:
18.11. “Manai Latvijai!” – pa-
sākums veltīts LR proklamēša-
nas gadadienai.
Šķaunē:
18.11. Svinīgs pasākums vel-
tīts LR proklamēšanas 99. ga-
dadienai.

Dažādu apstākļu dēļ ir ie-
spējamas izmaiņas, lūdzam 
sekot pasākumu afi šām un 
www.dagda.lv.

Drozde Velta (dz.1957.g.)
Grizāns Jevgēnijs (dz.1962.g.)
Jakušonoka Leokādija (dz.1931.g.)
Kartenko Lidija (dz.1940.g.)
Kekers Josifs (dz.1932.g.)
Ratinskis Ādolfs (dz.1938.g.)
Spila Vida (dz.1950.g.)
Zaķis Andris (dz.1947.g.)
Žurova Ina (dz.1961.g.)

Filipova Jūlija

Vasiļevskis Dāvis

Šatrovska Snežana

Uz Dagdas novadu ir 
atceļojusi Latvijas Valsts 
Simtgadei veltītā Rīgas aktī-
vo senioru iniciatīva “Tautas 
Saimes grāmata”. Aicinām 
ikvienu novada iedzīvotā-
ju grāmatā iemūžināt savu 
stāstu vai veltījumu valsts 
simtgadei. 

Ar grāmatas parakstīša-
nas grafi ku un saistītajiem 
pasākumiem varēs iepazīties 
Dagdas novada mājaslapā 
www.dagda.lv.


