
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 1.novembrī

23. septembrī Preiļu KN N.Rancāna 
balvas Latgales izcilākajiem 

pedagogiem noslēguma pasākums
Nikodema Rancāna balva iedibinā-

ta 2015. gadā par godu izcilajam Lat-
gales sabiedriskajam darbiniekam, 
garīdzniekam un pedagogam N. 
Rancānam. Nikodema Rancāna bal-
vas konkursam šogad pieteikti 15 
nominanti, kuru sasniegumi tiek 
vērtēti piecās nominācijās - par lat-
galiešu valodas, kultūras vēstures, 
novada mācības popularizēšanu un 
ieviešanu mācību vai studiju vidē, 
par inovatīvu metodikas lietojumu, 
par mūsdienīgu un radošu pieeju 
skolēnu darba tikuma audzināšanai 
un amatu apmācībai, par veiksmīgu 
pedagoga debiju, kā arī par latviskās 
un latgaliskās kultūrvides veidoša-
nu pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Pēdējā nominācija tika piešķirta 
pirmo gadu. Noslēguma pasākuma 
vieta katru gadu tiek mainīta - 2015. 
gadā tā bija Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, 2016. gadā Ludza, 2017. 

gadā Viļāni, bet šogad pedagogus pie 
sevis aicināja Preiļi, kur N.Rancāns 
ir strādājis vairākus gadus.

Konkursa pamatideja – godināt 

labākos Latgales 
reģiona skolotājus, 
pasniedzot tiem sim-
bolisku, īpaši šim 
konkursam izgatavotu 
balvu – sudraba pakav-
saktu (rotkalis Rihards 
Ciblis), šādā veidā celt 
skolotāja profesijas 
prestižu, mudinot jau-
no paaudzi pārdomāt 
arī savas profesijas iz-
vēli, neatstājot novārtā 
tās profesijas, kas ir 
saistītas ar vērtību 
izkopšanu un tālāku 
nodošanu nākamajām 
paaudzēm.

No Dagdas nova-
da nominācijai tika 
pieteikti 5 pedagogi: 
Dagdas PII Saulīte 
pirmsskolas sko-

lotāja Iveta Plakoša, Andrupenes 
pamatskolas skolotājs Viktors Iva-
novs, Ezernieku vidusskolas sko-
lotāja Bronislava Andžāne, Dagdas 

vidusskolas skolotāji Rita Orole un 
Harolds Kavinskis.

Lepojamies par visiem mūsu 
pieteiktajiem pedagogiem! Īpašs 
prieks par Harodu Kavinski, kas 
saņēma sudraba pakavsaktu no paša 
rotkaļa Riharda Cibļa rokām par mūs-
dienīgu un radošu pieeju skolēnu dar-
baudzināšanai. Pateicamies no sirds 
Bronislavai Andžānei, kas arī saņē-
ma sudraba pakavsaktu no Dagdas 
vidusskolas skolotājas Aijas Babres, 
iepriekšējā gada laureātes rokām par 
inovācijām izglītības procesā (jaunu 
metožu, pieeju, stratēģiju, moderno 
tehnoloģiju pielietojums mācību un 
audzināšanas darbā, metodisku dar-
bu izstrādnes, publikācijas, pieredzes 
popularizēšana, darbs ar vecākiem). 
Harolds Kavinskis saņēma arī spec-
balvu no Eiroparlamenta deputātes 
Ineses Vaideres: ceļojumu uz Briseli.

Pasākumu kuplināja soliste 
Ilona Bagele un Preiļu Mūzikas 

skolas audzēkņi. Mūsu nominan-
tus ar krāšņiem ziediem sveica Vija 
Gekiša, Velta Augustova, Aleksandrs 
Gžibovskis, Artūrs Babris un Inga 
Kavinska. Apliecinot šī notikuma 
svarīgumu, jo šāda balva Latgales 
pedagogiem ir vienīgā, visus nomi-
nantus sveica arī Dagdas nova-
da domes priekšsēdētāja vietniece 
Sandra Viškure.

Konkursa noslēguma pasākumā 
interesenti varēja gūt priekšstatu 
par jaunu izglītojošo datorspēli par 
N. Rancānu, ko veidoja RTA, Ilgas 
Šuplinskas vadībā. Patīkami, ka visi 
arī citi konkursa pretendenti saņēma 
dāvanā grāmatas, pateicības un zie-
dus. Un, protams, dvēseliskas sarunas 
pie tasītes tējas. Paldies konkursa or-
ganizatoriem un atbalstītājiem!

Kopā ar pedagogiem bija Dagdas 
novada IKSN vadītāja M.Micķeviča

 Dagdas jauniešu īstenotais projekts
 „Asfalta spēles brīvā laika 

pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai”
Dagdas novada pašvaldības pro-

jektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 
2018” ietvaros vietējā jauniešu gru-
pa- A.Bačkurs, K.Babris, L.Odiņe-
ca, L.Borisova, D. Smoļaņinova, A. 
Cimoška -  īstenoja projektu „Asfal-
ta spēles brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu dažādošanai”. Projekta 
realizēšanai tika saņemts finansē-
jums 500,-EUR apmērā. Rezultātā 

tika nopirktas mūsdienīgas, liela 
izmēra āra spēles -“Cirks”, “Riču-
raču”, “Samezglojies”, “Domino” -, 
ko Dagdas novada bērni un jaunieši 
izmanto, spēlējot uz asfalta, zālāja 
vai telpā. Arī Dagdas pagasta “Par-
ka rozes” teritorijā esošais vecais, 
pelēkais asfalta laukums kļuvis krā-
saināks un saturīgu nodarbju orga-
nizēšanai pievilcīgāks, jo uz tā tika 

uzzīmētas gan pašu jauniešu izdomā-
tas, gan vienaudžu lokā iecienītākās 
spēles: “Rūžeņas”, “Ērkšķu lauks”, 
“Rožu pļava”, “Lāsītes”, “Taka” 
“Pēdiņas”, “Labirints”, “Darts” un 
“Futbols”.  

Projekta darba grupa atzina, ka 
šādu konkursu rīkošana ir ļoti vērtī-
ga - tā veicina jauniešu iniciatīvu 
un atbildību par savas dzīves vides 
uzlabošanu, kā arī palīdz jauniešiem 
gūt nozīmīgu pieredzi projektu rak-
stīšanā un īstenošanā.
 
Projekta vadītāja Liāna Odiņeca
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27. septembra Domes sēdes lēmumi
>Tika apstiprināti grozījumi 
Dagdas novada pašvaldī-
bas 27.08.2018. noteiku-
mos „Par valsts budžeta 
mērķdotācijas sadales kārtī-
bu pedagogu darba samak-
sai Dagdas novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēs”.
>Nolēma ar 2018.gada 1.ok-
tobri ieviest jaunu maksas 
pakalpojumu VSPC “Dag-
da” dienas stacionārā - 
Ārstēšanās dienas stacionārā 
bez ārsta nosūtījuma – 21,00 
EUR/dienā. 
>Pagarināja SIA “Bite Lat-
vija” pašvaldības ūdenstorņa 
Andzeļu pagastā “Zīles 1” 
daļas un zemesgabala no-
mas līgumu līdz 2028.gada 
31.decembrim.
>Anulēja ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu 5 personām, vi-
enai personai atteica anulēt 
ziņas par deklarēto dzīvesvi-
etu.
>Nolēma no vienas zem-
nieku saimniecības bez-
strīdus kārtībā piedzīt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu par diviem nekustam-
ajiem īpašumiem.
>Noteica ar 2018.gada 1.no-
vembri siltumapgādes pa-
kalpojuma tarifu par SIA 
“Dagdas komunālā saim-
niecība”  piegādāto siltu-
menerģiju lietotājiem  par 
1 megavatstundu – 60,45  
EUR/MWh (bez PVN).
>Noteica ar 2019.gada 1.jan-
vāri siltumapgādes pakalpo-
juma tarifu par Asūnes pa-
gasta pārvaldes piegādāto 
siltumenerģiju lietotājiem 
par apkurināmās platības 
1 kvadrātmetru mēnesī ap-
kures sezonā – 1,78 EUR/m2 

(bez PVN).
>Noteica ar 2019.gada 1.jan-
vāri siltumapgādes pakalpo-
juma tarifu par Šķaunes pa-
gasta pārvaldes piegādāto 
siltumenerģiju lietotājiem 
par apkurināmās platības 
1 kvadrātmetru mēnesī ap-
kures sezonā – 1,23 EUR/
m2 (bez PVN) un maksu par 
ūdens uzsildīšanu lietotājiem 
1,65 EUR (bez PVN) no vi-
ena cilvēka mēnesī, vai 1,42  
EUR/m3 (bez PVN).
>Apstiprināja Dagdas nova-
da pašvaldības izglītības 
iestāžu izmaksu aprēķinu 
(pēc naudas plūsmas 2017.
gadā) pašvaldību savstarpē-
jo norēķinu veikšanai par 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem no 2018.
gada 1.septembra.
>Noteica pašvaldības izglītī-
bas iestāžu vadītāju atalgoju-
mu no 01.09.2018.
>Noteica pašvaldības izglītī-
bas iestāžu 1.- 4. klašu 
skolēnu brīvpusdienu 1 por-
cijas pašizmaksu EUR 1.42.
>Tika apstiprināti Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas 
darbinieku un Sociālā 
dienesta darbinieku amatu 
saraksti un mēnešalgas ar 
grozījumiem no 2018.gada 
1.septembra.
>Nolēma veikt izmaiņas 
Dagdas novada pašvaldības 
ceļu reģistrā.
>Nolēma novirzīt no 
pašvaldības 2018.gada 
speciālā budžetā plānotajiem 
līdzekļiem Teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai au-
toceļu fonda nesadalītajiem 
līdzekļiem:
 EUR 5 000 – pašvaldības 

ceļu uzturēšanas darbu 
veikšanai Dagdas pagasta 
teritorijā;
 EUR 2 000 – pašvaldības 
ceļu uzturēšanas darbu 
veikšanai Bērziņu pagasta 
teritorijā.
>Izskatīti ar nekustamo 
īpašumu saistīti jautājumi: 
par lauksaimniecības zemes 
nodošanu nomā ar izpirku-
ma tiesībām; par zemes no-
mas tiesību pagarināšanu; 
par zemes nomas tiesību 
piešķiršanu; par zemes no-
mas tiesību izbeigšanu; par 
nekustamā īpašuma sadali un 
jauna nosaukuma piešķirša-
nu; par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu; par 
zemes nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības.
>Vienai personai tika izīrēta 
dzīvojamā platība un četrām 
– pagarināti īres līgumi.
>Tika atļauts iegādāties trak-
tora piekabi Konstantinovas 
pagasta pārvaldes funkciju 
veikšanai.
>Atļāva Konstantinovas 
pagasta pārvaldei pieņemt 
no biedrības “VELKU 
BIEDRĪBA” ziedojumu 
EUR 800,00 apmērā – pusdi-
enu apmaksāšanai Dagdas 
PII “Saulīte” izglītības 
īstenošanas vietā Konstan-
tinovā pirmsskolas izglī-
tojamajiem bērniem, kuru 
vecākiem nav piešķirts trūcī-
gas ģimenes statuss.

>Tika atļauts nodot LSK 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas 
novadu komitejas Konstan-
tinovas nodaļai bezatlīdzības 
lietošanā pašvaldības ēkas 
Konstantinovā, Saules ielā 

15 telpu Nr.15 – 49,8 m2 
platībā. 
>Tika apstiprināti 2018.
gada 5.septembrī notikušās 
izsoles rezultāti par pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma – dz-
īvokļu Nr.2 un Nr.3 Asūnes 
ielā 23, Dagdā, Dagdas 
novadā, pārdošanu.
>Tika lemts par pašvaldības 
kustamās mantas atsavināša-
nu – pārdošanu par brīvu 
cenu:
- Ķepovas pagasta pārvaldes 
automašīna (kravas furgona) 
UAZ 3962;
- Ezernieku pagasta pārval-
des autobuss Mercedes Benz 
Sprinter 308
- Šķaunes pagasta pārvaldes 
autobuss PAZ 32050
- Andrupenes pagasta pārval-
des traktora (zāles pļāvēja) 
Husqvarna LTH 171
>Tika apstiprināti izsoles no-
teikumi pašvaldības nekusta-
miem īpašumiem:
- “Ritumi”, Andrupenes pa-
gasts, Dagdas novads;
- ”Zintiņi”, Ķepovas pagasts, 
Dagdas novads;
- “Ezermalas iela”, Dagda, 
Dagdas novads;
- 1/3 domājamā daļa no 
nekustamā īpašuma “Ver-
monti”, Ezernieku pagasts, 
Dagdas novads.

> Atļāva atsavināt pašvaldī-
bas nekustamos īpašumus 
“Kooperatīva lauki” un 
“Darbnīcas”, Andzeļu pa-
gastā, pārdodot izsolē ar 
augšupejošu soli.
>Atļāva Inesei Plesņai savi-
enot Dagdas novada domes 
deputāta un Dagdas nova-
da Kultūras centra vadītāja 

amatus ar vispārējās vidējās 
izglītības pedagoga darbu 
Daugavpils būvniecības teh-
nikumā IPĪV “Dagda” ārpus 
noteiktā darba laika.
>Tika veiktas izmaiņas Iepir-
kumu komisijas sastāvā.
>Tika saskaņots Dagdas 
baltkrievu ansambļa “Akoļi-
ca” brauciens uz Poliju 
dalībai folkloras grupas “Na-
rewczanki” 40 gadu jubilejas 
pasākumu š.g. 13.oktobrī; 
Dagdas novada trīs jauniešu  
braucienu uz Baltkrieviju 
dalībai jaunatnes forumā  
Zaļesje š.g. 21.-22.decembrī 
un Dagdas novada jauniešu 
centru darbinieku braucienu 
uz Igauniju š.g. 19.oktobrī.

1.oktobrī notika Dagdas 
novada domes ārkārtas 
sēde.

>Lēmuma projekts par San-
dras Viškures atbrīvošanu no 
Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja viet-
nieka amata tika noraidīts, jo 
nesaņēma nepieciešamo bal-
su skaitu (“par”-7; “pret”-8).

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

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 

Sabiedrisko attiecību un ko-
munikāciju nodaļas vadītāja 

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Ritumi”,

 Andrupenes pagastā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar 
augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekusta-
mais īpašums “Ritumi”, Andrupenes pagastā,  
Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 6042 009 0147,  kopējā platī-
ba 0,93 ha. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 
1600, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās ce-
nas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms 
izsoles. 
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, ie-
priekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētā-
ju, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2018.gada 
9.novembrī plkst.10:00 Dagdas novada pašvaldī-
bas 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). 
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma pub-
licēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Ezermalas iela”, Dag-

dā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē 
ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības 
nekustamais īpašums “Ezermalas iela”, Dagdā,  
Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0139,  kopē-
jā platība 69 m2. Izsolāmās mantas sākumce-
na – EUR 500, nodrošinājums 10% apmērā 
no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada 
pašvaldībai pirms izsoles. 
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vi-
etā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas 
priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. Izsole no-
tiks 2018.gada 9.novembrī plkst.13:30 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 (piek-
tdienās līdz plkst.15.00). 
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izman-
tošanu var iesniegt mēneša laikā no sludināju-
ma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”.

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 
1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašu-
ma “Vermonti”, Ezernieku pagastā, Dagdas 
novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar 
augšupejošu soli tiks pārdota pašvaldības 1/3 
domājamā daļa no nekustamā īpašuma “Ver-
monti”, Ezernieku pagastā,  Dagdas novadā, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 6056 006 0193,  kopējā platība 1,22 ha. 
Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 800, no-
drošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas 
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms 
izsoles. 
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, ie-
priekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētā-
ju, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2018.gada 
9.novembrī plkst.11:00 Dagdas novada pašvaldī-
bas 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). 
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma pub-
licēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis”.
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Andrupenes bibliotēkā:
4.10. Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā - grā-
matu izstāde "Katram savs mīļdzīvnieciņš"
Plaukta izstādes: 
05.10. - 19.10. Latviešu prozas meistaram  Alber-
tam Belam - 80. Literatūras izstāde
19.10. Rakstniecei, dzejniecei, dramaturģei un 
tulkotājai, izcilo darbu "Sila ziedi" un "Agrā rūsa" 
autorei Elīnai Zālītei - 120. Literatūras izstāde.
31.10. Garīdzniekam, folkloras pētniekam, dze-
jniekam. Andrupenes, Dagdas un Skaistas draudžu 
prāvestam Pīteram Smelteram - 150. Biogrāfijas 
lappuses pārlapojot.
Bērnu literatūras nodaļā:
03.10. Plkst. 13.00-14.00 Bibliotekārā stunda 
Ekskursija 1. klasei “Bibliotēka – brīnumu valsts”;
17.10. Plkst.10:00 Rīta stunda mazajiem “Košais 
rudens”;
16.10. Informācijas diena “Jaunieguvumi Dagdas 
bērnu bibliotēkā oktobrī”;
Janvāris – decembris: konkurss “Krāj un laimē 
Dagdas bērnu bibliotēkā”;
Literatūras izstādes:
Visu oktobri: “Alberts Bels – viens no izcilākajiem 
latviešu prozas autoriem” Rakstniekam A. Belam – 
80
Visu oktobri: “Latviešu teātra tēvs” Dramaturgam, 
aktierim, režisoram Ādolfam Alunānam -170
Visu oktobri: Plaukta izstāde “Rudentiņš bagāts 
vīrs”
17.09.- 30.11. Izstāžu cikls “100 grāmatzīmes Lat-
vijas simtgadei” PII “Pīlādzītis” skolotājas, dag-
dānietes Ivetas Aļžanovas darbu izstāde.
16.10. – 31.10. “Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!” 
jaunieguvumu izstāde.
Svariņu bibliotēkā:
No 04.10 Literatūras izstāde „Mēs visi esam tik 

vienādi, bet savā būtībā tik dažādi”, veltīta latviešu 
rakstnieka A.Bela 80.dzimšanas dienai.
No 16.10 Literatūras izstāde: „Ir sirds un viņas 
cerības.Kā koks, pilns zaļu lapu…”, veltīta latviešu 
rakstnieces E.Zālītes 120. atceres dienai.
20.10 Pārrunas: ”Šodienas aktualitātes.”
Bērziņu bibliotēkā:
2.10. - 12.10. "No gadsimta jums mani neatraut,
Es runāju ar laikmetu" literatūras izstāde veltīta lat-
viešu rakstnieka Alberta Bela 80. jubilejai
16.10. - 23.10. "Romantiskās dzejas pārstāve" liter-
atūras izstāde veltīta rakstnieces Elīnas Zālītes 120. 
jubilejai 
Katru otrdienu no plkst. 10.00 - 14.00 notiek bib-
liotēkas rokdarbu pulciņa  nodarbības
Ezernieku bibliotēka:
03.10. - 10.10..-"Cilvēks pats ir savs spēks. Avots 
un zvaigzne." rakstniekam Albertam Belam- 80
15.10.-22.10.-"Dziesma, kas strautam skan"-rakst-
nieces, tulkotājas Elīnas Zālītes literatūras izstāde.
Dagdas novada bibliotēkā:
26.10. “Lappusēs šajās…” Jauno grāmatu diena;
Oktobrī: “Ar dzejnieka dvēseli iemīlēt pasauli.” 
Dzejas pēcpusdiena.
Tikšanas ar dzejnieci, dziedātāju, pasākumu organi-
zatori Ģitu Muižnieci
Literatūras izstādes:
1. – 30.10. “”Tev svētki, skolotāj!” Tematiska iz-
stāde veltīta Starptautiskajai
 skolotāju dienai; 
Visu oktobri: “Laimi meklējot…”  Dzejniecei Elī-
nai Zālītei – 120;
Visu oktobri: “Grāmata zilā tērpā” Izstāžu cikla 
“Grāmata ietērpta…” izstāde;
Visu oktobri: “Pārejas posms” 1991-2004 Izstāžu 
cikla “Ceļā uz Latvijas simtgadi” izstāde;
Andzeļu bibliotēkā: 
08.10. - 15.10. Izstāde ,,Mana mīļākā pasaka"

16.10. - 31.10. Enciklopēdiju izstāde ,,Gribam visu 
zināt"
Asūnes bibliotēkā:
06.10. “Baigi ellīgs latviešu stāstnieks.”,
literatūras izstāde, veltīta rakstnieka Alberta Bela – 
80-jai dzimšanas dienai.
09.10. “Dzīd dzejnīks, dzērkstej dzīsme,
Bet reit jau kūkle guļ uz ānas slīkšņa.”
(N.Trepša – Neikšānīts)
literatūras izstāde, veltīta rakstnieka un žurnālista 
Norberta Trpšas – Neikšānīša – 105-jai atceres di-
enai.
15.10. “Minna – latviešu literatūrā.”,
pasākums veltīts vārdam Minna. Plkst. 14:00, bib-
liotēkas telpās.
29.10. “Helovīns – jaunas tradīcijas.”,
radošā darbnīca. Telpu uzpošana, tradīcijas;
Līdz 14.10.2018.Krūzīšu izstāde "Simts piedzīvo-
jumi manā dzīvē".
Konstantinovas bibliotēkā:
01.10. Jaunākās literatūras izstāde oktobrī;
04.10. Radošā darbnīca „Manai skolotājai!”;
05.10. Literatūras izstāde “Baigi ellīgi labs stāst-
nieks”. Rakstniekam Albertam Belam - 80;
11.10. Literatūras izstāde “Latviešu teātra tēvs”
Dramaturgam Ādolfam Alunānam - 170;
19.10. Literatūras izstāde “Virši zili, virši sārti…”
Rakstniecei, dzejniecei, prozaiķei, tulkotājai Elīnai 
Zālītei - 120;

Pasākumi bibliotēkās:

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Zintiņi”, Ķepovas pagastā, 

Dagdas novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupe-
jošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums 
“Zintiņi”, Ķepovas pagastā,  Dagdas novadā, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0276,  
kopējā platība 6,79 ha. Izsolāmās mantas sākumcena – 
EUR 15 300, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās ce-
nas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. 
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš 
saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju, mob.
tālr.29192507. Izsole notiks 2018.gada 9.novembrī 
plkst.14:00 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). 

Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties arī Dagdas nova-
da pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/
pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html

Aicinām pieteikst Dagdas
 novada Gada cilvēkus

Līdz 31. oktobrim var pieteikt pretendentus Dagdas 
novada pašvaldības apbalvojuma "Gada cilveks" un 

"Gada kolektīvs" saņemšanai.
Pretendentus nominācijām var pieteikt:
Dagdas novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirek-
tors un nodaļu, struktūrvienību un iestāžu vadītāji, darba 
kolektīvi, reģistrētas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas 
organizācijas, valsts iestāžu, zemnieku saimniecību un 
uzņēmumu vadītāji,iedzīvotāju grupas.
Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu atradīsiet 
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv / 
Pašvaldība / Konkursi.

KULTŪRAS PASĀKUMI OKTOBRĪ

Šī gada 25.septembrī part-
neri no Visaginas “Visagino 
Kūrybos Namai”, organizēja 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 
projekta „ VESELĪGA 
DZĪVE- PIRMIE SOĻI 
RADĪT LAIMĪGU NĀKOT-
NI ( HEALTHY LIFE- 
FIRST STEPS IN CREAT-
ING HAPPY FUTURE/ 
HEALTHYLIFE, LLI-329” 
partneru darba sanāksmi.

Darba grupas sanāks-
mes ir neatņemama projek-
ta īstenošanas veiksmīga 
sastāvdaļa. Tādējādi tiek 
pārrunātas aktuālas projek-
ta plānotās aktivitātes un 
prezentētas līdz šīm paveik-
tās darbības kā arī tiek 
apspriesti projekta ieviešanas 
aktuāli jautājumi.
25.septembra darba grupas 
sapulces kārtībā:
1.Projekta realizējamo darbī-
bu īss progresa pārskats.
2.Aptaujas “HealthyLife” re-
zultātu prezentācija.
3.Neformālās izglītības pro-
grammas.
4.Domu apmaiņa par  
svarīgiem jautājumiem pro-
jekta realizēšanā.
Projekta partneri  sapulces 
laikā pārrunāja un izstrādāja 
kopīgas vadlīnijas neformā-
lo izglītības programmu iz-
strādei. Arī liela uzmanība 
tika veltīta programmu nova-
toriskajām darba metodēm, 

lai ieinteresētu un censtos 
attīstīt bērnu un jauniešu 
pašapziņu, tādējādi liekot 
lielu uzsvaru uz projektā 
ietverto mērķa grupu, proti, 
bērnus un jauniešus no so-
ciālās riska grupu ģimenēm.

Abas puses partneri 
noteica turpmākus uzdevu-
mus un vienojās par nākamo 
sanāksmi un darba kārtību. 
Nākamā sanāksme paredzēta 
2018. gada novembra beigās.

Sanāksmē  piedalījās  
Lietuvas masu  mēdiji - 
Visaginas pašvaldības vietē-
jā televīzija. 

Īstenojot šo projektu, 
Dagdas novada pašvaldī-
bas attīstībā tiks ieguldī-
tas investīcijas gan mācību 
programmu izveidošanā, 
gan starptautisku izglīto-
jošo pasākumu īstenošanā, 
gan mācību infrastruktūras 
uzlabošanā, kas būtiski 
uzlabos mācību iestādes 
kapacitāti, samazinās sociālā 
nevienlīdzību, uzlabo-
jot izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu un ekoloģi-
ju starp riskam pakļauti-
em jauniešiem un bērniem 
ar īpašajam vajadzībām, 
veidojot draudzīgu tīklu 
starp Lietuvas un Latvijas 
jauniešiem.
Projektā piešķirtais finansē-
jums:
projekta kopēja summa – 720 
069,24 EUR, no tiem 612 

058,85 EUR – 85 % ERAF, 
108 010,39 valsts budžeta 
līdzfinansējums.
Dagdas novada pašvaldības 
kopējā finansējuma daļa 371 
145,04  EUR, no tiem 315 
473,28 EUR – ERAF un 55 
671,76  EUR –valsts budžeta 
finansējums.
Saite uz Programmas mājas 
lapu www.latlit.eu    

Saite par projektu http://
www.dagda.lv/projekti/par-
robezu-projekti/2014-2020/
interreg-latvija-lietuva/ve-
seliga-dzive-pirmie-soli-ra-
dit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas 
lapu www.europa.eu   
Šī informācija ir sagatavota 
ar Eiropas Savienības finan-
siālo atbalstu.
Par šī publikācijas saturu pil-
nībā atbild Dagdas novada 
pašvaldība, un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

Projekta koordinatore:Ligita 
Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv

29366163
Projekta asistente-darbības 

koordinatore: 
Marija Mickeviča, 

marija.mickevica@dagda.lv

PROJEKTA PARTNERU DARBA GRUPAS SAPULCE VISAGINĀ

5.okt. - Skolotāju dienas pasākums Dagdā
20.okt. - Mazākumtautību kultūras svētki 
              "Zavaļinka" Svariņos
27.okt. - Vokālā ansambļa "Priekam" jubilejas 
               koncerts Andzeļos
30.okt. - Spēlfilma "Homo Novus" Dagdā
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Ar prieku par paveikto
   2018. gada jūlijā un augustā Dagdas novada pašvaldības 
projektu konkursā ,, Sabiedrība ar dvēseli  2018 “ ietvaros 
Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja baznīcā tika īstenots 
projekts ,,Saietu telpas remonts un iekārtojums” .
   Projekta rezultātā palīgtelpa, kas gadiem ilgi netika re-
montēta un neizmantota, nolaista, ir estētiski un gaumīgi 
sakārtota: veikts remonts, iebūvēta krāsns, daļēji aprīko-
ta ar nepieciešamām mēbelēm. Šī saietu telpa tiks gadiem 
ilgi izmantota, tā kalpos gan bērniem, gan draudzei, gan 
ciemiņiem, ikkatram cilvēkam – saskarsmei, vienotībai, 
dažādām aktivitātēm: dvēseles sasildīšanai ar zāļu tēju, kas 
arī veicina pozitīvu skatu uz dzīvi.
   Sirsnīgs paldies Dagdas novada pašvaldībai un Attīstības un 
plānošanas nodaļas projektu koordinatoriem par atbalstu un 
sapratni, par iespēju realizēt šo projektu. 
   Sirsnīgi pateicamies draudzes prāvestam Jānim Voverovam 
par svētību, lūgšanām un atbalstu, draudzei par ziedojumiem.
   Paldies pagasta iedzīvotājiem, kas palīdzēja, atbalstīja, 
priecājās par radīto skaistumu un galvenais ļoti centās un no 
sirds. Tas ir brīnišķīgi!

                                             Veronika Vērdiņa projekta vadītāja
  

Svarbumbas celšanas olimpiāde
No 7. - 9. septembrim 

Vitebskas rajonā (Balt-
krievija) notika 4.Vispas-
aules svarbumbu celšanas 
triatlona olimpiāde un 
Eiropas čempionāts svar-
bumbu celšanā.

Šogad sacensībās piedalī-
jās vairāk nekā 120 svarbum-
bas celšanas sportistu no 15 
pasaules valstīm - Latvijas, 
Igaunijas, Ukrainas, Krievi-
jas, Polijas, Kazahstānas u.c.

Dalībnieku vecums bija no 
11 gadiem līdz 84 gadiem.

Dagdas novadu arī šogad 
pārstāvēja Antons Arnicāns, 
kurš no sacensībām atgriezās 

ar 4 zelta medaļām un diplo-
miem:
1. vieta  svarbumbas grūšanā 
(garais cikls) - uzgrūda 48 
reizes;

1. vieta svarbumbas grūšanā 
- uzgrūda 53 reizes;
1. vieta svarbumbas raušanā 
- uzrāva 61 reizi.

Antons Arnicāns saņēma 
zelta medaļu un diplomu par 
svarbumbas celšanas sporta 
veida attīstību un popular-
izēšanu.

Lai arī turpmāk mūsu 
svarbumbas cēlājam pietiek 
veselības un gribasspēka 
turpināt savu iesākto darbu.

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un ko-

munikācijas nodaļas vadītāja

Soliņi,  kas aicina!
Ir pabeigta Dagdas ka-

toļu draudzes projekta „ 
Soliņi,  kas aicina!” real-
izācija.

Dagdas novada pašvaldī-
bas projektu pieteikumu 
konkursā „Sabiedrība ar 
dvēseli 2018” tika atbalstīta 
ideja par baznīcas dārza pil-
nveidošanu un jaunu solu uz-
stādīšanu.

Projekta mērķis bija popu-
larizēt Dagdas kultūrvēstur-
isko mantojumu un sakrālo 
kultūru, labiekārtojot Dag-
das Vissvētās Trīsvienības 
Romas katoļu baznīcas vidi, 
t.i. atjaunojot baznīcas dārza 
pievilcību. 

Sakopta baznīcas ap-

kārtne veido tās tēlu un atstāj 
patīkamu iespaidu par Dag-
das pilsētu. Baznīcu apmeklē 
ne tikai pilsētas un novada 
iedzīvotāji, bet arī svinību 
un pasākumu (kristību, laulī-
bu, svētku dievkalpojumu, 
garīgās mūzikas koncertu 
u.c.) dalībnieki no citiem 
novadiem un valstīm, svēt-
ceļnieki un tūristi. Liela daļa 
apmeklētāju ir vecāki cilvē-
ki, arī ģimenes ar bērniem, 
kam ir nepieciešams atpūtas 
brīdis baznīcas dārzā. Vecos 
iepuvušo koka dēļu solus uz 
betona klučiem vēlējāmies 
nomainīt ar mūsdienīgi-
em metāla soliem, kas no-
drošinās ilgtspējīgu lietoša-
nu un samazinās uzturēšanas 
izmaksas.   Turpinājums 5.pp

Gada izglītības
 darbinieks- 2018

 Kopš 2010. gada skolotāju dienas priekšvakarā notiek
Dagdas   novada konkurss "Gada izglītības darbinieks". 

Šogad no 27 iesniegtajiem pretendentiem 13 tika izvirzīti 
nominācijās.
1. Gada skolotājs-arodmeistars:
Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV "Dagda" 
- Valdis Bogrecs;
2. Gada skolotājs pamatskolā: Ezernieku vidusskola 
Aina Zariņa;
3. Gada izglītības iestādes tehniskais darbinieks: 
Ezernieku vidusskola - Tatjana Volovatova;
4. Gada izglītības iestādes apkalpojošais personāls: 
Andrupenes PII “Avotiņš” - Sandra Kaņēvica;
5. Gada skolotājs pirmsskolas izglītībā: Dagdas pilsētas 
PII “Saulīte”- Alla Jasjukeviča;
6. Gada skolotāja palīgs pirmsskolas izglītībā: Dagdas 
pilsētas PII “Saulīte”- Gaļina Rubāne;
7. Gada skolotājs speciālajā izglītībā: Aleksandrovas 
internātpamatskola - Nadežda Vērdiņa;
8. Gada skolotājs – klases audzinātājs: Dagdas viduss-
kola - Aina Slesare;
9. Gada skolotājs vidusskolā: Dagdas vidusskola -  
Anna Krilova
10. Gada skolotājs sākumskolā: Dagdas vidusskola- 
Ilze Tukiša
11. Gada skolotājs interešu izglītībā: Dagdas vidusskola 
- Rita Vaišļa
12. Gada  izglītības  iestādes  administrācijas  
darbinieks: Dagdas vidusskola - Diāna Stikute;
13. Gada izglītības iestādes apkalpojošais personāls: 
Šķaunes sākumskola - Inta Bidzāne

Dagdas  novada   domes Pagodinājums  izglītībā
Par radošu un kvalitatīvu 
pedagoģisko darbību 
vispārējā izglītībā un klases 
audzinātājas pienākumu apz-
inīgu izpildi saņēma Leono-
ra Brence;
Par radošu un kvalitatīvu 
pedagoģisko darbību 
vispārējā izglītībā un 
audzināmās klases skolēnu 
iesaistīšanu sporta pasākumu 
organizēšanā, vadīšanā 
un dalībā saņēma Lilija 
Novicka;
Par radošu un kvalitatīvu 
pedagoģisko darbību 
vispārējā izglītībā saņēma 
Svetlana Valtere un Ausma 
Grizāne;
Par apzinīgu un kvalitatīvu 
darbību profesionālajā jomā, 
veicot sekretāres pienāku-
mus Dagdas vidusskolā 
saņēma Ilga Martinsone;
Par ieguldījumu skolas mā-
jas lapas uzraudzīšanā un 
pilnveidošanā, veiksmīgu 
darbu ar skolēnu pašpārval-
di un skolēnu pētnieciskās 
darbības veicināšanu saņēma 
Irēna Maļkeviča;
Par radošu un kvalitatīvu ped-
agoģisko darbību vispārējā 
izglītībā un ieguldījumu bēr-
nu un jauniešu pilsoniskajā 

audzināšanā, kultūrvēstur-
isku tradīciju saglabāšanā, 
piedaloties XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkos saņēma Lidija 
Kartenko;
Par ieguldījumu bērnu un 
jauniešu pilsoniskajā audz-
ināšanā, kultūrvēsturisku 
tradīciju saglabāšanā, pie-
daloties XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkos saņēma Aija 
Utkina, Sofija Voronova, 
Ilona Antonova.

Dagdas novada domes
 Pagodinājumu izglītībā 
par apzinīgu un kvali-

tatīvu darbību
profesionālajā jomā  

saņēma:

Vladislavs Bartušs un  
Irēna Lovčinovska - 
Andzeļu pamatskola;
Leonora Lune un 
Veneranda Lutinska - 
Ezernieku vidusskola;
Ludmila Lukaševiča, 
Kristīne Razāne, Rasma 
Graše, Lidija Denisenoka, 
Agafija Petrova, Lidija 
Ūbele un Olga Rukša - 
Dagdas pilsētas PII 
“Saulīte”;

Olita Loče  un Lūcija 
Masļakova - Dagdas vi-
dusskola;
Sņežana Andžāne - 
Šķaunes sākumskola;
Inga Romule un Rita 
Kāposte - Dagdas Mūzikas 
un mākslas skola;
Marija Vilgerte - Asūnes 
sākumskola;
Anna  Sevastjanova - 
Andzeļu  Bērnu  un jauniešu  
centrs.

15   izglītības  iestāžu  
darbinieki  saņēma  BTA  
pārsteiguma  balvas un 
Atzinības  rakstus .

IZM  Atzinības  raksts  
Ezernieku vidusskolā:
Inai  Žilinskai 
 Andrupenes  pamatskolā:
 Viktoram  Ivanovam, 
 Mārītei  Bonderei.  
     
IZM  Pateicības rakstus    
Ezernieku vidusskolā: 
Jānim  Vaišļam un Leono-
rai  Lunei. 

Informāciju sagatavoja:
IKSN vadītāja M. Micķeviča
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Turpinājums no 4.lpp
Iestādītie košumkrūmi un 
puķu dobes papildinās baznī-
cas dārza zaļo rotu un priecēs 
acis.

Solus izgatavoja SIA GSK 
prasmīgie meistari, bet uz-
stādīt palīdzēja SIA Valmeks 
darbinieki. Košumkrūmus 
un ziedu stādus sarūpēja pro-
jekta grupas locekles.

Projekta kopējās izmak-
sas ir 1000 eiro, no kurām  
499,15 eiro ir pašvaldības 
līdzfinansējums naudas iz-

teiksmē un 500,85 eiro ne-
materiālais ieguldījums.

Paldies pašvaldībai par 
doto iespēju un projekta 
grupas lielajiem un mazajiem 
dalībniekiem par atsaucību 
un darbošanos baznīcas dār-
za labiekārtošanā. Lai radošā 
enerģija, veiksme un ticība 
kopības spēkam ļauj darīt 
lielas lietas!

Projekta 
“Soliņi, kas aicina!” 

vadītāja Ruta Daniļeviča

Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Biznesa 
ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai Dagdas novadā” rezultāti
Projektu konkursa ietvaros tika iesniegti vien 2 projektu 

pieteikumi, kuri arī guva finansiālo atbalstu uz kopējo summu 
2398,47 EUR apmērā.

Finansējumu saņems:
Silvijas Rapšas projekts “Auduma rotaļlietu šūšanas darbnī-
cas pilnveidošana un attīstīšana” – 431,28 EUR
SIA “Saullēkti ozolos” projekts “Lauku tūrisma popularizēša-
na Dagdas novadā, attīstot ģimenes uzņēmumu SIA “Saullēk-
ti ozolos” – 1967,19 EUR

Apstiprinātie projekti īstenojami ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 21.decembrim.

Informāciju sagatavoja:
Projektu koordinators

Olga Gekiša

Ar Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda (LVAF)  padomes 
2018.gada 16.maija sēdes 
lēmumu tika apstiprināts 
Dagdas novada pašvaldības 
projekts “Īpaši aizsargā-
jamo dabas teritoriju da-
bas aizsardzības plāna 
pasākumu ieviešana Dag-
das novadā” (Reģ.Nr.1-
08/269/2018).
Projekta pieteikums tika 
iesniegts projektu konkur-
sa vadlīnijā “Dabas un 
bioloģiskās daudzveidī-
bas aizsardzība un sagla-
bāšana”, aktivitātē “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritori-
ju (ĪADT) dabas aizsardzī-
bas plānu ieviešana”.
Projekta mērķis: veicināt 
dabas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāša-
nu un aizsardzību Rāznas 

nacionāla parka Ežezera 
pieguļošās teritorijas iet-
varos, izveidojot dabas izz-
ināšanai, atpūtai un videi 
drošu maršrutu Jaundomes 
muižas teritorijā.
Pamatojoties uz 2017.gadā 
SIA “Projektēšanas Birojs 
Austrumi” izstrādāto tehni-
sko dokumentāciju, Rāznas 
nacionālā parka ietvaros pie 
Ežezera tiek plānots izvei-
dot izzinošo dabas taku no 
koka dēļiem, aprīkojot to ar 
informatīvajiem stendiem 
un norādēm, kā arī projek-
ta ietvaros tiks sakārtots 
dabas takas galamērķis 
– pludmale pie Ežezera, 
novietojot galdu ar soliem, 
atkritumu urnām, 
ugunskura vietu, 
laipu un laivas gla-
bāšanas nojumi.

Šī gada nogalē tiks plānots 
izsludināt iepirkumu par 
dabas takas un pludmales 
labiekārtošanas būvdar-
biem. 
Apmeklētajiem dabas taka 
un pludmale būs pieejama 
2019.gada vasaras vidū.
Projekta plānotās kopējās 
izmaksas 52 396,32 EUR
Piešķirtais finansējums 
no LVAF: 36 677,00 EUR 
(70%)

Projekta kontaktpersona:
Olga Gekiša
Projektu koordinators
tel.65681437
olga.gekisa@dagda.lv

Nākamgad Dagdas novadā tiks izveidota Jaundomes dabas taka

Baltkrievu kultūras diena Dagdā
Latvijas simtgades gadā 

mūsu valstī tiek svinēta 
Latvijas baltkrievu savi-
enības 15 gadu jubileja. 
Lielu devumu baltkrievu 
kultūras un valodas sagla-
bāšanā ārpus Baltkrievijas 
dod dažādas nevalstiskās 
organizācijas, kuras ir Lat-
vijas baltkrievu savienības 
biedri, tai skaitā arī Dagdas 
baltkrievu biedrība „Verbi-
ca”. 

Svinot Latvijas simtgadi 
un popularizējot Latvijas 
baltkrievu savienības dar-
bību, 15.septembrī Dag-
dā izskanēja tradicionālā 
Baltkrievu kultūras diena.  
Ilgi gaidītie svētki sākās ar 
viesu uzstāšanos: savu pro-
grammu skatītājiem dāvāja 
baltkrievu tautas dziesmu 
ansamblis „Zamaniha” no 
Polockas (Baltkrievija). 
Pasākuma oficiālajā daļā 

Latvijas baltkrievu savienī-
bas priekšsēdētāja Valentīna 
Piskunova un valdes loce-
kle Jeļena Lazareva stāstīja 
par kaimiņvalstu kultūras 
sakaru attīstības nozīmīgu-
mu. Tika prezentēts „balt-
krievu rušniks” – baltkrievu 
kultūras tradicionālais el-
ements, kuru kopīgiem 
spēkiem divu gadu laikā 
veidoja Latvijas baltkrievu 
savienības biedri. Šo pa-
triotisko tautas mākslas 
darbu paredzēts pasniegt 
LR prezidentam Raimon-
dam Vējonim 27.oktobrī 
Baltkrievu kultūras dienu 
noslēguma pasākumā Rīgā.  
Starplaikā starp viesu uz-
stāšanos skatītājus priecēja 

Dagdas novada amatier-
mākslas kolektīvi. Mazā-
kumtautībām ir liela loma 
Latvijas izaugsmē. Mūsdi-
enās katra mazākumtautība 
ir atradusi savu vietu gan 
Latvijas sabiedriskajā dz-
īvē, gan politiskajā dzīvē, 
gan kultūras dzīvē. Viens 
no apliecinājumiem tam ir 
Latvijas baltkrievu savienī-
bas aktīvā darbība jau 15 
gadu garumā. 

PALDIES visiem, kuri 
atbalstīja un ņēma dalību 
pasākumā! 

Dagdas baltkrievu biedrība 
„Verbica” 

Septembris sporta skolas audzēkņiem nebija bagāts spor-
tiskiem pasākumiem. 
15.septembrī vieglatlēti piedalījās Vārkavas novada 
čempionātā vieglatlētikā. Viņu labākie rezultāti: Linards 
Pauliņš - 2.vieta 100 m skriešanā; Andris Vorobjovs-2. 
vieta 400 m skriešanā; Undīne Kromāne - 2. vieta 800 m 
skriešanā; Daniels Kazakevičs - 3. vieta 800 m skriešanā.
Oktobrī sāksies sacensības “Kausa izcīņa” volejbolā. No 
mūsu sporta skolas piedalās divas meteņu komandas. 
Veiksmīgus viņiem startus šajā turnīrā.

Sporta skolas metodiķis: J.Igaunis

SPORTA ZIŅAS

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) atbalstu ir īstenots LEAD-
ER projekts "Brīvdabas kino aprīkojuma 
iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādoša-
nai un profesionālās darbības pilnveidei" 
Nr.17-03-AL33-A019.2202-000021
Projektā iegādātais aprīkojums veicinās 
Dagdas novada sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanu, jo iegādāto brīvdabas kino 
aprīkojumu ir paredzēts izmantot gan 
dažādos Dagdas novada pasākumos (Pilsē-
tas svētki, Ģimenes dienas, Lāčplēša di-
ena, 18.novembris, jauniešu pasākumi, 
u.tml.),gan veidot jaunu pasākumu piedāvā-
jumu – brīvdabas kino vakari. Aprīkojumu 
varēs izmantot arī dažādu izglītojošu pasā-
kumu rīkošanai gan brīvā dabā, gan telpās. 
Projekta kopējās izmaksas:  13 426,16 EUR
ELFLA finansējums: 9000,00 EUR ( 90 
% atbalsta intensitāte no attiecināmām iz-
maksām) .
Dagdas novada pašvaldības finansējums: 4 
426,16 EUR

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) 
atklātā projektu iesnieguma konkursa Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktiv-
itātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” - Biedrības “Krāslavas rajona 
partnerība” darbības teritorijas sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. 
- 2020. gadam 2.2. rīcības “Atbalsts sa-
biedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem 4. kārtas ietvaros.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaim-
niecības fondu lauku attīstībai pieejama EK 
tīmekļa vietnē.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-devel-
opment-2014-2020/index_lv.htm

Projekta vadītāja
Ligita Nagļa

Kultūras telpas digitalizācija Dagdas novadā
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Cien. Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta iedzīvotāji!

   Paziņojam, ka sākoties 2018./2019. gada apkures sezonai SIA ''Dagdas komunālā 
saimniecība'' lūdz norēķināties par iepriekšējās apkures sezonas saņemtajiem pakalpo-
jumiem, kā arī dzēst sakrājušos parādus par komunālajiem pakalpojumiem.
 Atgādinām, ka par apkures un pakalpojumu nesavlaicīgu apmaksu tiek 
aprēķināta kavējuma nauda.

SIA "Dagdas komunālā saimniecība"

PAZIŅOJUMS

Projekts „Daudzdzīvokļu mājas 
Asūnes ielā 2, Dagdā kāpņu 

telpu ieejas durvju nomaiņa”
Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā iedzīvotāju 

grupa piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludināta-
jā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2018” 
ar projektu „Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, 
Dagdā kāpņu telpu ieejas durvju nomaiņa”. Projekta 
pieteikums tika atbalstīts un Dagdas novada pašvaldība 
piešķīra finansējumu 500 EUR apmērā projekta mērķa 
sasniegšanai.

Projekta ietvaros bija plānots  nomainīt mājas divu kāpņu 
telpu ieejas ārdurvis. Esošās koka durvis bija nokalpojušās 
savu laiku un vairs nepildīja savas funkcijas, tām bija slikta 
skaņas un siltuma izolācija. Arī durvju vizuālais izskats nebi-
ja labs. Projekta realizācijas gaitā mājas iedzīvotāji pieņēma 
lēmumu uzstādīt arī pagraba ieejas durvis, palielinot projekta 
pašu finansējumu. Rezultātā tika uzstādītas metāla siltinātas 
ārdurvis ar koda atslēgu un aizvērēju divās kāpņu telpās un 
pagrabu ieejas durvis.

Projekta īstenošanas rezultātā tika sasniegti vairāki mērķi: 
mājas energoefektivitātes, skaņas un siltuma izolācijas 
uzlabošana, mājas vizuāla tēla uzlabošana, mājas iedzīvotāju 
drošības paaugstināšana (ciparu kodu atslēga), pilsētas pozitī-
va tēla veicināšana.

Izsakām Dagdas novada pašvaldībai pateicību par iespēju 
piedalīties projektu konkursā un sniegto finansiālo atbalstu!
 

Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā iedzīvotāji

Sporta laukuma labiekārtošana Andzeļos.
Jauniešu biedrība “OrhidejasS” pie-

dalījās Dagdas novada pašvaldības izs-
ludinātā projektu konkursā "Sabiedrība 
ar dvēseli " un šajā gadā īstenoja projektu 
“Sporta un atpūtas laukuma labiekārtoša-
na Andzeļu ciemā”.

Projekta mērķis un uzdevumi - labiekār-
tot sporta un atpūtas laukumu, rast iespēju 
dažādām Andzeļu ciema iedzīvotāju grupām 
pilnveidot savu brīvo laiku, gūt iespēju nodar-
boties ar sportu, popularizēt ciema iedzīvotā-
ju vidū veselīgu dzīvesveidu.

Projekta īstenošanai pašvaldība piešķīra 
500 EUR. Tika iegādāti žoga paneļi, stabi un 
vārti.  

Projekta rezultātā tika demontēts vecs 
žogs ar stabiem. Uzstādīti jauni žoga paneļi. 
Sporta laukuma  teritorijas labiekārtošana  

tika veikta pašu spēkiem, ieguldot laiku un 
cilvēkresursus. Brīvprātīgais darbs tika ieg-
uldīts arī žoga piegādei.

Esam lepni un gandarīti par paveikto 
darbu, jo nodarboties ar sportu labiekārtotā 
sporta laukuma teritorijā ir ērti un komfort-
abli. Pēc jaunā žoga uzstādīšanas,  jauniešu 
centra teritorija izskatās daudz skaistāka un 
drošāka.  

Biedrība “OrhidejasS” pateicas Dagdas 
novada pašvaldībai, Andzeļu pagasta pārval-
des vadītājai Leontīnei Žeimotei, komunālās 
saimniecības vadītājam Arvīdam Kuricam, 
kā arī visiem brīvprātīgajiem jauniešiem un 
pagasta iedzīvotājiem.

Projekta vadītāja
Anna Sevastjanova

Šķaunē īsteno projektu 
"Teritorijas labiekārtošana pie 

novadnieces, dzejnieces Marijas
 Andžānes piemiņas akmens”
Darba grupa “Šķaunes sievietes” piedalījās Dagdas 

novada pašvaldības projekta konkursa “Sabiedrība ar 
dvēseli 2018”, kur guva finansiālu atbalstu savas idejas 
īstenošanai.

Projekta darba grupa pēc līguma parakstīšanas uzsāka 
projekta “Teritorijas labiekārtošana pie novadnieces, dze-
jnieces Marijas Andžānes piemiņas akmens” realizāciju.

Kā viens no galvenajiem šīs idejas mērķis bija sakārtot 
teritoriju pie novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes 
piemiņas akmens, atjaunot uzrakstu uz piemiņas akmens.

 Projekta īstenošanas rezultātā Šķaunes pagastā un Dag-
das novadā par vienu sakoptu tūrisma objektu ir kļuvis 
vairāk. Sakopta, gaumīga, tīra vieta priecēs gan pašus, gan 
viesus vai vienkārši garāmgājējus. Realizētais projekts 
kalpos daudzus gadus, priecējot sabiedrību. Tas bija arī kā 
stimuls pagasta iedzīvotājiem veikt teritorijas labiekārtoša-
nu pie novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes piemiņas 
akmens, sagaidot Latvijas 100 gadi un latgaliešu dzejniec-
es Marijas Andžānes 110 dzimšanas dienu.

Gribu pateikt paldies Dagdas novada pašvaldībai par 
iespēju piedalīties projektā, gūt atbalstu. Paldies visiem, 
kuri strādāja pie projekta izstrādes un  realizācijas!

Projekta vadītāja Jadviga Ceicāne

Bērnu kustībai un lustībai
2018.gada Dagdas novada pašvaldī-

bas projekta konkursa „Sabiedrība ar 
dvēseli 2018” ietvaros Konstantinovas 
pagastā tika īstenots projekts „Bērnu 
kustībai un lustībai”. Rotaļu laukums 
atrodas Konstantinovas pagasta centrā 
pie daudzdzīvokļu mājas.

Projekta ietvaros tika iegādāts kāpšanas 
sienas komplekts, salabots un nokrāsots 
riepu nožogojums, riepu labirints, koka 
bluķīšu labirints, sakārtota smilšu kaste, 
soliņi, miskaste, bērnu laukumu rotā ak-
mens mārītes, slidkalniņš un rotaļu māja.

Projekta realizācijas rezultātā bērni un 
jaunieši ieguva iespēju rotaļāties, fiziskās 

un garīgās veselības uzlabošanai izbaudīt 
bērnību, jautri, aktīvi, pilnvērtīgi pavadīt 
laiku kopā, spēlējot dažādas spēles.

Lielu pateicību izsakām Dagdas nova-
da pašvaldības vadībai un Attīstības un 
plānošanas nodaļas projektu koordinato-
riem par sniegto palīdzību un iespēju real-
izēt mūsu ieceri!
Liels paldies Konstantinovas pagasta 
pārvaldes vadītājai un brīvprātīgajiem 
iedzīvotājiem par ieguldīto darbu!

Konstantinovas pagasta nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa „Prieks!”
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Ar mālu un uguni...
Gribu lasītājus iepazīstināt ar 

jauno podnieci Eviju Maļkeviču. 
Evija ir īsta latgaliete līdz pašiem 
sirds dziļumiem, kuras dzīvesveids 
neatstāj vienaldzīgu nevienu, kurš 
ir iepazinies ar viņu. Jau vairākas 
reizes Evija ir aicinājusi visus uz 
„Runčuku” cepļa atvēršanu, kas 
podniekam ir ļoti satraucošs noti-
kums, lai arī citi varētu iepazīties ar 
māla trauku tapšanas procesu. Putnu 
dziesmas, kas dzirdamas viņas dzim-
tajās mājās „Ezermaļos”, Olovecos, 
Andrupenes pagastā, un siltums, kas 
nāk no cepļa, rada maģisku miera 
sajūtu.
Kā tu pieņēmi tādu lēmumu, ka 
jāpamet dzīve un darbs Rīgā, lai 
atgrieztos dzimtajās mājās?
Lēmums man nāca tā dabiski. Kopš 
es devos uz Rīgu, gluži kā Sprīdītis, 
laimi meklēt, man vienmēr ir biju-
si sajūta, ka dzīvoju divas dzīves. 
Vienu – kā students, vēlāk kā pelēkās 
masas pārstāvis, kā visi citi biroja 
darbinieki, un otru – kā latgaliete 
ar spilgtu identitāti, kas ilgojas būt 
tur, kur sirds jūtas laimīga. Pagāja 6 
studiju gadi, ieguvu visādus grādus, 
tad turpināju strādāt, īsti nevēloties 
dzīt saknes un piezemēties Rīgā. 
Tad vienā brīdī bija tāds lūzuma 
punkts, kur privātajā dzīvē bija lieli 
pavērsieni, viss mainījās un tad šķita, 
ka vairs nav bail riskēt, bija atbalsts. 
Bija iekšēja sajūta un pārliecība, ka 
ir laiks doties mājās, tuvinieki arī šo 
lēmumu atbalstīja. Šobrīd pagājis 
vairāk nekā viens gads, esmu laimīga 
un ar pārliecību varu teikt, ka tas bija 
viens no labākajiem lēmumiem manā 
mūžā.

Kā tev radās ideja sākt darboties 
ar mālu?

Jau tīņu gados es biju ieņēmu-
si galvā, ka vajag pamēģināt izrakt 
mālu pie mājas, jo zināju, ka senākos 
laikos piemājas mālu izmantoja 
krāsns mūrēšanā. Toreiz kaut ko 
arī salipināju, bet kaut kas nešķita 
kā nākas. Pēc dažiem gadiem dzīve 
saveda kopā ar slavenajiem podniek-
iem un māksliniekiem, Aivaru un 
Vēsmu Ušpeļiem, netālu no Maltas. 
Pie viņiem sāku apgūt māla lipināša-
nu, vēlāk arī virpošanu. Tajā laikā 
vēl dzīvojos pa Rīgu. Atnākot no 
saspringtas darba dienas, māls man 
palīdzēja relaksēties, atgūt spēkus 

un zudušo saikni ar zemi, kā arī ra-
doši izpausties. Tad tas kaut kā at-
tīstījās. Daudz praktizējos, pētīju 
pasaules keramikas tradīcijas. Tagad 
esmu apzinājusi to, kas mums Lat-
gales keramiķiem ir unikāls, tas kaut 
kā motivē saglabāt tās tradīcijas. 
Cik ilgi tu ar to nodarbojies?
Šobrīd sanāk laikam jau kādi pieci 
gadi. Sākumā tā fragmentāri, kad 
sanāk, bet tagad, gandrīz katru dienu. 
Kad dzīvojos pa Rīgu un jau darbo-
jos ar mālu, vienmēr gribējās uzbūvēt 
pašai savu cepli. Kad aizgāju no 
darba, beidzot tas arī piepildījies. To 
man palīdzēja būvēt Ilmārs Vecelis, 
slavens podnieks no Aulejas. Viņu 
arī uzskatu par savu skolotāju.
Kādēļ tev tas ir svarīgi?
Manuprāt, tā ir tāda kā misijas apziņa, 
kas iekšā mudina to darīt. Šķiet, ka 
katram Latgalē ir sava loma, katrs 
dara savu darbu, ir savas profesijas 
darītājs, lai kopīgi stiprinātu Latga-
li. Arī es šobrīd esmu atradusi savu 
vietu, man šķiet, ka man te ir jābūt, 
jāpiedalās tradīciju un kultūras sagla-
bāšanā, jādod savs pienesums mūsu 
novada kultūrvides stiprināšanā. 
Keramika ir galvenais balsts, bet 
ap to apaug arvien vairāk lietu, kas 
jāzina un rodas vēlme izpētīt un celt 
gaismā aizvien citas aizmirstas lie-
tas. Manas saknes ir šeit, tāpēc gribas 
savai dzimtajai vietai ar savu darbību 
kaut kā atdarīt ar labu. 
Vai ir kāda speciāla tehnika, kurā 
tu veido savus darbus?

Nu, nezinu, vai to var nosaukt 
par speciālu. Tā nav virpotā kerami-
ka, ko mēs tradicionāli redzam. Par 
tradicionālu varētu nosaukt apstrādes 

veidu. Es savus darbiņus veidoju 
bezripas tehnikā. Tā Latvijā bija ak-
tuāla aptuveni līdz 10. gadsimtam. Es 
daudz arī iedvesmojos no senajiem 
traukiem. Man šķiet, ka tiem piemīt 
kaut kāda specifika, šķiet ka tie ir kā 
dabas radīti, nav perfekti, bet tiem ir 
īpašs siltums un mīļums, ko dod tieši 
tas, ka viss tiek lipināts ar rokām.
 Kā rodas melnā keramika?

Tas ir tāds kā brīnums. Cilvēks 
strādā sadarbībā ar uguni. Tas ir 
transformācijas process, kurā uguns 
izmaina matēriju uz visiem laikiem. 
Kad trauki izkaltuši un nopulēti, tos 
liek ceplī, to kurina aptuveni 12 stun-
das. Noslēgumā cepis tiek noslāpēts, 

notiek maģiskais process, kurā 
cilvēks īsti vairs nevar iejaukties, 
vien var līdz tam darīt visu iespēja-
mi precīzi. Tas vien pierāda to, ka 
te jāmācās izprast dabas likumus, 
jāmācās sastrādāties ar to. Ir diezgan 
aplams uzskats, ka melnā keramika 
ir melna no kvēpiem vai apdeg vai 
ir nosvilusi un neveselīga. Iedomā-
jies matēriju, kas izturējusi 1100 
grādu karstumu, tur jau viss liekais ir 
izdedzis. Es nelietoju nekādus ķīmi-
skus līdzekļus, tikai mālu un uguni, 
pat ne glazūru, vien rūpīgi nopulēju. 
Šādi trauki, manuprāt, ir pat veselīgi 
par tiem, ko ikdienā lietojam, iegādā-
tus no lielajām rūpnīcām, nemaz 
nerunājot par plastmasu. 
Cik šī joma ir populāra Latgalē, 
vai ir liela konkurence?

Katrā nišā, ja tu seko tradīcijai, 
jābūt konkurencei, ar to ir jārēķinās 
un tas rada labāku kvalitāti un rosina 
idejas. Bet, manuprāt, visi Latgales 
podnieki ir kā tāda viena liela ģimene, 
kur katram ir kaut kas savs, kāds 
īpašais rokraksts, kas atšķir. Es visus 
ar lielu cieņu uztveru kā skolotājus, 
kā sadarbības partnerus, nevis kā 
konkurentus. Varētu teikt tā, ka mūsu 
ir pietiekami, bet ne pārāk daudz. 
Cik ilgs laiks paiet, kamēr no māla 
pikuča ir dzimis pods?

Nevar pateikt cik tieši ilgs laiks, 
ir daudzi ietekmējoši faktori. Te jau 
jāsāk ar pašu svarīgāko – ar ideju. 
Man tiešām patīk darbs ar mālu, jo 
tu iemācies izprast dzīvi, Visuma li-
kumus un reizē arī sevi. Sākumā ir 
netverama doma, ko tu radi fiziskā 
formā, centies uztaisīt to, ko gribās. 
Tad pēc aptuveni dienas ir pielīdz-
ināšana, rotāšana, tad vēl pēc dažām 
dienām, pulēšana. Trauks ir tāds kā 

lolojums, ko neskaitāmas reizes 
paņem rokās, apmīļo un nopulē, līdz 
ieliek krāsnī, apdedzina, izņem no 
cepļa, apstrādā ar eļļu un vasku, un 
tad jau arī palaiž tautās. Katrs pods 
iemāca nepieķerties ne lietām, nedz 
arī laikam, kas pie tā pavadīts. 

Informāciju sagatavoja
Silvija Rapša
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Oktobrī Dagdas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 6 jaundzimušie 
kuriem doti šādi vārdi: 

Rinalds, Jeļizaveta, Māris, Raitis,
 Maksims un  Adrians

Apsveicam!

Svecīšu vakari
Landskoronas, Beresnes un 
Bukmuižas draudžu kapsētās
06. oktobrī:
13:00 – Malcānu kapos (sv. Mise)
15:00 – Bricu kapos
16:00 – Muižnieku kapos
13. oktobrī:
13:00 – Punduru kapos ( sv. Mise)
20. oktobrī:
11:00 –Ezernieku kapos 
(sv. Mise baznīcā, pēc tam 
aizlūgums kapos)
14:00 – Kovaļku kapos 
15:00 – Šķaunes kapos (sv. Mise)
27. oktobrī:
12:00 – Kozlovas kapos (sv. Mise)
28. oktobrī:
14:00 – Beresnes kapos
 (sv. Mise baznīcā, pēc
 tam aizlūgums kapos)
Dagdas jaunajos kapos
6.oktobrī plkst. 16:00
Dagdas pagastā
13.oktobrī
14:00 - Zeļļu kapos
Asūnes pagasta kapos
13.oktobrī
15:00 – Asūnes kapos
16:00 – Dūkeļu kapos
16:45 – Fermas kapos
Andrupenes pagastā
13.oktobrī
16:00 Janovcu kapos

18. oktobrī VSPC "DAGDA" pieņems 
ārsti no Rīgas "Bērnu klīniskā universitates 
slimnīca"
- bērnu alergologs - pulmanologs;
- bērnu oftolmologs (acu ārsts);

Pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem.

MOBILĀ DIAGNOSTIKA 
18. OKTOBRĪ VSPC "DAGDA" no plkst. 10:00 - 17:00

Mamogrāfi ja:
- ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS
-  ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2.85 EUR
- bez nosūtījuma - 20.00 EUR
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.)
-1 projekcija - 6.50 EUR

JAUNUMS: Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfi ja - 19.00 EUR
PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT IEPRIEKŠĒJU PIERAKSU 

PA TĀLR.:+371 25431313
Ārstniecības iestādes  reģistrācijas kods 0100-64111
Pakalpojumu nodrošina MFD veselības grupa

Visi Dagdas novada esošie un bijušie 
skolotāji, tehniskie darbinieki tiek 

aicināti uz Skolotāju dienas svinībām 
Dagdas KC

2018. gada 5. oktobrī plkst. 17:00

Programmā:

IZM un Dagdas novada domes Atzinī-
bas un Pagodinājuma rakstu pasniegša-
na, BTA pateicības balvu pasniegšana.

Nominācijas “Gada izglītības 
darbinieks 2018” piešķiršana.

Atkalsatikšanās prieks ar
 pensionētajiem skolotājiem.

Muzikāls sveiciens no Daugavpils 
teātra aktieriem.

 
Dagdas novada IKSN

Ielūgums

2018. gada 5. oktobrī plkst. 17:00

IZM un Dagdas novada domes Atzinī-

Muzikāls sveiciens no Daugavpils 


