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Dagdas novada svētku „Annas Dagdā” ie-
tvaros 27.jūlijā  norisinājās Latgales kultūras
programmas finansēts pasākums „Ar senču
gudrību es augu”. Tas bija pasākums ģimenēm
un bērniem, kurā apmeklētājiem tika piedā-
vātas keramikas un cellu jostiņu
aušanas meistardarbnīcas, tradicionālo danču
, rotaļu un spēļu meistarklases, kā arī latvju
rakstu iepazīšana un rotāšanās ar tiem. Tika
prezentētas gan senās, gan mūsdienīgās pras-

mes un to apgūšanas iespējas. Neiztika arī bez
Latgales kulinārā mantojuma degustācijām,
jo Annas diena ir saimnieču svētki. Šogad ku-
linārā mantojuma degustācijām tēma bija
“Zupas”. Kultūras programmu nodrošināja Vi-
ļakas novada Upītes bērnu un jauniešu folklo-
ras kopa un Krāslavas bērnu un jauniešu
centra deju kolektīvs „Pastaliņas”.

Visas meistarklases notika vienlaikus, iz-
vietotas Dagdas pilsētas skvērā. Pasākuma
apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja izskriet
basām kājām pa skvēra mīksto zālīti, izbaudīt
visas sajūtas, darbojoties tādā secībā un il-
gumā, kādā vēlējās katrs no pasākuma ap-
meklētājiem. Tā bija lieliska iespēja Dagdas
novada ģimenēm ar bērniem un novada ciemi-
ņiem ieklausīties dabā, tās norisēs, būt kopā
un radošā, pozitīvā gaisotnē veltīt laiku sev un
tuvajiem.

Inese Plesņa
Projekta vadītāja 

Dagdā bērni un jaunieši iepazina 
senču gudrību

Vides pakalpojumu uzņēmums
„Clean R“ turpmākos trīs gadus
turpinās atkritumu apsaimnieko-
šanu Dagdas novadā. Uzņēmums
aicina iedzīvotājus savlaicīgi no-
slēgt jaunos līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu. No 1. oktobra
Dagdas novadā maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu būs
23,50 eiro (ieskaitot PVN) par m3.

Līgumus jāpārslēdz visiem
Ņemot vērā, ka „Clean R“ sniegs

pakalpojumus uz jauna iepirkuma lī-
guma pamata, līgumi ir jāpārslēdz
visiem Dagdas novada iedzīvotājiem
un uzņēmējiem. Lai nodrošinātu ne-
pārtrauktu pakalpojumu sniegšanu,
„Clean R“ aicina līgumus pārslēgt
savlaicīgi – līdz šā gada 1. oktobrim.
Iepriekš noslēgtie līgumi būs spēkā
tikai līdz 30. septembrim. Ja līgums
netiks pārslēgts līdz noteiktajam ter-
miņam, atkritumu izvešana netiks
nodrošināta, līdz tas tiks paveikts.

Kā noslēgt jauno līgumu?
Visvienkāršāk līgumu ir noslēgt

“Clean R“ mājaslapas www.cleanr.lv,
sadaļā „E-pakalpojumi“, kas aizņems
tikai dažas minūtes. Līgumu tāpat
var noslēgt attālināti, sazinoties ar
“Clean R” Klientu apkalpošanas cen-
tru pa tālruni 67111001 (darba die-
nās plkst. 8.00 –17.00) vai sūtot
e-pastu kc@cleanr.lv. Kā arī 9.au-
gustā Dagdas novada pašvaldības in-
formācijas centrā - Alejas ielā 4,

Dagda no plkst.9:00 līdz 15:00.
Dalīti vākto atkritumu ap-

saimniekošana
Ņemot vērā, ka turpmākajos

gados palielināsies dabas resursu no-
doklis, pieaugs arī maksa par nešķi-
rotu sadzīves atkritumu izvešanu.
2019. gadā minētais nodoklis ir 43,00
eiro, bet 2020. gadā tas sasniegs
50,00 eiro par tonnu nešķirotu sadzī-
ves atkritumu. “Clean R” visiem ie-
dzīvotājiem nodrošinās iespēju šķirot
sadzīves atkritumus. Pareiza šķiro-
šana palīdzēs samazināt kopējo at-
kritumu daudzumu un ietaupīt uz
atkritumu apsaimniekošanas rēķina.

„Clean R“ aicina visus Dagdas no-
vada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties
atkritumu šķirošanā. Lai nodroši-
nātu iespēju iedzīvotājiem šķirot at-
kritums, jau šobrīd pašvaldībā ir
izveidoti un tiek apkalpoti 21 pub-
liski pieejamie dalīti vākto atkritumu
punkti. Šajos punktos iedzīvotājiem
ir iespēja atbrīvoties no sašķirotajiem
atkritumiem. Publiski pieejamos at-
kritumu šķirošanas punktos ir novie-
toti šķirošanas konteineri ar
uzlīmēm. Uz tām ir norādīti atkri-
tumu veidi, kurus drīkst ievietot
katrā no konteineriem. Šajos kontei-
neros tiek nodrošināta dalīta vāk-
šana plastmasai, papīram, stiklam,
metālam. Iedzīvotājiem ir nepiecie-
šams sašķirot ikdienas sadzīves at-
kritumus un ievietot sašķiroto
atbilstošajā atkritumu konteinerā.

Dalīti vākto atkritumu savākša-
nas punktu atrašanās vietas:

l Brīvības iela 3b, Dagda;

l Rēzeknes iela 4b, Dagda;
l Alejas iela 3a, Dagda;
l Alejas iela 4, Dagda;
l Mičurina iela 3a, Dagda;
l Brīvības iela 29, Dagda;
l Alejas iela 29, Dagda;
l Pasta iela 35a, Dagda;
l Ozoliņi, Dagdas pagasts;
l “Dižskabarži”, Vecdome, Dagdas

pagasts;
l “Lejas sētas”, Vecdome, Dagdas

pagasts;
l Šķaune, Šķaunes pagasts;
l Porečje, Bērziņu pagasts;
l Ezernieki, Ezernieku pagasts;
l Andrupene, Dagdas iela 6, An-

drupenes pagasts;
l Ezernieku iela 1a, Andrupene,

Andrupenes pagasts;
l Neikšāni, Ķepovas pagasts;
l Asūne, Asūnes pagasts;
l Konstantinova, Konstantinovas

pagasts;
l Andzeļi, Andzeļu pagasts;
l Svarinci, Svariņu pagasts.
Rūpējies par pareizu šķirošanu, ie-

lāgo! 
l Kartona kastes pirms izmeša-

nas ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest
slapju un netīru papīru vai kartonu,
ar pārtikas atliekām piesārņotu ie-
pakojumu, kā arī nesaplacinātas
kartona kastes. Tetrapakas ir jāiz-
met pie sadzīves atkritumiem. Plas-
tmasas un papīra iepakojumam
paredzētajos konteineros drīkst mest
plastmasas iepakojums,  PET pude-
les, iepakojuma plēves un maisiņus,
kā arī izmazgātu plastmasas taru,
piemēram, jogurta, krējuma, salātu

u.c. iepakojumu. Dzērienu pudeles
nav jāmazgā, tās var būt arī ar
kork̄iem un etik̄etēm. Pudeles  no-
teikti ir jāsaplacina. Konteineros ne-
drīkst mest netīru, ar pārtikas
atliekām piesārņotu plastmasas
taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā
arī vienreizējās lietošanas traukus.

l Stiklam paredzētajos konteine-
ros atļauts mest tikai stikla iepako-
jumu – tīras pudeles un burkas.
Tajos nedrīkst mest no saplēsta
stikla, porcelāna un keramikas trau-
kus, spoguļstiklu un logu stiklu. 

Iedzīvotāju ērtībai, par atse-
višķu samaksu “Clean R” nodro-
šinās sekojošo atkritumu veidu
apsaimniekošanu:

l Bioloģiski noārdāmo jeb kompos-
tējamo atkritumu apsaimniekošanu -
23,50 eiro (ieskaitot PVN) par m3.

l Lielgabarīta atkritumu izvešanu
- 32,37 (ieskaitot PVN) par m3. Lielga-
barīta atkritumi ir tie, kurus izmēra
dēļ nav iespējams ievietot konteinerā.
Piemēram, mēbeles, matrači u.c.    

l Mājsaimniecībā radīto būvniecī-
bas atkritumu apsaimniekošanu -
66,55 euro (ieskaitot PVN) par m3.

l Bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanu - 459.80 EUR (ieskaitot PVN)
par m3.

l Reizi gadā „Clean R“ pēc klientu
pieprasījuma nodrošinās sadzīves kon-
teineru mazgāšanu. Ja pakalpojums
nepieciešams biežāk, viena konteinera
mazgāšanas pakalpojumu izmaksas ir
23.50 eiro (ieskaitot PVN).

Ar cieņu, Marija Elarte
Korporatīvo klientu 

projektu vadītāja

Dagdas novada iedzīvotājiem jāpārslēdz līgumus ar „Clean R“

Konkurss “Dagdas novada
ziedu dzīpari Latvijas 

villainē”

27. jūlijā novada
svētku ietvaros tika
godināti konkursa
“Dagdas novada
ziedu dzīpari Latvi-
jas villainē” laureāti.
Arī šogad konkursā
tika vērtēta, galveno-
kārt, autora izdoma
nevis finansiāls ieguldī-
jums teritorijas veido-
šanā, kopšanā un
uzturēšanā. Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece
Sandra Viškure teica, ka katrā īpašumā ir kaut kas īpašs -
savs knifiņš. 

Nominācijā ‘’Sakoptākā individuālā māja’’ par lau-
reātiem kļuva veselas 3 mājas: 

Liepājas ielā 82, Dagdā (īpašnieki Inese un Leons Pa-
uliņi), māja ‘’Apsītes’’, Šķaunē (īpašnieki Anatolijs un Sta-
nislava Harčenko), un māja ‘’Upmalas’’, Ezerniekos
(īpašnieki Voldemārs Soika un Alla Bebriša). 

‘’Sakoptākā daudzdzīvokļu māja’’ šogad kļuva māja
Asūnes ielā 2, Dagdā (mājas vecākā Irma Pakaļuka). 

Nominācijā ‘’Pievilcīgākais tūrisma piedāvājums
Dagdas novadā’’  par laureātiem kļuva viesu māja ‘’Saul-
lēkti Ozolos’’, Ezernieku pag. (īpašnieki Edgars un Ma-
rina Lubgāni), un Jaundomes muižas Vides izglītības
centrs (vadītāja Līga Vaivode). 

Žūrijas komisija pateicas katram konkursa dalībniekam
par ieguldīto darbu, un aicina ikvienu piedalīties tik skaistā
konkursā, lai kopīgi veidotu skaistāku Dagdas novadu. 
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25. jūlijā notika kārtējā Dag-
das novada domes sēde

Deputāti atbalstīja vienreizēju so-
ciālo pabalstu piešķiršanu krīzes si-
tuācijā vienai personai.

Pieņēma zināšanai Sociālā die-
nesta sniegto informāciju par sociālā
budžeta izpildi 2019. gada 1. pus-
gadā: no 2019. gadā plānotajiem pa-
švaldības sociālā budžeta līdzekļiem
EUR 382 500,- Dagdas novada Sociā-
lais dienests 2019. gada 1. pusgadā
izlietojis EUR 166 348,62 jeb 43,49
%, t.sk.:

l GMI nodrošināšanai  – EUR
77203,11 jeb 48,25 %;

l dzīvokļu pabalstiem – EUR
11627,85 jeb 29,07 %;

l citiem pabalstiem –  EUR
77517,66 jeb 42,48 %.

Ievēlēja Jāni PLATACI par Dag-
das novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tāju uz 5 gadiem ar 2019. gada 1.
augustu.

Ievēlēja par Dagdas novada bā-
riņtiesas locekļiem uz 5 gadiem ar
2019. gada 

1. augustu:
l Elitu BOHĀNI
l Liānu VAIČULI
l Sandru PLATACI
l Lidiju KUDRJAVCEVU
l Lūciju KOLESNIKOVU
l Ināru ANDŽĀNI
l Ināru RAGINSKU
l Ilmāru PIZĀNU
Ievēlēja Elitu BOHĀNI par Dag-

das novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tāja vietnieku uz      5 gadiem ar
2019. gada 1. augustu.

Apstiprināja Veselības un sociālo
pakalpojumu centra ‘’Dagda’’ veļas
mazgāšanas pakalpojuma maksu no
2019. gada 1. augusta. 

Vienai personai tika anulētas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Nolēma noslēgt vienošanos ar
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūru par     2014. gada 30. jūlija
līguma par GNSS bāzes stacijas an-
tenas vietas nomu Nr. 29/s-2014 pa-
garināšanu līdz 2029. gada 31.
jūlijam, saglabājot līdzšinējos līguma
nosacījumus.

Apstiprināja Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pa-

kalpojumu cenrādi no 2019. gada 1.
augusta.

Apstiprināja pārskatu par Dag-
das novada pašvaldības budžeta iz-
pildi 2019. gada        1. pusgadā:

Pamatbudžeta izpilde:
l ieņēmumu daļā –  4 996 115

EUR jeb 46,17%, atlikums gada sā-
kumā 325 626EUR.

l izdevumu daļā  –   4 345 880
EUR jeb 37,83 %.

Speciālā budžeta izpilde:  
l ieņēmumu daļā  –  187 521

EUR jeb 50,53%, atlikums gada sā-
kumā 39 940EUR;

l izdevumu daļā   –  137 158 EUR
jeb 34,16%.

Nolēma ņemt īstermiņa aizņē-
mumu Valsts kasē  EUR 170 000,-
apmērā Dagdas vidusskolas sporta
laukuma pārbūves īstenošanai ES
līdzfinansētā projekta “Veselīga
dzīve – pirmie soļi radīt laimīgu nā-
kotni” (projekta Nr.LLI-329) ietva-
ros.

Ar 2019. gada 17. augustu nolēma
piešķirt vienai personai pašvaldības
ikmēneša pabalstu valstī noteikto
divu minimālo mēnešalgu apmērā.

Nolēma novirzīt no pašvaldības
2019. gada budžetā plānotajiem lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem
EUR 10 000,- Dagdas pilsētas pirm-
sskolas izglītības iestādei ‘’Saulīte’’
pedagoģisko darbinieku atlīdzībai –
kopējo apmaksājamo stundu skaita
palielināšanai un algas likmes pa-
augstināšanai – no 01.09.2019.

Nolēma novirzīt no pašvaldības
2019. gada budžetā plānotajiem lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem
EUR 5604,- Ezernieku vidusskolai
jaunu mēbeļu iegādei.

Nolēma novirzīt no pašvaldības
2019. gada budžetā plānotajiem lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem
EUR 4 436,- pašvaldības ikmēneša
pabalsta samaksai vienai personai.

Apstiprināja Asūnes pagasta pār-
valdes darbinieku un Asūnes sākum-
skolas amatu sarakstu ar
grozījumiem no 2019. gada 1. sep-
tembra.

Apstiprināja Dagdas novada pa-
švaldības 2019. gada suvenīru cen-
rādi no 2019. gada 26. jūlija.

Apstiprināja Dagdas novada jau-
niešu iniciatīvu centra maksas pa-
kalpojumu cenrādi no 2019. gada 26.
jūlija.

Nolēma izsniegt Sabiedrībai ar ie-
robežotu atbildību ‘’MIKOR’’ bieži sa-
stopamo derīgo izrakteņu atļauju
smilts-grants un smilts atradnei
‘’Apvedceļi’’ (nekustamais īpašums
‘’Apvedceļi’’, kadastra apzīmējumi
6054 001 0085 un 6054 001 0021).

Nolēma atļaut atsavināt:
- pašvaldības nekustamo īpašumu

ar kadastra numurs 6042 006 0088,
kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 6042 006 0088,
0,4 ha platībā, pārdodot par nosacīto
cenu; 

- pašvaldības nekustamo īpašumu
Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā ar kadastra numuru
60460040279, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra Nr.60460040279,
0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās
vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu
60460040279001, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli; 

- pašvaldības nekustamo īpašumu
Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā ar kadastra
Nr.60460040280, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra
Nr.60460040280, 0.1347 ha platībā
un uz tā atrodošās vienas ēkas ar ka-
dastra apzīmējumu
60460040280001, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli. 

Nolēma apstiprināt Dagdas no-
vada pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma – ‘’Gobiņas’’, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā, kadastra
Nr.60460040219, sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 60460040378 (0,5171 ha kop-
platībā) nosacīto cenu 1100 EUR.

Apstiprināja pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Daugavpils iela 16D,
Dagdā, kadastra 

Nr. 60090020125, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 60090020125 – 0,4682 ha pla-
tībā, nosacīto cenu EUR 1 000,- un
apstiprināja pašvaldības nekustamā
īpašuma Daugavpils iela 16D,
Dagdā, Dagdas novadā  izsoles notei-
kumus.

Apstiprināja pašvaldības nekus-
tamā īpašuma ‘’Laukalīņi’’, Dagdas
pagastā, kadastra Nr.60540010305,
kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 60540010182 –
2,08 ha platībā, nosacīto cenu EUR 3
200 un apstiprināja pašvaldības ne-
kustamā īpašuma ‘’Laukalīņi’’, Dag-
das pagastā, Dagdas novadā izsoles
noteikumus.

Apstiprināja pašvaldības nekus-
tamā īpašuma ‘’Rudaiņi’’, Dagdas pa-
gastā, kadastra Nr.60540010299,
kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 60540010249 –
0.697 ha platībā, nosacīto cenu EUR
1 000 un apstiprināja pašvaldības
nekustamā īpašuma ‘’Rudaiņi’’, Dag-
das pagastā, Dagdas novadā izsoles
noteikumus.

Nolēma rīkot nedzīvojamo telpu
ar kopējo platību 10,4 m2 Daugavpils
ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā un ne-
dzīvojamo telpu ar kopējo platību
17,10 m2 Ezernieku ielā 1, Andru-
penē, Dagdas novadā nomas tiesību
mutisku izsoli un apstiprināt izsoles
noteikumus. 

Vienai personai tika izīrēta dzīvo-
jamā platība, un piecām personām
tika pagarināti īres līgumi.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu
saistīti jautājumi: par zemes nomas
pirmtiesību pagarināšanu; par perso-
nīgo palīgsaimniecību zemes nomas
tiesību pagarināšanu; par neapbūvē-
tās zemes nomas tiesību pagarinā-
šanu; par zemes apakšnomas tiesību
piešķiršanu; par zemes nomas tie-
sību izbeigšanu; par zemes nomas
tiesību piešķiršanu; par pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību ‘’Upmalas’’
Ezernieku pagastā; par rezerves
fonda zemes vienības piekritību; par
neiznomātu zemes gabalu saraksta
apstiprināšanu.

Ar pilnu domes sēdes protokolu,
pielikumiem un audio ierakstu varēs
iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība
/ Dokumenti / Novada domes proto-
koli.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību 

un komunikāciju nodaļa

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā,

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pār-
dots pašvaldības nekustamais īpašums Daugavpils ielā 16D, Dagdā,  Dagdas
novadā, kadastra numurs 6009 002 0143, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6009 002 0125 – 0,4682 ha platībā. Izsolāmās mantas
sākumcena – EUR 1 000. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar iz-
soles komisijas priekšsēdētāju, mob. 29192507. Izsole notiks 2019. gada 20.
septembrī 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). 

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mā-
jaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html ”

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā,

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pār-
dots pašvaldības nekustamais īpašums “Laukalīņi”, Dagdas pagastā,  Dag-
das novadā, kadastra numurs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0182 – 2,08 ha platībā. Izsolāmās mantas
sākumcena – EUR 3 200. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar iz-
soles komisijas priekšsēdētāju, mob. 29192507. Izsole notiks 2019. gada 23.
septembrī 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). 

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mā-
jaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html ”

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā,

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pār-
dots pašvaldības nekustamais īpašums “Rudaiņi”, Dagdas pagastā,  Dagdas
novadā, kadastra numurs 6054 001 0299, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6054 001 0249 – 0,697 ha platībā. Izsolāmās mantas
sākumcena – EUR 1 000. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar iz-
soles komisijas priekšsēdētāju, mob. 29192507. Izsole notiks 2019. gada 24.
septembrī 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). 

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mā-
jaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html ”

Dagdas novada domes sēdes lēmumi 
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Šogad festivāls norisinājās
jau 5 reizi, tāpēc arī festivāla
programma bija vēl košāka
un skaļāka. Baltkrievu bied-
rība ‘’Verbica’’ un ansamblis
‘’Akolica’’ aktīvi iesaistās
Dagdas novada kultūras dzī-
ves organizēšanā, baltkrievu
tradīciju atjaunošanā un po-
pularizēšanā. Ja pirmajā fes-
tivālā bija tikai 12 kolektīvi
(pašmāju un vieskolektīvi),

tad šogad pulcējās veseli 38
kolektīvi, un festivāla izaug-
sme ir acīmredzama.

6. jūlijā ar vairākiem kon-
certiem: Dagdas VSPC
‘’Dagda’’, Asūnes Tautas
namā un Konstantinovas
Tautas namā, un gala svētku
koncertu Dagdas Kultūras
centrā, un 7. jūlijā ar koncer-
tiem Svariņu Tautas namā
un Andrupenes lauku sētā
krāšņi izskanējis ‘’Fest 2019’’. 

Kā katru gadu, tā arī
šogad, katrs festivāla dalīb-
nieks saņēma īpašo logo
zīmi-nozīmīti. Ļoti iedvesmo-
joši savus dzejoļus par tautas
mīlestību lasīja baltkrievu
dzejnieks no Daugavpils
Staņislavs Volodjko un
mūsu novadniece no
Ezerniekiem Tamāra
Dorofejeva.

Pēc tam, kad latvieši
ir nosvinējuši Līgo svēt-
kus, baltkrievi svin
Jana Kupala svētkus.
Latviešu Līgo svētki un
baltkrievu Līgo svētki ir
ļoti līdzīgi- tie paši ri-
tuāli un tradīcijas. Šajās
dienās daba- Zeme, De-
bess, Uguns un Ūdens –
atdod cilvēkiem savu spēku.

Latviešu, kā arī baltkrievu
saulgriežu rituālos galvenā
loma ir ugunij un ūdenim.
Tāpat tautu tradīcijās vasa-
ras saulgriežos augiem un
puķēm ir īpašs, pat maģisks
spēks. Interesanti, ka papar-
des zieda brīnumam līdzīgi
kā latvieši, tic arī citas tau-
tas. Vainagi tiek pīti ne tikai

skaistumam, bet arī nākot-
nes paredzēšanai. Galdā gan
katra tauta ceļ ko citu. Vie-
nīgi latviešu vasaras saul-
griežu svinības īpašas
padara tautas dziesmas ar
īpašo „līgo!”. Baltkrievijā
īpaši svarīgs ir ūdens kults
un ar to, līdzīgi kā citviet, sa-
istīti krāšņi rituāli — nākot-
nes zīlēšana ar vainagiem,
peldēšanās upēs, iešana

pirtī.
Noslēgumā katrs kolek-

tīvs saņēma īpašo svētku
diplomu ar papardes ziedu,
ko ar lielu mīlestību darināja
Ārija Klints. Koncerta dalīb-
niekus lakoniski uzjautri-
nāja un izglītoja par Jana
Kupalas tradīcījām program-
mas vadītāji: Dainis Platacis
no Andrupenes Tautas nama
un Danuta Jaruk no Balt-
krievijas. Vienīgi vainagu pī-

šana izpalika, bet Dagdas
jauniešu centra savāktie
ziedi priecēja zāles skatītā-
jus.

6. jūlijā Ūdens lielā stihija
negāja secen Dagdai. Plāno-

tais festivāla galakoncerts
tika pārcelts uz Dagdas Kul-
tūras centru. Pavisam īss
svētku gājiens, lai neizpa-
liktu kopīgā svētku dalīb-
nieku fotografēšanās
piemiņai. Kopīgā dziesmā un
dejā festivāla laikā vienojās
pašmāju, kaimiņu māksli-
nieciskās pašdarbības kolek-
tīvi un baltkrievu kopienu
kolektīvi no Latvijas, Balt-

krievijas un Polijas. Festi-
vāla svētku noslēguma kon-
certā programma bija
domāta dažāda vecuma un
gaumes klausītājiem. Īpaši
baltkrievu kolektīvi no Poloc-
kas kultūras centra: tautas
dziesmu ansamblis ’’Zama-
niha’’ (vad. Sergejs Smuļko),
no Grodnas soliste Kristīne
Legesa, no Grodnas apgaba-
bala Zeļvas pilsētciemata
tautas dziesmu ansamblis
‘’Veseluha’’ (vad. Svetlana
Soneca) un no Minskas apga-
bala Stariborisovas ciema,
tautas dziesmu un deju an-
samblis ‘’Trojecki muziki’’
(vad. Svetlana Vašķeviča) iz-
dziedāja baltkrievu tautas
skanīgākās dziesmas un iz-
dejoja raitākos deju soļus, kā
arī priecēja skatītāju acis ar
saviem košajiem tērpiem.
Polijas kolektīvi ‘’Narew-
čanka’’ (vad. Pjotr Skepko)
un ‘’Novina’’ (vad. Elena
Damčuk) priecēja ar skanī-
gajām balsīm un jaukajām,
plūstošajām akordeona ska-
ņām. Mūsu Dagdas novada
pašdarbnieku kolektīvi pār-
steidza skatītājus ar jauniem
priekšnesumiem. Svētku liel-
koncertā, kas ilga 4,5 stun-
das, dejas, dziesmas un
poētiskie numuri nomainīja
viens otru, priecējot skatītā-
jus, kuri ērti un omulīgi bija
iekārtojušies Dagdas Kultū-
ras centra iegādātajos jauna-
jos un mīkstajos krēslos, un
tā varēja baudīt koncertu.

Kolektīvu uzstāšanās
skatītājos radīja
daudz pozitīvu emo-
ciju, prieka un dāsnus
aplausus. Festivāla
dalībniekus sveica
Dagdas novada domes
priekšsēdētājs Aivars
Trūlis, Baltkrievijas
Republikas Ģenerāl-
konsulāta Daugavpilī
ģenerālkonsuls Vladi-
mirs Kļimovs, Dagdas
sadraudzības pilsētas
Polijā Narewkas

priekšsēdētājs Jan Homčuk,
Dagdas Baltkrievu biedrības
vadītāja Tatjana Gogalinska
un Dagdas Kultūras centra
vadītāja Inese Plesņa...

Svariņu Tautas nama,

Kons tan tinovas Tautas
nama un Dagdas Kultūras
centra foajē trīs amatnieces
no Grodnas (vad. Ludmila
Lebedj) prezentēja savus iz-
strādājumus: baltkrievu ke-
ramiku, pinumus no
salmiem, tamborējumus un
adījumus, košumlietas (bro-
šas, krelles, piespraudes,
u.tml). Varēja gan pamielot
acis, gan iegādāties sev tī-

kamu lietiņu.
‘’Fest 2019’’ bija pārpildīts

ar sirsnīgām emocijām un
jauniem tikšanās priekiem.
Spilgti tautas kostīmi, dzies-
mas, dejas, mūzika – tas viss
ar mākslu un radošumu
Dagdas novadā apvienoja
vairākas valstis un tautas.
Latviešu dziesmām un
dejām līdzi dungoja delegāci-
jas no Baltkrievijas, Polijas,
bet baltkrievu dziesmas rai-
sīja asaras daudziem, īpaši
vecākās paaudzes skatītā-
jiem. Vieskolektīvi pozitīvi
novērtēja starptautiska lī-
meņa uzstāšanās pieredzi,
organizāciju un dagdāniešu
viesmīlību. Protams, balt-
krievu kopienu vadītāju sir-
snīgās sarunas, jaunu
draugu iegūšana un milzīgs
prieks par šo lielisko kopā
būšanu Dagdas novada pasā-
kumā. Ļoti gribas pieminēt
pateicīgo publiku Svariņu
Tautas nama koncertā, kas
māksliniekus nemaz negri-
bēja laist no skatuves. ‘’Vēl
vienu dziesmu, vēl vienu
dziesmu...! ‘’, skanēja skaļi
no publikas.

Paldies aktīvajai Ernas
Šļahotas darbībai! Lietus-
gāze nedaudz iztraucēja kon-
stantinoviešus, bet prieks, ka
spēja ierasties arī kuplā
skaitā uz koncertu. Paldies
Gelenai Radelickai!

Pēc svētku koncerta izde-
vās parunāties ar baltkrievu
biedrības ‘’Zlata’’ vadītāju
Zentu Tretjuku, kas ar asa-
rām acīs stāstījo par savu iz-
justo uzstāšanos veco ļaužu
pansionātā ‘’Ābeļdārzs’’. Ar
īpašām sajūtām uz Dagdu
vienmēr dodas baltkrievu
ansamblis ‘’Nadzeja’’ (vad.
Larisa Ļutko) no Rīgas, lai
izjusto šo īpašo festivāla
auru ar tā dažādajiem dalīb-
niekiem. Kā teica viena no
ansambļa dziedātājām Je-
ļena Lazareva : ‘’ Tu atbrauci
un iemīlēji šo festivālu’’... Un
kur nu vēl kaimiņu: ludzā-
niešu, līvāniešu, daugavpi-
liešu, preiliešu dāvātās
dziesmas, azartiskās dejas
no Grāveru un Griškānu pa-
gastiem! Atvainojiet, ja kādu
nenosaucu… 

V starptautisko balt-
krievu dziesmu un deju fes-
tivālu ‘’Fest 2019’’ orga nizēja
Dagdas baltkrievu biedrība
‘’Verbica’’ (vad. Tatjana Go-
galinska), Dagdas Kultūras
centrs (vad. Inese Plesņa) un
Dagdas novada pašvaldība.
Pasākumu atbalstīja Dagdas
novada pašvaldība un Balt-
krievijas Republikas Ģene-
rālkonsulāts Daugavpilī.

M.Micķeviča
Dagdas novada 
IKSN vadītāja

V Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju festivāls 
‘’Fest 2019’’ Dagdā un Dagdas novadā izskanējis 
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Kā jau tika informēts, 28. jūnijā Dagdas vidusskolas 12. klašu 36 absol-
venti un   Ezernieku vidusskolas 20 absolventi saņēma CE sertifikātus.

2019. gadā vidējais obligāto CE rezultāts 12. klasēm Ezernieku vidusskolā
angļu valodā ir 66,4 %, kārtoja 5 skolēni (savukārt valstī – 62,7%), latviešu
valodā – 60,3%, kārtoja 20 skolēni (valstī – 49,9%), un matemātikā – 44,4 %
, kārtoja 20 skolēni (valstī – 32,7%).

Vidējais obligāto CE rezultāts 12. klasēm Dagdas vidusskolā angļu valodā
ir 65,1 %, kārtoja 20 skolēni (savukārt valstī – 62,71%), latviešu valodā –
52,8 %, kārtoja 36 skolēni (valstī – 49,9%), un matemātikā – 42,6 % , kārtoja
37 skolēni (valstī – 32,75%).  

CE rezultāts ķīmijā Ezernieku vidusskolā ir 40,7%, kārtoja 2  skolēni,
Dagdas  vidusskolā ir 70,7 %, kārtoja 2  skolēni (valstī 62,8%), bioloģijā
Ezernieku vidusskolā – 54,0%, kārtoja 5 skolēni, Dagdas  vidusskolā  ir
59,0 %, kārtoja  10  skolēni (valstī  57,15%), fizikā  Dagdas  vidusskolā  ir
43,7%, kārtoja 2 skolēni  (valstī  37,5%). Latvijas  un  pasaules vēsturē CE
Dagdas vidusskolā  kārtoja  viens skolēns  un  rezultāts ir 58,5 % (valstī
49,9%).  Krievu  valodā  (kā  svešvalodā)  vidējais  rezultāts   Dagdas  vi-
dusskolā  ir   86,2% (valstī  74,4%). Šo  eksāmenu  kārtoja 26 skolēni.
Ezernieku  vidusskolā  krievu  valodā (kā  svešvalodā) ir 87,4% (valstī
74,4%), šo eksāmenu  kārtoja 17 skolēni. Izglītības  iestāžu  administrā-
cija, tiekoties augustā ar pedagogiem, detalizētāk analizēs sasniegumus,
un izvirzīs  veicamos uzdevumus.

Analoģiski matemātikai, CE rezultāti samazinās arī fizikā un bioloģijā.
Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka jau otro gadu eksāmenos tiek iekļauti
uzdevumi, kas no skolēniem prasa vairāk praktisko pieeju, plašāku skatī-
jumu, starpdisciplināro redzējumu (skat.https://visc.gov.lv/vispizglitiba/ek-
sameni/statistika/2019/dokumenti/!visi_vidrez_salidz_3g.png). Līdz ar to
metodiskā darba prioritātēm 2019./2020. mācību gadā skolās  jābūt kvalita-
tīvai mācību stundai, kuru uzlabojot, uzlabosies arī eksāmenu rezultāti, pro-
tams, pašu audzēkņu atbildības veidošana par savu darbu, vecāku
izglītošana   bērna izglītības atbalstam, kā arī metodiskās darbības mērķu
izvirzīšana un to  sasniegšana izglītības iestādē.

Pašlaik vēl notiek audzēkņu uzņemšana izglītības iestādēs. Aicinu, it īpaši
slēgtās  Andzeļu pamatskolas skolēnu vecākus, iesniegt savu bērnu doku-
mentus izvēlētajās  mācību iestādēs, lai sekmīgāk varētu plānot klašu kom-
plektāciju. Ir apkopoti dati par  prognozējamo audzēkņu skaitu uz 10. jūliju,
taču gaidīsim faktiskos datus 2.septembrī.

No 2019. gada 1. septembra kompetenču pieeju sāks realizēt pirmsskolas
izglītībā . īpaši vecākus aicinu iepazīties: <https://www.skola2030.lv/single-

post/2019/06/13/Pieci-soļi-līdz-rudenim—-pirmsskolā. Bet 2019./2020>. Mā-
cību gada laikā tiks izstrādāti mācību plāni 1., 4., 7., 10. klasēm, kā arī pie-
dāvājumi (”grozi”) padziļinātai mācību priekšmetu apguvei vidusskolā.

Līdz šī gada 28. jūnijam Dagdas novada strādājošie varēja pieteikties mā-
cībām pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide“, ko arī izdarījuši vairāk nekā 14 tūkstoši iedzīvotāji
visā Latvijā. Kopā saņemti 22778 mācību pieteikumi, jo daudzi iedzīvotāji
pieteikušies vairāk nekā vienā izglītības programmā. Šobrīd uzsākta poten-
ciālo mācību dalībnieku pārbaude, tāpēc dalības apstiprinājumu iedzīvotāji
saņems tuvāko nedēļu laikā, lai jūlija beigās un augustā varētu sākties
grupu komplektēšana un mācības. Nākamā pieteikšanās būs 2019. gada no-
galē vai 2020. gada sākumā.

22.-23. augustā kopā ar Dagdas novada vadību notiks Dagdas novada iz-
glītības iestāžu apmeklēšana, lai iepazītos ar to gatavību skolai un arī uz-
klausītu  problemātiskos jautājumus. Ja runāt par pedagogu kadru
problēmu, tad pašlaik novada izglītības iestādēs nav kadru  trūkuma. Taču
arī jaunie pedagogi neienāk  izglītības iestādēs. 

Lai jauka atpūta un tiksimies Dagdas novada 27. augusta pedagogu kon-
ferencē Dagdas vidusskolā!

Marija  Micķeviča
Dagdas  novada  IKSN  vadītāja

Aktuālais izglītībā

“Latvijas kultūras dienas Katalonijā”

5.- 10. jūlijā Spānijas kūrortpil-
sētā Lloret de Mar pulcējās vairāk kā
100 latvieši gan no Latvijas, gan
Lielbritānijas, jo tur Vidusjūras
krastā  norisinājās dziesmu un deju
festivāls “Latvijas kultūras dienas
Katalonijā”.  Šajā festivālā piedalījās
arī Dagdas novada Kultūras centra
vokālā grupa “Solversija” (vadītāja
Solvita Plivča).

Festivāls noris jau ceturto gadu,
un to organizē Spānijā dzīvojošās lat-
vietes Dana Tagle un Zane Bērziņa.

Kopš pirmsākumiem īpašais pasā-
kuma viesis ir dziedošais aktieris
Varis Vētra, kurš koncertā uzstājās
gan ar paša komponētajām dzies-
mām, gan latviešu tautasdziesmām,
gan dziesmām spāņu valodā. Festi-
vālā piedalījās  grupas “Credo” so-
lists Guntis Veits kopā ar kolēģi
mūziķi Gunti Branci. Koncertu va-
dīja Latvijas Nacionālā teātra aktie-
ris Egils Melbārdis.  

Koncertos piedalījās  dejotāji,
dziedātāji, koristi un ansambļi no

daudzām Latvijas vietām – kori
“Gaisma” un “Lai top” no Kuldīgas,
bērnu vokālais ansamblis “Notiņas”
no Balviem, Lienes un Kristapa
Jaundžeikaru vadītā bērnu deju stu-
dija “Veido sevi”, vokālā grupa  “Sol-
versija” no Dagdas, moderno
līnijdeju grupa “City Dancers” no
Rīgas, TV šovā “Dziedošās ģimenes”
iepazītā Laicānu ģimene, tautas deju
kolektīvs  “Zalktis” no Rīgas, kā arī
jauniešu tautas deju kolektīvs “Rak-
stā” no Lielbritānijas.

Latvijas kolektīviem bija iespēja
iepazīt arī vietējo Lloret de Mar pil-
sētiņas jauno mākslinieku - baleta
skolu “Academia de baile Sara Diaz”
un “Centre de dansa Almudena San-
tiseban” audzēkņu un mākslas vin-
grotāju no “Club Vitry Lloret de Mar”

sniegumu.
“Solversija” dalās atmiņās par šo

festivālu:
“Tā bija viena vareni fantastiska

notikumiem, darbiem un piedzīvoju-
miem piepildīta nedēļa. Kas tik sep-
tiņās dienās netika paspēts un
izdarīts - filmējāmies, fotografējā-
mies, pētījām un iepazinām citādo
apkārtni, apbrīnojām Gaudi arhitek-
tūru Barselonā, sauļojāmies un vel-
dzējāmies jūras dzidrajos ūdeņos, bet
vakaros pucējāmies, lai, kopā ar ci-
tiem latviešu kolektīviem, iepazīsti-
nātu kūrortpilsētas iedzīvotājus un
apmeklētājus ar latviešu kultūru. “

“Solversija” saka sirsnīgu paldies
ceļojuma atbalstītajiem - Dagdas no-
vada pašvaldībai, personīgi Aivaram
Trūlim un Inesei Plesņai!
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Dagdas novada bibliotēkas 
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS
literāro pasākumu darba plāns 

2019. gada augustam
Literatūras izstāžu plāns

Datums Pas kuma nosaukums Pas kuma 
veids 

Pas kuma 
norises vieta 

07.08. 
13.00-14.00 

 
 

“Vasaras naš is - 
sald jums” 

Jaut jumu 
p cpusdiena 

B rnu literat ras 
noda a 

29.08. 
10.00 

“Latvijas dižka is - 
l sis” 

R ta stunda 
mazajiem 

B rnu literat ras 
noda a 

J nijs- 
decembris 

 

“Lasi un piedalies 
B rnu, Jauniešu un 

Vec ku ž rij ” 
Las tveicin šana B rnu literat ras 

noda a 

14.08. 
 

“Jaunieguvumi B rnu 
literat ras noda  

august ” 

Inform cijas 
diena 

B rnu literat ras 
noda a 

Janv ris- 
decembris 

“Kr j un laim  B rnu 
literat ras noda ” Konkurss B rnu literat ras 

noda a 

Literat ras izst žu pl ns 
 

Datums Izst des nosaukums Izst des norises vieta 

01.08. – 
31.08. 

“Latvisko laimes formulu 
mekl jot” 

Rakstniecei Dacei Rukš nei - 50 
B rnu literat ras noda a 

01.08. – 
31.08. 

“Mumini un mamma T ve” 
Somu zviedru rakstniecei 

T veiJ nsonei – 105 
B rnu literat ras noda a 

01.08.-
31.08. 

“Laiks ogot!” 
Tematiska izst de B rnu literat ras noda a 

01.08. – 
31.08. 

2013. gada “B rnu, Jauniešu 
un Vec ku ž rijas” lab k s 

gr matas 
Plaukta izst de 

B rnu literat ras noda a 

14.08. – 
31.08. 

“Gr mati , st sti, kas jauns!” 
Jaunieguvumu izst de B rnu literat ras noda a 

 
Dagdas novada bibliot kas pas kumu pl ns 

 
Datums Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.08. - 30.08. Augusta iev rojam kie jubil ri. 
M ra Misi a – 70 

T ve Jansone – 105 
01.08. - 30.08. “Visu lieku burk s.” 

Tematiska izst de 
08.08. 

Plkst.11.00-12.00 
“Bibliot kas pakalpojumi.” 

Inform cijas stunda 
01.08.-30.08. “Baltijas ce am – 30.” 

(23.augusts) 
22.08. 

Plkst. 11.00-
12.00 

“Bibliot kas pakalpojumi.” 
Inform cijas stunda 

01.08. - 30.08. “Es lasu un man pat k.” 
Jauno gr matu diena 

Ezernieku bibliot kas pas kumu pl ns 
 

Datums 
 

Pas kuma nosaukums 

01.08. - 09.08. “Kritušais rakstnieks”- norv u rakstniekam Knutam 
Hamsunam - 160 (gr matu izst de) 

 
05.08. - 09.08. “Neparasti atgad jumi Muminielej ” - b rnu rakstniecei 

T vei Jansonei -105 (gr matu izst de) 
 

12.08. - 30.08. “N c sportot!” - literat ras izst de par sportu 
 

No 19.08. Lidijas Leit nes (dzim. Silovas) rokdarbu izst de 
 

 
epovas bibliot kas pas kumu pl ns

Datums Pas kuma veids un nosaukums 

05.08. - 12.08. Literat ras izst de "Latgale un latgalieši" 

19.08. - 22.08. Skaist ko vasaras ziedu izst de
"Pu u d rza kr š ums august "

Konstantinovas bibliot kas pas kumu pl ns 

Datums Pas kuma veids, temats un nosaukums 

Visu m nesi Fonda p rskat šana un norakst šana 

02.08. Jaun k s literat ras izst de august  

15.08. Tematiska izst de “M jai, d rzam, priekam” 

21.08. Radoš  darbn ca “No cepures l dz kron šam” 

30.08. Ziedu izst de - kr su harmonija dab  

 
As nes bibliot kas pas kumu pl ns 

 
Datums 

 
Nosaukums 

04.08. “Rakstnieks, kurš m l ja dz vi un necieta cilv kus.”, 
Knutam Hamsunam – 160. 

 
21.08. “Latvijas kino karaliene – Vija Artmane!”, pas kums 

velt ts aktrises Vijas Artmanes atceres dienai. 
 

28.08. “V cu apgaism bas dzejnieks, dom t js un zin tnieks 
Johans Volfgangs G te.”, izst de. 

 

Dagda ar sirds siltumu sagaida 
projektu „Latvijas spēcīgākā pilsēta 2019”

Agrā piektdienas rītā, 26. jūlija, projekta „Latvijas spēcīgākā pilsēta 2019” komanda ieradās
Dagdā pie pašvaldības ēkas. Nekas neliecināja par pilsētas svētku „Annas Dagdā” norisi, tomēr
īsi pirms sacensību sākuma pulkiem sāka nākt vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi, lai kopī-
giem spēkiem atbalstītu Dagdu, tādējādi kopējiem spēkiem paceļot 88470 kg.

Sacensības atklāja un 3 stundu garumā
tiesāja vietējais sporta entuziasts un pilsē-
tas patriots Arvīds Dzalbs, kurš 50 kg
smagu stieni pārcilāja 116 reizes, pilsētas
kopējam rezultātam pievienojot 5800 kg.
Otro vietu ar pārcilātām 70 reizēm ieņēma
Mārtiņš Gedzuns, pilsētas rezultātam pie-
vienojot 3500 kg. Bet trešo vietu ieņēma Al-
vils Plivčs ar paceltām 56 reizēm.

Sieviešu kategorijā Dagda pārsteidza,
gandrīz puse no sacensību dalībniekiem
bija tieši sievietes. Sievietes spieda 20 kg
smagu stieni. Pirmo vietu šajās sacensībās

ieņēma Aina Skoronko ar uzspiestām 70
reizēm, otrajā vietā ar uzspiestām 62 rei-
zēm ierindojās Vija Nipere, bet Anna Du-
novska savā vārda dienā uzspieda 57 reizes
un pilsētai svētkos dāvāja 1140 kg. Jāat-
zīmē, ka Dagdu atbalstīja projekta vēsturē
vecākā dalībniece, 81 gadu jaunā Marija
Lubāne, kura 20 kg smagu stieni uzspieda
5 reizes un pilsētas rezultātam pievienoja
100 kg.

Dagdas jauniešos mīt nepārvarama
vēlme sportot un atbalstīt savu pilsētu, 20
kg smagu stieni uzspiest nāca gan pusau-

dži, gan pavisam mazi. Pirmo vietu jauniešu kategorijā ar uzspies-
tām 87 reizēm ieņēma Armands Daņiļevičš, otrajā vietā ierindojās
Samuels Zariņš ar 56 reizēm, bet, tikai nedaudz atpaliekot, trešo
vietu ieņēma Raivis Grabovkis, kurš 20 kg stieni uzspieda 50 rei-
zes un pilsētas rezultātam pievienoja veselu tonnu.

Pasākuma noslēgumā Dagdas novada pašvaldības izpilddirek-
toram Artjomam Gekišam tika pasniegts kauss, jo pilsētas jau-
niešu komandas gars Dagdai 2018. gadā ļāva ieņemt augsto 3.
vietu nominācijā „Latvijas spēcīgākā jauniešu pilsēta 2018”.

Projekts „Latvijas spēcīgākā pilsēta” norisinās jau sesto gadu,
kur vairākas pilsētas savā starpā cīnās par spēcīgākās pilsētas ti-
tulu Latvijā, skaitot kopā pacelto kg summu. Jaunieši un sievietes
spiež 20 kg, bet vīri 50 kg smagu svaru stieni uz atkārtojumu
skaitu.

Projektu līdzfinansē LSFP no Valsts budžeta līdzekļiem kā sa-
biedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu Latvijā.

Projektu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, LSFP, Spēka pasaule, veikals.sp.lv, SIA
Viesulis PLUS, Rosība, #PeakBodyLatvia, SIA Plastik, Ervitex SIA, BalticPrint, BioVide.
Īpašs paldies par Dagdas posma atbalstu Dagdas novada pašvaldībai.

Vasaras mēnešos visu vecumu vieglatlēti
parādīja savu meistarību Latvijas čempionā-
tos. Pirmsvētku dienās 21.-22. jūnijā Jēkab-
pilī sacentās U-18 un U-20 vecuma grupu
vieglatlēti, bet 3. jūlijā Piltenē U-14 vecuma
zēni un meitenes. Sacensībās startēja arī
Dagdas novada Sporta skolas audzēkņi.

Junioru U-20 vecuma grupas konkurencē
Linards Pauliņš 100m un 200m distancēs ie-
kļuva finālā un izcīnīja attiecīgi augsto 5. un
7.vietu. U-18 vecuma grupā Ieva Murāne
1500m distancē ieguva 10. vietu un 3000m
izturības skrējienā ierindojās 8. vietā. 

Ar vienu bronzas medaļu un pieciem per-
soniskajiem rekordiem
no Latvijas čempio-
nāta Ventspils novadā
atgriezās seši sporta
skolas U-14 vecuma
grupas vieglatlēti. Sa-
censībās 390 jaunie
sportisti sacentās trīs-
padsmit disciplīnās.
Mūsu novada vieglat-
lēti startēja skriešanas
distancēs, lodes grū-
šanā, tallēkšanā un
augstlēkšanā.

Lodes grūšanā zē-
niem Samuelam Zari-
ņam pēc trešā
mēģinājuma bija ot-
rais labākais rezultāts.

Finālā viņam
bija jāpiekāpjas
vēl vienam kon-
kurentam un
rezultātā trešā
vieta. Viktors
Kuzmins tāllēk-
šanā uzrādīja
savu labāko se-
zonas rezultātu
4,52m un blīvo
rezultātu vidū
viņam 19. vieta. Daniels Kazakevičs 2000m
distancē ieguva 9.vietu, Undīne Kromāne
augstlēkšanā -14. vietu, Raivo Malinovskis
augstlēkšanā – 26. vietu, bet vislielākajā 73
dalībnieku konkurencē Katrīna Kuzņecova –
30. vietu.

Paldies sportistiem un viņu trenerei Lilijai
Novickai par labiem startiem! 

Vija Nipere
Dagdas novada Sporta skolas direktore

Vieglatlētu starti Latvijas čempionātā
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Meite u grup  (2004. - 2007. gads) 
 
1. vieta - Vendina/Zute (Viktorija Vendina, Sanvita Zute) 
2. vieta – Ananasiki (Sofija Antonova, Aleksandra 
Razgu ajeva) 
3. vieta - Ševcova/Augustova (Samanta Kristi na Augustova, 
Viktorija Ševcova) 
 
 

Meite u grup  (2000. - 2003. gads) 

1. vieta - Mi ule/Lucijanova (El na Mi ule, Amanda 
Lucijanova) 
2. vieta - Santa/Vika (Santa Springa, Vika Žukova) 
3. vieta - Po aka/Zemlicka (Jana Po aka, Simona Zemlicka) 

 

Z nu grup  (2000. - 2003. gads) 

1. vieta–''40+'' (Artis Zv dris, Oskars Ivul ns) 
2. vieta - ''Ezernieki'' (Ein rs Š ucins, Sergejs Markins) 
3. vieta - ''Konstantinova'' (Aleksandrs Dobrovo skis, Ernests 
Krilovs) 

Apakši u konkurss z niem

1. vieta - Artis Zv dris
2. vieta - Ernests Krilovs
3. vieta - Raivis Kuz ecovs

Apakši u konkurss 
meiten m

1. vieta - Viktorija Ševcova
2. vieta - El na Mi ule
3. vieta - Simona Zemlicka

26. jūlijā jau no plkst. 10:00 Dagdas ezera pludmalē notika Pludmales
volejbols jauniešiem.  
Sacensības organizēja Dagdas novada pašvaldība, bet sacensību norisi vadīja
Dagdas novada sporta pasākumu organizators Harolds Kavinskis.Sacensības
noslēdzās ar sekojošiem rezultātiem:

Paldies Dagdas novada pašvaldībai!
Harolds Kavinskis

Dagdas  novada  sporta pasākumu organizators

1. vieta - ''Si ij Traktor'' (Arnis Bebrišs, J nis Govilovskis, Raivis Miz ns, Art rs 
Pitr ns)

2. vieta - ''Trok  Bugaci'' (Em ls Repe s, Rihards Sp is, J nis Umbraško, M rti š 
Jakovelis)

3. vieta - ''OLD SCHOOL'' (Aivars Rapša, J nis Viškurs, Rolands Kovalis)

Tr spunktu metienu konkurs  - Em ls Repe s, kurš vienas min tes laik  tr p ja 16 
tr spunktniekus

V riešu konkurence

1. vieta - "Saldie" (M rti s Strods, Raitis Šarkovskis)

2. vieta - "Dagda" (Vja eslavs Dmitrijevs, Olga Jakov eva)

3. vieta - Žanis/Art rs (Žanis Silinevi s, Art rs Pitr ns)

1. vieta - Jana/Olga (Jana Po aka, Olga Jakov eva)

2. vieta - Sudraba/Vasi evska (Krist ne Sudraba, Krist ne Vasi evska)

26. jūlija vakarā Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā „Parka
rozes“ notika 3x3 basketbols ‘’Annas Dagdā’’.  
Sacensības noslēdzās ar sekojošiem rezultātiem:

Nākošajā dienā , 27. jūlijā, Dagdas ezera pludmalē
notika Pludmales volejbols „Annas Dagdā“.
Sacensības noslēdzās ar sekojošiem rezultātiem:

Apakši u konkurss meiten m/ 
sieviet m

1. vieta Jana Po aka

2. vieta Krist ne Sudraba

3. vieta Olga Jakov eva

Apakšiņu konkurss 
meitenēm/sievietēm

Apakši u konkurss  

v riešiem 

1. vieta - Raitis Šarkovskis 

2. vieta - Ernests Krilovs 

3. vieta - J nis Jan enko 

Apakšiņu konkurss 
vīriešiem

Ieskats sporta sacensībās ‘’Annas Dagdā’’
svētku ietvaros

Savukārt sieviešu konkurencē pieteicās tikai 2 komandas,
rezultātā:

Vīriešu konkurence
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-

Sanita Karpoviča
sanita.karpovica@dagda.lv
tālr. 26621945, 65681721

Aija Šēfere
aija.sefere@dagda.lv

tālr. 29671400

NR.5507 KRĀSLAVA–DAGDA–AGLO -
NA–KRĀSLAVA;

NR.5503 DAUGAVPILS–ŠĶELTOVA;
NR.5506 DAUGAVPILS–ŠPOĢI–AGLO-

NA –PRIEŽMALE;
NR.5508 DAUGAVPILS–KOVAĻOVA–

DAUGAVPILS
REISOS TIKS SAMAZINĀTS IZPILDES

LAIKS, TĀPĒC MAINĪSIES AUTOBUSA
ATIEŠANAS UN/VAI PIENĀKŠANAS
LAIKS GALAPUNKTĀ.

TĀPAT, LAI IZLĪDZINĀTU BRAUKŠA-
NAS MAKSU MARŠRUTĀ

NR.6178 DAUGAVPILS–LIPINIŠĶI, TIKS
ATKLĀTI VAIRĀKI APĻVEIDA REISI, KĀ
ARĪ MAINĪTAS IZPILDES DIENAS.

Ņemot vērā gaidāmās izmaiņas maršrutu
tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms brauciena at-
kārtoti pārbaudīt autobusa kustības sarakstu
mājaslapā atd.lv [1] sadaļā  Kustības saraksti
[2] vai jautājumu gadījumā sazināties ar pār-
vadātāju, zvanot pa tālruņa numuru 65429245. 

Papildu informācija par izmaiņām pie-
ejama pielikumā. 

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotā-
jus izmantot sabiedriskā transporta pakalpo-
jumus un paņemt biļeti par savu braucienu,
atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasī-
jumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu
skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības
pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kon-
trolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īs-
ziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Maršruts Izmaiņas no 1. augusta
Nr.5507 Krāslava–Dagda–Aglona–

Krāslava
l Autobuss, kas no Krāslavas autoostas iz-
brauc plkst.7.25, galapunktā pienāks
plkst.9.40 (līdz šim pienāca plkst.9.55).

Nr.5503 Daugavpils–Šķeltova
l Autobuss no pieturas Šķeltova izbrauks
plkst.6.30 (līdz šim izbrauca plkst.6.25).
l Autobuss, kas no Daugavpils autoostas iz-
brauc plkst.9.30, galapunktā pienāks
plkst.10.35 (līdz šim pienāca plkst.10.45).
l Autobuss no pieturas Šķeltova izbrauks
plkst.10.40 (līdz šim izbrauca plkst.10.50).
l Autobuss, kas no Daugavpils autoostas iz-
brauc plkst.17.25, galapunktā pienāks
plkst.18.30 (līdz šim pienāca plkst.18.40).
l Autobuss no pieturas Šķeltova izbrauks
plkst.18.35 (līdz šim izbrauca plkst.18.42).
l Autobuss no Daugavpils autoostas izbrauks
plkst.5.30 (līdz šim izbrauca plkst.5.20).
Nr.5506 Daugavpils–Špoģi–

Aglona– Priežmale
l Autobuss, kas no pieturas Priežmales iz-
brauc plkst.7.45, galapunktā pienāks
plkst.9.05 (līdz šim pienāca plkst.9.30).
l Autobuss no Daugavpils autoostas izbrauks
plkst.16.00 (līdz šim izbrauca plkst.15.40).
l Autobuss no pieturas Priežmales izbrauks
plkst.17.30 (līdz šim izbrauca plkst.17.40).
l Autobuss no Daugavpils autoostas izbrauks
plkst.6.30 (līdz šim izbrauca plkst.6.10).
Nr.5508 Daugavpils–Kovaļova–

Daugavpils
l Autobuss, kas no Daugavpils autoostas iz-
brauc plkst.8.10, galapunktā pienāks plkst.10.55
(līdz šim pienāca plkst.11.22), iekļaujot apstāša-
nos pieturā Bērnunams un Ambulance.
l Autobuss, kas no Daugavpils autoostas iz-
brauc plkst.15.30, galapunktā pienāks plkst.
18.05 (līdz šim pienāca plkst.18.35), iekļaujot ap-
stāšanos pieturā Bērnunams un Ambulance.
Nr.6178 Daugavpils–Lipinišķi
l Autobuss no Daugavpils autoostas darba-
dienās izbrauks plkst.6.00 un galapunktā pie-
nāks plkst.6.40 (līdz šim tas kursēja arī
svētdienās un galapunktā pienāca plkst. 6.48).
l Autobuss no Daugavpils autoostas no
pirmdienas līdz ceturtdienai izbrauks
plkst.17.25 (līdz šim izbrauca arī svētdienās).
l Autobuss no pieturas Lipinišķi no pirmdie-
nas līdz ceturtdienai izbrauks plkst.18.35 (līdz
šim izbrauca no pirmdienas līdz sestdienai).
l Tiks izveidoti jauni apļa reisi maršrutā Da-
ugavpils–Lipinišķi–Daugavpils:
l autobuss no Daugavpils autoostas izbrauks
brīvdienās plkst.6.00, savukārt piektdienās
un brīvdienās – plkst.17.25 (reisi tiks izpildīti
no 15. aprīļa līdz 14. oktobrim).

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

NO 2019. gada 1.augusta VAIRĀKOS
MARŠRUTOS veiktas izmaiņas:

Mirušie jūlijā

Kazimirenoka Aleksandra (dz.1937.g.)
Koroševskis Leonīds (dz.1952.g.)
Lubgāne Broņislava (dz.1933.g.)
Malinovska Emerentīna (dz.1959.g.)
Rutka Arvīds (dz.1950.g.)
Seļavins Jānis (dz.1951.g.)
Žurova Lucija (dz.1945.g.)

*Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no
1.07.līdz 30.07

Dzimušie jūlijā:

Rūdolfs, 
Adrians,
Adams, 

Karolina, 
Artjoms

DOKUMENTUS PIEŅEM NO 2019. GADA 17. JŪNIJA LĪDZ 16. AUGUSTAM

65681158

Brīvības iela 3,
Dagda

dbt@dbt.lv
@pikc.dbt
www.dbt.lv

PIEDĀVĀJAM APGŪT PIEPRASĪTU 
UN KONKURĒTSPĒJĪGU PROFESIJU! 

MĀCĪBU LAIKĀ AUDZĒKŅIEM IR IESPĒJAS:

• Strādāt ar mūsdienīgu aprīkojumu un apgūt 

modernās tehnoloģijas,

• Saņemt valsts stipendiju (līdz 150 EUR mēnesī),• Dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā 
(divvietīgā numuriņā), • Nodarboties sporta sekcijās, piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā un pašpārvaldē,• Izmantot ēdnīcas pakalpojumus un medicīnas kabinetu.

PĒC 9. KLASES
Mācību ilgums — 4 gadi, tiek iegūta 
vidējā izglītība un kvalifi kācija:
• APDARES DARBU TEHNIĶIS
• AUTOMEHĀNIĶIS
• PAVĀRS 

Mācību ilgums — 1 gads, 
tiek iegūta arodizglītība:
• KRĀŠŅU UN KAMĪNU MŪRNIEKS 

(no 17 gadu vecuma)
• LOKMETINĀTĀJS 

(MAG) (no 17 gadu vecuma) 

PĒC 12. KLASES
Mācību ilgums — 2 gadi, tiek iegūta 
profesionālā vidējā izglītība:
• INTERJERA DIZAINA 

SPECIĀLISTS


