
I z d e v u m a  “D a g d a s  N o v a d a  Z i ņ a s” n ā k a m a i s  n u m u r s  i z n ā k s  2. janvārī

www.dagda.lv  Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums.   Nr. 12 (72)  2019. gada 5. decembris, BEZMAKSAS

17. novembrī, Latvijas Valsts
svētku priekšvakarā, Dagdas novada
Kultūras centrā notika svinīgs pasā-
kums. Pasākumā, kā jau ierasts, tika
godināti cilvēki par savu darbu,
sirdsmīlestību, godaprātu un centību
novadā labā.

Klātesošos uzrunāja Dagdas no-
vada domes priekšsēdētājs Aivars
Trūlis un Kultūras centra vadītāja
Inese Plesņa.

Goda rakstu un goda zīmi saņēma:
Pilsoniskā un sabiedriskā aktivi-

tāte - Helēna Vaivode; Pozitīva no-
vada tēla veidošana - Ilona
Mūrniece; Ilggadēja un panākumiem
bagāta profesionālā darbība (savā
amatā, arodā, radošajā darbā utml.)
- Innara Gorūza; Ieguldījums izglītī-
bas, kultūras, sporta, labdarības, ve-
selības un sociālo jautājumu jomā -
Viktorija Spila un Dagdas pilsētas
PII “Saulīte”; Ieguldījums novada uz-
ņēmējdarbības, tūrisma un infra -
struktūras attīstībā - Jurģis Dudko;
Radoša, aktīva un patriotiska bērnu
un jauniešu iesaistīšana novada at-

tīstībai nozīmīgos pasākumos - Ai-
vars Bačkurs; Garīgo vērtību atdzim-
šana un stiprināšana - Varvara
Dorofejeva.

Pasākuma apmeklētājus ar savām
dejām un dziesmām priecēja deju
kopa “Ondrupīši”, vidējās paaudzes
tautas deju kopa “Bukmuiža”, folklo-
ras kopa “Akmiņeica”, Andrupenes
kapela, folkloras kopa “Gaiļupīte”,

senioru deju kolektīvs “Ezeriņi”, sie-
viešu koris “Vēju roze”, folkloras
kopa “Olūteņi” un “Sovvaļnīki”, TDA
“Dagda”, deju kopa “Eži”, vokālais
ansamblis “Vox Cor” un vokālā
grupa “Solversija”.

Ikviens interesents varēja apska-
tīt unikālu krāsainās keramikas iz-
stādi „TĀVU ZEME”.

Izstādi veido divu podnieku darbi.
Ilmārs Vecelis ir ilggadējais melnās
keramikas meistars no Aulejas un
viens no „Pūdnīku skūlas” dalībnie-
kiem un dibinātājiem, kurš savus
darbus ikdienā darina uz podnieka

virpas. Savukārt Evija Maļkeviča -
Grundele ir podniece, kas darbojas
Dagdas novadā un melnās kerami-

kas traukus ikdienā darina bezripas
tehnikā, lipinot tos ar rokām.

Katrs šajā izstādē varēja iegādā-
ties sev iepatikušos māla izstrādā-
jumu.

Sanita Karpoviča 
Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļas vadītāja 

Izglītības ziņas 
Izglītības iestādēs mācību darbs rit pilnā sparā,

tiek strādāts pie jaunā, uz kompetencēm balstītā,
mācību satura ieviešanas, tiek organizētas mācību
olimpiādes, konkursi, dažāda veida pasākumi. 

Novembrī notika Krāslavas un Dagdas novadu
apvienības 10. – 12. klašu Vācu valodas olimpiāde,
kurā Dagdas vidusskolas 11. klases skolēns Ar-
mands Rutka ieguva 3. vietu.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9. –
12. klašu Krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē
1. vietu ieguva Dagdas vidusskolas 9. klases skol-
niece Ksenija Barkanova, Dagdas vidusskolas
10. klases skolēns Jānis Ciganovičs, Dagdas vi-
dusskolas 11. klases skolēns Jevgēnijs Locs,
Ezernieku vidusskolas12. klases skolniece Vero-
nika Ostrovska, 2. vietu ieguva Dagdas vidus-
skolas 9. klases skolniece Kristīne Mihailova,
Ezernieku vidusskolas 10. klases skolniece Anna
Marija Vaišļa, Dagdas vidusskolas 10. klases
skolēns Ņikita Šaļtis, Dagdas vidusskolas 11.
klases skolēni Armands Jermaks un Karīna
Kuzmenko, Dagdas vidusskolas 12. klases skol-
niece Evija Utāne, 3. vietu ieguva Dagdas vidus-
skolas 10. klases skolnieces Jūlija Smoļaninova
un Linda Slapiņa, Ezernieku vidusskolas 11.

klases skolniece Džesika Ruža, Ezernieku vidus-
skolas 12. klases skolniece Violeta Milaševiča,
Atzinību ieguva  Ezernieku vidusskolas 9. klases
skolniece Viktorija Lukiša. 

Novembra beigās notika arī 9. – 12. klašu Biolo-
ģijas un Dagdas novada 5. – 12. klašu Vizuālās
mākslas olimpiādes, kuru rezultāti vēl nav zināmi. 

13. novembrī JIC notika konkurss “Vai tu esi
gudrāks par sevi pašu?”. Konkursā piedalījās Dag-
das novada skolēnu, skolotāju, vecāku, pašvaldības
organizāciju 13 komandas. Atbildot uz āķīgiem un
ne tik āķīgiem jautājumiem, uzvaru guva Dagdas
pilsētas PII “Saulīte” vecāku komanda.

Šajā mācību gadā turpinās Valsts finansētās
programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana.
Tās ietvaros mūsu novada skolēni ir apmeklējuši
Raiņa muzeju “Jasmuiža”,  Jāņa Rozentāla un Rū-
dolfa Blaumaņa muzeju Rīgā, Jūrmalas pilsētas
muzeju, Lūznavas muižu, Maizes muzeju un Kara
muzeju Aglonā un Rīgā, Turaidas muzeju Siguldā,
Likteņdārzu, Ludzas amatnieku centru, Ludzas
novadpētniecības muzeja muzejpedagoģisko prog -
rammu “Dzīvnieku valstī”, Aleksandra Maijera
mūzikas instrumentu demonstrēšanas un niedru
stabuļu izgatavošanas darbnīcas, meistardarbnīcu
piena pārstrādē un siera sagatavošanā Z/S
“Laima”, teātra izrādes “Cariene varde” un “Vei-
denbaums.Live” teātra studijā “Joriks” Rēzeknē,

LNOB viesizrādi “Žizele”, Rīgas krievu teātra vie-
sizrādi “Graņonka”, koncertizrādi “Mīļdziesmi-
ņas”, izrādi bērniem “Māja zem varavīksnes”,
Barbaras Denerlainas konceru “Džezs satiek ēr-
ģeles” Latgales Vēstniecībā GORS, Daugavpils
Teātra izrādi “Džeina Eira”, piedzīvojuši koncert -
izrādi “Mazās muzikālās pasakas” no Liepājas.

Nopietns darbs rit pie gatavošanās XII Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
kas notiks 2020. gada vasarā. Lai rastu iespēju
svētkos piedalīties, dalībniekiem jāpierāda sevi
un augsti rezultāti jāsaņem skatēs. Tos var sa-
sniegt tikai ikdienā neatlaidīgi un ar visu atdevi
strādājot. 

Informāciju sagatavoja Regīna Pauliņa
Dagdas novada izglītības darba speciāliste

Novembrī Dagdas 
novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 
2 jaundzimušie, 

kuriem doti šādi vārdi:
Vladislavs, Iļja

APSVEICAM!

Valsts svētku koncerts Dagdā
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Cilvēks nav akmens, kas guļot ceļmalā
pats sevi piepilda, cilvēks ir un top, aug un
nobriest mijiedarbībā ar līdzcilvēkiem, ar
darbu, ar Dievu…/ Zenta Mauriņa/

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitinga
2019 apbalvošanas ceremonija notika 2019. gada
25. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Zie-
doņa zālē.

Izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizēta-
jos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu
valodā, dabas zinībās (bioloģija, fizika, ķīmija) un
vēsturē, šogad konkursam tika nominētas 53 sko-
las četrās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidus-
skolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas,
tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un mūzi-
kas skolas. Tāpat tika vērtēta arī skolu izaugsme
mācību priekšmetos un kopvērtējumā. Draudzīgā
aicinājuma fonda Skolu reitingu organizē Drau-
dzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjauno-
tājs un ilggadējs tās vadītājs, Draudzīgā

aicinājuma fonda dibinātājs un vadītājs Jānis En-
dele. Šogad konkurss notika devīto gadu pēc kār-
tas.

Ģimnāziju grupā reitinga līderu pozīcijās ir

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, tai seko Rīgas Valsts
2.ģimnāzija un Rīgas Valsts 3.ģimnāzija. 

Specializēto vidusskolu grupā centralizēto
eksāmenu kopvērtējumā līderi ir Jāņa Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskola, Jāņa Rozentāla
mākslas skola un Kuldīgas Mākslas un humani-
tāro zinību vidusskola.

Pilsētu vidusskolu līderi ir Rīgas Tehniskās
universitātes Inženierzinātņu vidusskola, Dau -
gavpils Krievu vidusskola un Rīgas 64. vidusskola. 

Savukārt lauku vidusskolas kategorijā vai-
rāku pēdējo gadu laikā nemainīga ir trešdaļa
skolu. Tas norāda, ka šajās izglītības iestādēs
strādā profesionāli pedagogi, ilgtermiņā nodroši-
not augstus sasniegumus. Šajā nominācijā līderi
ir Daugavpils novada Vaboles vidusskola, Ugāles
vidusskola un Druvas vidusskola. Ezernieku vi-
dusskolai šajā nominācijā šogad ir 5 vieta.

Paldies Ezernieku vidusskolas vadībai, peda-
gogu kolektīvam par ieguldīto darbu! Viss nerodas
uzreiz: pakāpeniski, ar lielu neatlaidību, piliens
pa pilienam… Aicinu arī turpmāk neapstāties uz
sasniegtā un gūt augstākus panākumus.

Pasākumā kopā ar skolas pārstāvjiem piedalī-
jās arī Dagdas novada domes priekšsēdētāja viet-
niece Sandra Viškure.

Skolu reitingu veido arī Ata Kronvalda fonds,
kas izvērtē skolēnu mācību sasniegumus, piedalī-
šanos un iegūtās vietas mācību olimpiādēs un kon-
kursos.

Dagdas novada IKSN vadītāja: 
M. Micķeviča

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitinga 2019 
balvu pasniegšana

Kārtējo gadu Dagdas novadā nori-
sinājās pašvaldības projektu kon-
kurss “Sabiedrība ar dvēseli 2019”,
kas deva iespēju novada iedzīvotā-
jiem īstenot savas idejas apkārtējās
vides labiekārtošanā un ikdienas dzī-
ves uzlabošanā. Dagdas novada paš -
valdībai ir liels prieks un
gan darījums, ka iedzīvotāji pašu spē-
kiem realizēja 9 projektus ar pašval-
dības kopējo līdzfinansējumu
44381,44 EUR apmērā. 

2019.gada 17.novembrī Latvijas
valsts svētkiem veltītājā pasākumā,
Dagdas novada pašvaldības vārdā
tika pasniegtas pateicības iedzīvo-
tāju grupām par veiksmīgu projekta
realizēšanu. Trīs labākajiem projek-
tiem, kurus izvirzīja pašvaldības
konkursa vērtēšanas komisija,  tika
pasniegtas arī naudas balvas.

Labākie realizētie projekti
2019.gadā:

1. Vokālas grupas “Solversija” pro-
jekts “Darīt, lai radīt! Palikt, lai
būt”,  projekta vadītāja Inese Kuzņe-

cova – tika pasniegta pateicība un
naudas balva 100 EUR vērtībā.

2. Iedzīvotāju grupas “Ciema
OZOLIŅI iedzīvotāji” projekts
“SAPŅU ROTAĻPLACIS”, projekta
vadītāja Rita Žurova - tika pasniegta
pateicība un naudas balva 50 EUR
vērtībā.

3. Iedzīvotāju grupas “Ezermalas”
projekts “Laivas piestātne un mak-
šķerēšanas laipa pie Dagdas ezera”,

projekta vadītājs Stanislavs Malke-
vičs - tika pasniegta pateicība un
naudas balva 50 EUR vērtībā.

Pasniegtas pateicības par veik-
smīgu projekta realizēšanu:

1. Dagdas katoļu draudzei par pro-
jekta “Baznīcas telpas infrastruktū-
ras uzlabošana” realizēšanu,
projekta vadītāja Aija Šefere.

2. Iedzīvotāju grupai “Alejas ielas
5 iedzīvotāji” par projekta “Alejas

ielas 5 pagalma labiekārtošana” rea-
lizēšanu, projekta vadītājs Andris
Ostapko.

3. Iedzīvotāju grupai “Galšūnas
ezeru paaudze” par projekta  “Vēstu-
riska dabas taka” realizēšanu, pro-
jekta vadītājs Vilmārs Jakovļevs.

4. Iedzīvotāju grupai “Daudzī-
vokļu mājas Alejas iela 35 iedzīvo-
tāji” par projekta “Daudzīvokļu
mājas Alejas ielā 35, Dagda kāpņu
telpu un pagraba ieejas durvju no-
maiņa” realizēšanu, projekta vadī-
tāja Larisa Kiričenko.

5. Deju grupai “Ezeriņi”  par pro-
jekta “Deju ritmos jauni mēs” reali-
zēšanu, projekta vadītāja Lidija
Kartenko.

6. Asūnes katoļu draudzei par pro-
jekta “Krucifiksa atjaunošana un te-
ritorijas labiekārtošana Asūnes
baznīcas dārzā” realizēšanu, pro-
jekta vadītājs Jāzeps Rutka.

Liels paldies visiem par jūsu akti-
vitāti un ieguldīto brīvprātīgo darbu.
Paldies par jūsu devumu novadam
un līdzcilvēkiem. Lai izdodas arī nā-
košajā gadā!

Informāciju sagatavoja:
Dagdas novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu koordinatore 
Tatjana Munda

Pasniegtas pateicības Dagdas novada pašvaldības projektu
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” īstenotājiem

Latvijas Sarkanā krusta
Krāslavas, Dagdas, Aglonas
novadu komitejas Dagdas
nodaļas Eiropas Sociālā
fonda projekts “ PuM-

PuRS”, kura īstenošana
tika uzsākta š.g. 1. augustā,
tuvojas noslēgumam.

Projekta aktivitātēs tika
iesaistīti   bērni/jaunieši no
Ezernieku un Šķaunes pagas-
tiem un Dagdas pilsētas.
Kopā iesaistīto dalībnieku
skaits vienā   aktivitātē bija
15 dalībnieku. Priecēja tas,

ka arī vecāki neformāli iesais-
tījās projektā, nogādājot
savus un citu vecāku atvases
uz un no  pasākumiem. 

Aktivitātēs iesaistīto bērnu
vecāki pozitīvi vērtē šo uni-
kālo iespēju, jo tas veicina
ilgt spējīgas sadarbības sis-
tēmu starp bērniem un vecā-
kiem. Interaktīvas, jēgpilnās
darbības kopā ar vienau-
džiem paplašina zināšanas
un prasmes. Jauniešos  tiek
spēcināta  piederības sajūta

un iespēju dažādība, kas liek
pamatus katra personīgajai
un sabiedrības kopīgai nā-
kotnei. 

Skolēni, iepazīstot vēl
tuvāk savus vienaudžus, caur
dažādām neformālās izglītī-
bas metodēm ciešāk  sadrau-
dzējās, kļūstot atvērtāki ar
vēlmi palīdzēt saviem vienau-
džiem. Tāpēc šis projekts uz-
skatāms par lielu ieguvumu
gan bērniem, gan vecākiem,
gan sabiedrībai kopumā. 

Īstenotais projekts “Manas
izaugsmes iespējas” nebūtu
sasniedzis tik augstu rezul-
tātu bez sadarbības partne-
riem, kas tieši vai netieši
atbalstīja tā īstenošanu.
Tāpēc liela nozīme ir koman-
das darbam par ko izsaku
lielu pateicību visiem sadar-
bības partneriem. 

Sandra Drozdova
LSK Krāslavas, Dagdas, 

Aglonas novadu 
komitejas Dagdas nodaļa

Manas izaugsmes iespējas
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“Ar mani jau tas nenotiks!
Man nav laika!
Neticu, ka palīdzēs!”
Tās ir tikai dažas no atrunām, ko

ugunsdzēsēji glābēji dzird, kad
jautā, kāpēc iedzīvotājam nav bijis
uzstādīts dūmu detektors. Tomēr
brīžos, kad ugunsnelaimē zaudēta
tuvinieka dzīvība, ikviens vēlās pa-
griezt laiku atpakaļ, lai tomēr uzstā-
dītu dūmu detektoru, kā esamība
būtu visu mainījusi. Ugunsnelaimi
neviens nevar iepriekš paredzēt, bet
var savlaicīgi par to uzzināt, ja vien
ir uzstādīts dūmu detektors. Pēdējo
desmit gadu laikā Latvijā vidēji ik
gadu ugunsnelaimēs bojā iet ap 100
cilvēku.  Ņemot vērā to, ka uguns-
grēki, kas izceļas būvēs lielākoties ir
dzīvojamās mājas (parasti 85%
ugunsgrēku), Ugunsdrošības notei-
kumos tika ietverta prasība no
2020.gada 1.janvāra dzīvojamās
telpas nodrošināt ar autonomiem
ugunsgrēka detektoriem.

Kur var iegādāties dūmu de-
tektoru un kā to izvēlēties? 

Pērkot jebkura ražotāja vai mo-
deļa detektoru, ir jāpievērš uzma-
nība tam, lai uz tā korpusa būtu
“CE” marķējums un informācija par
detektora atbilstību Eiropas stan-
dartam EN 14604. Šāds apzīmē-
jums apliecina konkrētā detektora
atbilstību Eiropas Savienībā noteik-
tajām prasībām, kādas tiek izvirzī-

tas šāda tipa ierīcēm. Nepieciešams
pārliecinieties, vai ierīces lietošanas
instrukcijas teksts būtu valsts va-
lodā. Vienkāršākie dūmu detektora
modeļi maksā no 5 līdz 10 EUR un
tie nopērkami elektropreču, saim-
niecības preču un pārtikas preču
lielveikalos, kā arī specializētajos
ugunsdrošības aprīkojumu veikalos.

Kur tos labāk izvietot?
Detektoru jāizvieto pie griestiem

telpās, kurās pārsvarā guļ vai uztu-
ras mājokļa iemītnieki. Autonomie
ugunsgrēka detektori darbojas uz
baterijām, tādēļ būs nepieciešams
laikus nomainīt bateriju, par ko at-
gādinās arī pats detektors, raidot
īsus skaņas signālus, kā arī ik pa lai-
kam ar kontroles pogu pārbaudīt de-
tektora darbspēju.

Vispiemērotākā vieta detektoram
būtu guļamistabas un gaiteņa
griesti netālu no guļamistabas dur-
vīm. Ja nevar detektoru uzstādīt
griestos, tad to drīkst izvietot sienas
augšdaļā tuvu griestiem, bet ne-
drīkst detektorus izvietot tieši
griestu un sienas dobumā. Tas tādēļ,
lai izcēlušās ugunsnelaimes gadī-
jumā būtu iespējams pamodināt gu-
ļošos mājokļa iemītniekus. Savukārt
citās telpās izvietotie detektori lie-
liski noderēs, lai brīdinātu mājinie-
kus par kādā konkrētā telpā
notikušu aizdegšanos.

Uz skapja, plaukta novietots

dūmu detektors savas funkcijas pil-
dīs ierobežotā apjomā. Jo dūmi ceļas
augšup, griestu virzienā, tur koncen-
trējas un tikai pēc tam sāk piepildīt
telpu virzienā uz leju. Tāpēc šajā ga-
dījumā detektors dūmus sajutīs
kādu brīdi vēlāk, nekā pie griestiem
novietotais. Taču, kā zināms, uguns
izplatās ļoti ātri, un bieži vien pat
šim īsajam novēlošanās brīdim var
būt izšķiroša nozīme mājokļa iemīt-
nieku spējai apdzēst liesmas vai arī
paspēt atstāt degošās telpas.

Ugunsdrošība ir ļoti būtiska sa-
biedrības ikdienā, jo ikvienu cilvēku
var piemeklēt ugunsnelaime, kad
īsā laikā tiek zaudēta ne tikai visa
mājokļa iedzīve, bet nereti arī cil-
vēka dzīvība! Vidēji 10 EUR ieguldī-
jums var izglābt daudzas dzīvības.
Aicinām negaidīt 2020.gada sā-
kumu, bet jau šodien parūpēties par
ugunsdrošību – uzstādīt dūmu de-
tektoru un iegādāties ugunsdzēsības
aparātu savam mājoklim!

Ugunsdrošības noteikumu prasī-
bas nav ugunsdzēsēju glābēju kap-
rīze, bet gan drošības minimums, lai
katru mājokli padarītu drošāku, vidi
sakārtotāku. Mūsu mērķis – dzīvot
drošā vidē, nevis meklēt iespējas
kādu sodīt.

Informāciju sagatavoja: 
Sandra Vējiņa,

Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests

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

Tika veikti precizējumi saistošajos
noteikumos Nr.2019/9 “Par materiālo
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gā-
dības palikušiem bērniem pēc pilnga-
dības sasniegšanas, audžuģimenēm
un aizbildņiem Dagdas novadā”.

Nolēma likvidēt Asūnes sākumskolu,
reģistrācijas numurs 42112903226, ju-
ridiskā adrese: Skolas iela 12, Asūne,
Asūnes pag., Dagdas nov.,  ar 2020.gada
30.jūniju.

Nolēma izveidot Dagdas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
izglītības programmu īstenošanas vietu
Skolas ielā 12, Asūnē, Asūnes pag.,
Dagdas nov., ar 2020.gada 1.septembri.

Lēmums par Andrupenes pamat-
skolas akreditācijas termiņa pagari-
nāšanu netika pieņemts

Atbalstīja Latgales reģiona tūrisma
asociācijas “Ezerzeme” projekta “Mār-
ketinga kampaņa Latgales reģiona tū-
risma attīstībai un popularizēšanai”
līdzfinansēšanu. 

Atbalstīja dalību Latgales reģiona
tūrisma asociācijas “Ezerzeme” organi-
zētajos tūrisma pasākumos, lai turpi-
nātu Dagdas novada tūrisma nozares
popularizēšanu ārpus valsts robežām
un veicinātu tūristu piesaistīšanu.

Nolēma piedalīties ELFLA pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ar 3 pro-
jektiem:

“Dagdas novada ceļu infrastruktū-
ras pārbūve”;

“Dagdas novada lauku ceļa Gra-
bova–Malka infrastruktūras pār-
būve”;

“Dagdas novada autoceļa Kaitra–
Ustje pārbūve”. 

Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.2019/11 “Grozījumi Dagdas no-
vada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.  2019/4
“Par decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanu un uzskaites
kārtību Dagdas novadā””.

Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.2019/12 “Grozījumi Dagdas novada
pašvaldības 2017.gada 23.februāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 2017/4 “Sabied-
risko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Dag-
das novadā””.

Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.2019/13 “Grozījumi Dagdas novada
pašvaldības 2009.gada 23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sa-
biedrisko kārtību Dagdas novadā””.

Vienai personai tika anulēta dekla-
rētā dzīvesvieta.

Apstiprināja Grozījumus Dagdas
novada paš valdības 2017.gada 23.no-
vembra Nolikumā “Par Dagdas no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo un pedagogu sasniegumu
izvērtēšanu un apbalvošanu”.

Saskaņoja Dagdas novada
pašvaldības, tās iestāžu un struktūr -
vienību amatpersonu  (darbinieku) un
pārstāvju braucienus uz ārvalstīm ES
programmas “Eiropa pilsoņiem” šādu
projektu ietvaros:

Supporting Democratic Union and
Active Citizenship in Digital Era / At-
balsts demokrātiskai savienībai un
aktīvam pilsoniskumam digitālajā
laikmetā (612743-CITIZ-1-2019-1-ES-
CITIZ-NT). Projekta īstenošanas pe-
riods 2019.-2021.gads. 

Network for a new Europe Project
acronym “NET4EU” / Tīkls jaunam Ei-
ropas projekta akronīmam “NET4EU”
(2019-1556/001-001). Projekta īsteno-
šanas periods 2019.-2021.gads. 

Nolēma pagarināt dzīvojamās tel-
pas īres līgumu uz pašvaldības dzī-
vokli četrām personām. 

Apstiprināja 2019.gada 8.novembrī
notikušās nekustamā īpašuma “Mež-
līņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
izsoles rezultātus.

Izskatīja jautājumu par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu
pirmpirkuma tiesīgajām personām.

Apstiprināja 2019.gada 8.novembra
nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.6054 002 0076 Dagdas pagastā,

Dagdas novadā, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 002 0076 – 1,79 ha platībā, izso-
les protokolu un atzina otro izsoli par
nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekus-
tamā īpašuma ar kadastra Nr.6054
002 0076 Dagdas pagastā, Dagdas no-
vadā, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6054 002 0076
– 1,79 ha platībā, trešo izsoli, pazemi-
not izsoles sākumcenu par 30% no no-
sacītās cenas un noteikt izsoles
sākumcenu 1 890,- EUR.

Apstiprināja 2019.gada 11.novem-
bra nekustamā īpašuma “Laukalīņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā, ka-
dastra numurs 6054 001 0305, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6054 001 0182 – 2,08 ha
platībā, otrās izsoles protokolu un at-
zina izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekus-
tamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pa-
gastā, Dagdas novadā, kadastra
numurs 6054 001 0305, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 6054 001 0182 – 2,08 ha platībā,
trešo izsoli, pazeminot izsoles sākum-
cenu par 30% no nosacītās cenas un no-
teikt izsoles sākumcenu 2 240,- EUR. 

Apstiprināja 2019.gada 11.novem-
bra nekustamā īpašuma “Rudaiņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā, ka-
dastra numurs 6054 001 0299, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6054 001 0249 – 0,697 ha
platībā, otrās izsoles protokolu un at-
zina izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekus-
tamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pa-
gastā, Dagdas novadā, kadastra
numurs 6054 001 0299, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 6054 001 0249 – 0,697 ha platībā,
trešo izsoli, pazeminot izsoles sākum-
cenu par 30% no nosacītās cenas un no-
teikt izsoles sākumcenu 700,- EUR.

Atļāva atsavināt pirmpirkuma tie-
sīgajai personai pašvaldības nekus-
tamo īpašumu “Zemītes”, Asūnes
pagastā, kadastra numurs 6046 005
0141, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6046 005 0245
2,98 ha platībā; pašvaldības nekus-

tamo īpašumu “Kaķīši”, Andzeļu pa-
gastā, kadastra numurs 6044 001
0075, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6044 001 0075
2,88 ha platībā; pašvaldības nekus-
tamo īpašumu “Distervalde”, Svariņu
pagastā, kadastra numurs
60900020053, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
60900020053  8,2 ha platībā.

Nolēma rīkot Dagdas novada paš -
valdības īpašuma “Bērzaudzes”, An-
drupenes pagastā, Dagdas novadā,
zemes vienības, kadastra apzīmējums
60420110150 2.kvartāla 7. nogabala;
zemes vienības, kadastra apzīmējums
60420050056 12.kvartāla 11., 12. no-
gabalu; zemes vienības, kadastra ap-
zīmējums 60420010098 7.kvartāla 3.,
5. nogabalu cirsmas ar kopējo izcēr-
tamo platību 8,6 ha un koku krāju
2714,17 m3 pārdošanu mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli.

Nolēma rīkot Dagdas novada paš -
valdības īpašuma “Rubeņi”, Asūnes pa-
gastā, Dagdas novadā, zemes vienības,
kadastra apzīmējums 60460010141,
1.kvartāla 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 17. no-
gabalu cirsmas ar kopējo izcērtamo
platību 7,2 ha un koku krāju 1893,49
m3 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšu-
pejošu soli.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu
saistīti jautājumi: par zemes nomas
pirmtiesību pagarināšanu; par zemes
nomas tiesību izbeigšanu; par noslēgtā
lauku apvidus zemes nomas līguma
pārslēgšanu; par  nomas tiesību
piešķiršanu uz neapbūvētu zemi; par
rezerves fonda zemes vienības
piekritību pašvaldībai; par nekustamā
īpašuma sadali un jauna nosaukuma
piešķiršanu; par zemes nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu; par
neiznomātu zemes gabalu saraksta
apstiprināšanu.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pie-
likumiem un audio ierakstu varēs ie-
pazīties www.dagda.lv / Pašvaldība /
Dokumenti / Novada domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību 
un komunikāciju 
nodaļas vadītāja 

Izglāb dzīvību – uzstādi dūmu detektoru Sociālā dienesta ziņas
Novembrī 67 ģimenēm (personām) piešķirts

trūcīgas statuss un 9 ģimenēm (personām) -
maznodrošinātas statuss. 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts iz-
maksāts 186 ģimenēm EUR 10134,35 apmērā,
dzīvokļa pabalsts naudā EUR 2894,52 apmērā
piešķirts 73 ģimenēm un natūrā  - 41 ģimenei
EUR 2367,33 apmērā, citi pabalsti pamatvaja-
dzību nodrošināšanai izmaksāti 15 ģimenēm
EUR 496,79 apmērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts au-
džuģimenēm – EUR 4182,55 apmērā, pabalsts
jaundzimušo aprūpei – EUR 1100,- 5 ģimenēm,
pabalsts 6 donoriem – EUR 30,-;  13 pabalsti
malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai
segšanai personām ar invaliditāti – EUR 1560,-
apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar
veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmak-
sai 32 vecuma pensionāriem EUR 960,- apmērā,
1pabalsts skolas piederumu iegādei EUR 50,00
apmērā, 3 pabalsti Nacionālās pretošanās kus-
tības dalībniekiem un Nacionālo bruņoto spēku
veterāniem EUR 90,- apmērā, citi pabalsti
(duša, ceļa izdevumi, ceļu tīrīšana, dokumentu
noformēšana u.c.) – EUR 548,53 apmērā.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodroši-
nāšanai izlietoti EUR 24414,07.

Papildus jau esošajām, 5 personām veikta ik-
dienas aktivitāšu un vides novērtēšana, 2 perso-
nas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā – VSPC “Dagda”, 2 personām pie-
teikta sociālā rehabilitācija personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem, asistenta pakalpojums
piešķirts 1 personai, 2 personām piešķirts sociā-
lās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā “aprūpe
mājās”, 1 bērnam DI projekta ietvaros nodroši-
nāts pakalpojums “atelpas brīdis

Domes sēdes lēmumi
28. novembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde
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Biedrība „Krāslavas rajona par-
tnerība” izsludina atklāta projektu
konkursu „Vietējās ekonomikas stip-
rināšanas iniciatīvas” un “Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas”
aktivitātēs (MK not. Nr. 590). Pro-
jektu iesniegšana  no 2019. gada
16. decembra līdz 2020. gada 16.
janvārim.

Projektu konkurss attiecas uz
biedrības “Krāslavas rajona partne-
rība” darbības teritorijas sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas
2015. - 2020. g. šādām rīcībām:

1.1.  “Atbalsts jaunu produktu
un pakalpojumu radīšanai, esošo
produktu un pakalpojumu attīs-
tīšanai, to realizēšanai tirgū, kā
arī kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai, darbinieku kompe-
tenču un produktivitātes celša-
nai”

Konkursa kārtā pieejamais finan-
sējums - 100 000 EUR

1.2.  “Atbalsts lauksaimniecī-
bas produktu pārstrādei, tai
skaitā pašu saražotās produkci-
jas iepakošanai, tās realizēšanai
tirgū, kā arī kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai, darbinieku
kompetenču un produktivitātes
celšanai”

Konkursa kārtā pieejamais finan-
sējums – 100 000 EUR

1.3.  “Atbalsts vides radīšanai
vai labiekārtošanai, kurā tiek
realizēta vietējā  produkcija, un
jaunu realizācijas veidu īsteno-
šanai, atpazīstamības tēla veido-
šanai, kā arī darbinieku
kom petenču un produktivitātes
celšanai”

Konkursa kārtā pieejamais finan-
sējums – 48 862.41 EUR

Sabiedriskā labuma projektu* rī-

cībām:
2.1.  “Atbalsts vietējās teritori-

jas, ieskaitot dabas un kultūras
objektu, sakārtošanai,        pakal-
pojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai”. 

Konkursa kārtā pieejamais finan-
sējums – 80 000 EUR

2.2.  “Atbalsts sabiedrisko akti-
vitāšu dažādošanai vietējiem ie-
dzīvotājiem”. 

Konkursa kārtā pieejamais finan-
sējums - 44 938.73 EUR

*Sabiedriskā labuma projekts
- projekts, kurā plānotajam mērķim
nav komerciāla rakstura un tas nav
kvalificējams kā valsts atbalsts. Par
sabiedriskā labuma projekta rezul-
tātu netiek prasīta samaksa un ir
brīvi publiski pieejams.

Stratēģijas mērķis:
M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmēj-

darbības vides attīstību un vietējās
ekonomikas stiprināšanu. Kopējais
atbalsta apmērs M1 248 862.41 EUR

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves
vides attīstību un nodrošinātas iespē-
jas radošai un profesionālai izaug-
smei VRG teritorijā. Kopējais
atbalsta apmērs M2 124 938.73 EUR

Izsludinātā projektu konkursa
kopsumma - 373 801.14 EUR

Maksimālā projekta attiecināmo
izmaksu summa vienam projektam
70 000 EUR. 

Maksimālā atbalsta intensitāte:
rīcībās 1.1.,1.2.,1.3. – 70 %, koppro-
jekta gadījumos 80%, bet rīcībās
2.1., 2.2. – 90 %.

Projektu īstenošanas termiņš no
LAD lēmuma pieņemšanas par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu 2
gadi:

l ja tiek veikta būvniecība, terito-
rijas labiekārtošana;

l ja projektā paredzēta attieci-
nāmo izmaksu pozīcija “Ar projektu
saistītā personāla atalgojuma un
darbības nodrošināšana” izmaksas,
kas nepārsniedz 15% no projekta ko-
pējās attiecināmo izmaksu summas,
bet citiem projektiem – 1 gads;

l ja projektu īsteno aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatī-
vas” un projektā paredzēta attieci-
nāmo izmaksu pozīcija “Ar projektu
saistītā personāla atalgojuma un
darbības nodrošināšana” izmaksas,
kas nepārsniedz 15% no projekta ko-
pējās attiecināmo izmaksu summas
– 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu

Papildu informācija, kas snie-
dzama saskaņā ar vietējās attīstības
stratēģiju rīcību 1.1., .1.2, 1.3., pro-
jekta iesniegumam jāpievieno pro-
jekta risku izvērtējums brīvā formā,
savukārt rīcībās 2.1., 2.2. papildus
jāpievieno apraksts par aktivitātēm,
kas parāda iedzīvotāju interesi par
publisko pakalpojumu vai sabied-
risko aktivitāti (aptaujas, darba gru-
pas, iedzīvotāju sanāksmes u.tml.).

Projekta iesniegumu  iesniedz
tikai elektroniska dokumenta
formā 

no š. g. 16. decembra līdz 2020.
gada 16. janvāra plkst.23:59

Lauku atbalsta dienesta Elek-
troniskās pieteikšanās sistēmā -
https://eps.lad.gov.lv/login

4 Aktivitātes “Vietējās ekonomi-
kas stiprināšanas iniciatīvas”  pro-
jektu pretendenti Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā aizpilda pro-
jekta iesnieguma pielikumu Nr.1 un
pievieno pavaddokumentus;

4 Aktivitātes “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” sabiedriskā la-
buma projektu pretendenti Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmā aizpilda
projekta iesnieguma pielikumu Nr. 2
un pievieno pavaddokumentus.

Ar Krāslavas rajona partnerības
darbības teritorijas sabiedrības vir-
zītu vietējo attīstības stratēģiju
2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinā-
jumiem, projektu vērtēšanas kritēri-
jiem un minimālo punktu skaitu
pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties biedrībā „Krāslavas ra-
jona partnerība” Skolas ielā 7, Krās-
lavā. Papildus informācija: T.
25608232 (Zane Ločmele); 26195753
(Aina Dzalbe), e-pasts: kraslavas-
partneriba@inbox.lv, Krāslavas ra-
jona partnerības mājaslapā
www.kraslavaspartneriba.lv un
LAD mājaslapā 

www.lad.gov.lv 
Pievēršam uzmanību!
Pie projektu vērtēšanas kritēri-

jiem, par kuriem nav iespējams pār-
liecināties vērtēšanas brīdī (piem.,
sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju iesaiste, reklāma un mār-
ketings projekta realizēšanas laikā,
vietējo produktu daudzums, kurus iz-
mantos realizācijas laikā, papildfi-
nansējuma piesaiste, darbavietu
izveide utt.), bet pretendents to apņe-
mas izpildīt projekta īstenošanas
laikā,  ir atzīme # Norādīto nosacī-
jumu  izpilde jāsasniedz projekta īste-
nošanas laikā. Nosacījumu neizpildes
gadījumā var tikt piemērota finanšu
korekcija atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Konkurss notiek „Krāslavas ra-
jona partnerības darbības teritorijas
sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģijas 2015. - 2020. gadam”
ieviešanas Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstības (ELFLA)
finansētās Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
19.2. pasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Papildus informācija:
Zane Ločmele
25608232

LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai, vietējās teritorijas,
dabas, kultūras objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai 

un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Mainoties dabas resursu no-
dokļa (DRN) likmei un pieaugt
poligona “Cinīši” sadzīves at-
kritumu noglabāšanas tarifam,
no 2020. gada 1. janvāra Dag-
das novadā mainīsies tarifs
par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu. Tarifs par
viena kubikmetra nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu būs 23,99 EUR (ieskai-
tot PVN).

Atbilstoši Atkritumu apsaimnie-
košanas likumam maksu par sadzī-
ves atkritumu apsaimnie košanu
veido divas komponentes: sabied-
risko pakalpojumu regulatora ap-

stiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā,
kas ietver arī DRN par atkritumu noglabāšanu, un maksu par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu
apsaimniekotāja izmaksas.

2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu no-
dokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam ie-
skaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu
apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme bija
43,00 €/t, bet 2020. gadā tā sasniegs 50,00 €/t. DRN palielināšana ir Latvijas
un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu sau -
dzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides pie-
sārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli
nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Tāpat, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmu-
mam, ar 2020. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu ap-
glabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Cinīši”, kā rezultātā paaugstināsies
kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Poligona tarifa izmai-
ņas ir saistītas ar būtisku pieaugumu regulējamā pakalpojuma izmaksās, li-

kumdošanas prasībās, un nepieciešamajās investīcijas Eiropas Savienības
prasību izpildei.

DRN un poligona tarifs veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visa “Clean R” pakalpo-
juma izmaksas.

Izmaksas par viena konteinera izvešanas reizi Dagdas novada ie-
dzīvotājiem no 01.01.2020.:

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, ak-
tīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu
tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas
nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus,
mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu
un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstām tautsaimniecības ilgt -
spējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas
par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas
izmaiņām, lūdzam sazināties ar  Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tāl-
runi 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv .

Poligona tarifa un DRN paaugstināšanās ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas
tarifu Dagdas novadā no 2020. gada 1. janvāra
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Paveiktie darbi
pagastos

Bērziņu pagastā:
Izzāģēti koki pagasta autoceļa

“Lastovki- Nāzari” ceļmalās;
Malkas sagatavošanas darbi: sa-

griešana un izvešana no ceļmalas, sa-
likšana šķūnī, sagatavotās malkas
pievešana katlu mājai;

a/b segumā  pagasta Bērzu, Dārza,
Miera ielās salabotas bedres;

Ūdensapgādes sistēmai “Porečje-
centrs” nomainīts filtrējošais mate-
riāls;

Norit intensīvs darbs ūdens skaitī-
tāju uzstādīšanai vai nomaiņai visiem
ūdens patērētājiem.

Šķaunes pagastā:
Veikta ūdens atdzelžošanas ie-

kārtu filtrējoša materiāla nomaiņa;
Veikta ikgadējā ugunsdzēšamo ap-

arātu un katlu mājas manometru,
termometru pārbaude;

Veikts pašvaldību ceļu seguma

bedrīšu un izskalojumu remonts:
Līvānu māju pievedceļš;
Zamšoviki-Zeiļova- Novički
Turpinās malkas sagatavošana ap-

kures sezonai pašvaldības iestādēm
un daudzdzīvokļu mājam.

Ķepovas pagastā:
Salikts 22.5m3 malkas;
Veikti teritorijas uzkopšanas darbi;
Atdzelzošanas stacijā Neikšānos

nomainīts filtrējošais materiāls, kas
izmaksāja 4172.13Eur

 Andzeļu pagastā:
Tika pabeigta žoga ierīkošana ap

Andzeļu kapiem;
Iespēju robežās veikta pagasta au-

toceļu līdzināšana, jo slapjā laika dēļ
un mežizstrādātāju darbības rezul-
tātā vairāku autoceļu segums tika sa-
bojāts;

Tika sakārtota teritorija ap infras-
truktūras objektiem.

Andrupenes pagastā:
Tika pabeigti malkas sagatavoša-

nas darbi cirsmā un pie katlu mājām;
Tika sakārtota teritorija ap infras-

truktūras objektiem, veikts nepiecie-

šamais ielu apgaismojuma remonts
Andrupenes ciemā, pārbaudīta un iz-
tīrīta kanalizācijas sistēma Andrupe-
nes un Mariampoles ciemā;

Tika veikta pagasta autoceļu se-
guma līdzināšana.

Asūnes pagastā:
Ciemata teritorijas sakopšana;
Turpināta malkas sagatavošana

un atvesti 33,6 m3 malkas pagasta
pārvaldes katlu mājai;

Turpināta malkas zāģēšana pie
daudzdzīvokļu mājas;

Veikts dzīvokļa Kalna ielā 1~23 re-
monts.

Konstantinovas pagastā:
Rudens mēnešos pagastā tika sa-

kopta teritorija-sagrābtas un izvestas
koku lapas;

Kapos nozāģēti satrunējuši koki un
zari;

Veikts ceļu bedrīšu remonts, ceļam
7-10 noņemtas apmales, veikta visu
pagasta ceļu planēšana;

Jauniešu centrā sāka brīvprātīgi
darboties jauniete, kura katru sest-
dienu sasauc pagasta jauniešus, lai

viņi varētu daudzveidīgi  pavadīt
savu brīvo laiku;

Skaisti nosvinēta LR proklamēša-
nas diena Tautas namā.

Svariņu pagastā:
Pagastā tika veikta Beresņu, Rus-

kuļevas, Veteraucu un Muranišku
kapu sakopšana, kārtējo reizi sakop-
tas pagasta teritorija;

Tika greiderēti ceļi;
Novembrī beidzot uzsākta dar-

bnīcu juma renovācija.
PI “pilsētsaimniecība”:
Flīžu grīdas remonts Jaundomē;
Ataugušo koku griešana kapu teri-

torijā;
Logu nomaiņa pašvaldības ēkā;
Logu nomaiņa un remonts pašval-

dības dzīvoklī;
Vārtu uzstādīšana Pasta ielā 33A;
Svētku dekorāciju uzstādīšana;
Sāks Bērnu bibliotēkas kosmē-

tisko remontu;
Grāvja tīrīšana un caurtekas no-

maiņa Brīvības ielā 9;
Veikti ikdienas uzturēšanas darbi.

Paziņojums par Dagdas novada 
pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 
6054 002 0076, 

Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar
augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekus-
tamais īpašums ar kadastra numuru 6054 002
0076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054
002 0076 – 1,79 ha platībā. Izsolāmās mantas sā-
kumcena – 1 728 EUR. Nodrošinājums 10% ap-
mērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas
novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā,
iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdē-
tāju, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2020.gada
8.janvārī plkst. 11:00 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 izman-
tošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēst-
nesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dag-
das novada pašvaldības mājaslapā internetā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izso-
les.html

Paziņojums par Dagdas novada 
pašvaldības nekustamā

īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā,
Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar
augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekus-
tamais īpašums “Laukalīņi”, Dagdas pagastā,
Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0305,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 6054 001 0182 – 2,08 ha platībā. Izsolāmās
mantas sākumcena – 2 240 EUR. Nodrošinājums
10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dag-
das novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā,
iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdē-
tāju, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2020.gada
8.janvārī 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 izman-
tošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēst-
nesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dag-
das novada pašvaldības mājaslapā internetā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izso-
les.html

Paziņojums par Dagdas novada 
pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā,
Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar
augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekus-
tamais īpašums “Rudaiņi”, Dagdas pagastā,  Dag-
das novadā, kadastra numurs 6054 001 0299, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 001 0249 – 0,697 ha platībā. Izsolāmās man-
tas sākumcena – 700 EUR. Nodrošinājums 10%
apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas no-
vada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā,
iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdē-
tāju, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2020.gada
8.janvārī 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 izmanto-
šanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma pub-
licēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dag-
das novada pašvaldības mājaslapā internetā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izso-
les.html

Paziņojums par Dagdas novada 
pašvaldības nekustamā

īpašuma „Bērzaudzes”, Andrupenes 
pagastā, Dagdas novadā  cirsmas izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar
augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekus-
tamā īpašuma „Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā,
Dagdas novadā zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu  60420110150 - 2.kvartāla 7. nogabala, ar
kadastra apzīmējumu 60420050056 – 12.kvartāla
11., 12. nogabalu, ar kadastra apzīmējumu
60420010098 – 7.kvartāla 3., 5. nogabalu cirsmas,
kas tiek izsolītas kā viens vesels objekts. Cirsmas
krāja – 2714,17 m3. 

Izsolāmās mantas nosacītā sākumcena – 78 900
EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās
cenas un dalības maksa 10 EUR  jāpārskaita
Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk kā līdz
2020.gada 10.janvāra plkst. 15.00. 

Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta
2020.gada 8.janvārī. Pulcēšanās plkst. 11:00 pie
Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4,
Dagdā. Kontaktpersona pašvaldības izpilddirek-
tors, mob.tālr.29192507. 

Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst.
10:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku reģis-
trācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie
sekretāres līdz 2020.gada 14.janvāra plkst. 09:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 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), kā
arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-
izsoles.html 

Paziņojums par Dagdas novada
pašvaldības nekustamā

īpašuma „Rubeņi”, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā cirsmas izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar
augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekus-
tamā īpašuma „Rubeņi”, Asūnes pagastā, Dagdas
novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60460010141 – 1.kvartāla 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 17.
nogabalu cirsmas, kas tiek izsolītas kā viens ve-
sels objekts. Cirsmas krāja – 1893,49 m3. 

Izsolāmās mantas nosacītā sākumcena – 42 300
EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās
cenas un dalības maksa 10 EUR  jāpārskaita
Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk kā līdz
2020.gada 10.janvāra plkst. 15.00. 

Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta
2020.gada 9.janvārī. Pulcēšanās plkst. 11:00 pie
Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4,
Dagdā. Kontaktpersona pašvaldības izpilddirek-
tors, mob.tālr.29192507. 

Izsole notiks 2020.gada 15.janvārī plkst.
10:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku reģis-
trācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie
sekretāres līdz 2020.gada 15.janvāra plkst. 09:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 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), kā
arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-
izsoles.html 

MOBIL DIAGNOSTIKA
30. decembr  

DAGD , BR V BAS IEL  29 
(Vesel bas un soci lo pakalpojumu centrs “Dagda”) 

 10.00-17.00 

IZMEKL JUMI

Mamogr fija:

• Ar Nacion l vesel bas dienesta (NVD) uzaicin juma v stuli – BEZ MAKSAS

• Ar imenes rsta nos t jumu – EUR

• Bez nos t juma – EUR

Rentgens (RTG, plauš m, loc tav m u.c.)

• 1 projekcija – EUR

PACIENTIEM L DZAM VEIKT IEPRIEKŠ JU PIERAKSTU PA T LR.: 

+371 25431313 

rstniec bas iest des re istr cijas kods 0100-64111 

PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupa 
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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEKUMI

Dagdā
2019.gada 31.oktobrī Nr. 2019/ 8
(protokols Nr.11, 3.§)

GROZĪJUMI
Dagdas novada pašvaldības 2017.gada
23.novembra saistošajos noteikumos

Nr.2017/8 
“Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos
Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”
(turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot Noteikumu 16.2.apakšpunktu.
1.2. Svītrot Noteikumu 19.punktu un 19.1.,

19.2., 19.3., 19.4.,19.5., 19.6., 19.7. apakšpunktus.
1.3. Svītrot Noteikumu 20.punktu un 20.1.

apakšpunktu.
2. Grozījumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietniece  S.Viškure

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE  NOTEIKUMI

Dagdā
2019.gada 31.oktobrī             Nr. 2019 / 9

(protokols Nr.11, 4.§)
precizēti 2019.gada 28.novembrī

(protokols Nr.12, 2.§)

“Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādībaspalikušiem bērniem pēc

pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm
un aizbildņiem Dagdas novadā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005.noteikumu
Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

22., 27., 30., 31., 31.1 punktu, Ministru kabineta 26.06.2018. 
noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi)
nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pie-
prasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sa-
sniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes iz-
beigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē
vai pie aizbildņa, aizbildņiem un audžuģimenēm. 

2. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei ir:
2.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam;
2.2. ikmēneša pabalsts apģērba un mīkstā in-

ventāra iegādei bērnam;
2.3. vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžu-

ģimenē;
2.4. vienreizējs pabalsts bērna vajadzību nodro-

šināšanai;

2.5. pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu ap-
maksai vispārizglītojošajās skolās.

Materiālā atbalsta veidi aizbildnim ir:
3.1. vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu aizbil-

dņa ģimenē;
3.2. vienreizējs pabalsts bērna vajadzību nodro-

šināšanai;
3.3. pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu ap-

maksai vispārizglītojošajās skolās.
Materiālā atbalsta veidi bāre nepieciešamos do-

kumentus.  
6. Lēmumu pieņemšanu un materiālā atbalsta

izmaksu organizē Sociālais dienests. Lēmumu par
materiālā atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu
piešķirt materiālo atbalstu Sociālais dienests pēc
iesnieguma saņemšanas pieņem:

6.1. Par noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. apakšpunktos
minēto materiālo atbalstu desmit darba dienu
laikā no Dagdas novada bāriņtiesas (turpmāk -
Bāriņtiesa) lēmuma noraksta par bērna ievieto-
šanu audžuģimenē saņemšanas dienas;

6.2. Par noteikumu 2.4., 2.5. apakšpunktā mi-
nēto materiālo atbalstu desmit darba dienu laikā
no audžuģimenes iesnieguma saņemšanas dienas;

6.3. Par noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto
materiālo atbalstu desmit darba dienu laikā no
Bāriņtiesas lēmuma noraksta par bērna ievieto-
šanu aizbildņa ģimenē saņemšanas dienas;

6.4. Par noteikumu 3.2., 3.3. apakšpunktā mi-
nēto materiālo atbalstu desmit darba dienu laikā
no aizbildņa iesnieguma saņemšanas dienas;

6.5. Par noteikumu 4.1., 4.2.apakšpunktos mi-
nēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā
pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģi-
menē vai pie aizbildņa, ja pilngadību sasniegušais
bērns neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības ap-
gādībā (atrodas ieslodzījumā, ievietots ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas insti-
tūcijā pilngadīgām personām, u.c.) un 5.punktā
noteiktā iesnieguma saņemšanas. Ja pilngadību
sasniegušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes iz-
beigšanās atrodas pilnā valsts vai pašvaldības ap-
gādībā, Sociālais dienests lēmumu par noteikumu
4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto materiālo atbal-
stu, ievērojot noteikumu 5.punktā noteikto, pie-
ņem desmit darbdienu laikā pēc tam, kad
beigusies pilna valsts vai pašvaldības apgādība;

6.6. Par noteikumu 4.3., 4.4. apakšpunktā mi-
nēto materiālo atbalstu desmit darba dienu laikā
no iesnieguma saņemšanas dienas.

7. Pēc vienošanās ar saņēmēju, materiālais at-
balsts var tikt pārskaitīts pakalpojumu sniedzē-
jam vai izmaksāts pašvaldības kasē vai
pārskaitīts uz saņēmēja atvērto kredītiestādes
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu. 

8. Pēc materiālā atbalsta piešķiršanas tā saņē-
mējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo
dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pa-
matu piešķirtā pabalsta izmaksas pārtraukšanai
vai pabalsta apmēra grozīšanai.

III. Materiālais atbalsts audžuģimenei

9. Šo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģi-
mene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes
statusu un kurā ar Bāriņtiesas lēmumu ir ievie-
tots bērns.

10. Dagdas novada pašvaldības materiālā atbal-
sta audžuģimenei piešķiršanas pamats ir Sociālā
dienesta un audžuģimenes līgums.

11. Ikmēneša pabalstu bērna uzturam divkāršā
Ministru kabineta noteiktā minimālo uzturlī-
dzekļu apmērā izmaksā audžuģimenei, kurā ar
Bāriņtiesas lēmumu ievietots jebkura vecuma
bērns.

12. Ikmēneša pabalstu apģērba un mīkstā in-
ventāra iegādei bērnam izmaksā audžuģimenei
EUR 45,00 apmērā.

13. Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžu-
ģimenē, piešķirams 50% apmērā no attiecīgajā
gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas,
bērna vajadzību nodrošināšanai.

14. Vienreizējs pabalsts bērna vajadzību nodro-
šināšanai kalendārā gada laikā piešķirams audžu-
ģimenei, kurā bērns uzturas ilgāk par 1 (vienu)
gadu pēc ievietošanas, uz attaisnojošu dokumentu
pamata, apmērā, kas nepārsniedz 50% no attiecī-
gajā gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba
algas.

15. Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu ap-
maksai vispārizglītojošajās skolās tiek piešķirts
bērniem, kuri audžuģimenēs ievietoti ar Bāriņtie-
sas lēmumu, un pabalstu pārskaita pakalpojumu
sniedzējam, saskaņā ar faktiski uzstādīto rēķinu.

IV. Materiālais atbalsts aizbildnim

16. Dagdas novada pašvaldības materiālais at-
balsts aizbildnim tiek piešķirts pamatojoties uz
Bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu.

17. Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu aizbil-
dņa ģimenē, piešķirams 50% apmērā no attiecī-
gajā gadā 1.janvārī noteiktās  minimālās darba
algas, bērna vajadzību nodrošināšanai. 

18. Vienreizējs pabalsts bērna vajadzību nodro-
šināšanai kalendārā gada laikā piešķirams aizbil-
dnim, kura ģimenē bērns uzturas ilgāk par 1
(vienu) gadu pēc ievietošanas, uz attaisnojošu do-
kumentu pamata, apmērā, kas nepārsniedz 50%
no attiecīgajā gadā 1.janvārī noteiktās minimālās
darba algas.

19. Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu ap-
maksai vispārizglītojošajās skolās tiek piešķirts
bērniem, kuriem lēmumu par aizbildņa iecelšanu
pieņēmusi Bāriņtiesa,  un pabalstu pārskaita pa-
kalpojumu sniedzējam, saskaņā ar faktiski uzstā-
dīto rēķinu.

V. Materiālais atbalsts bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
sasniedzot pilngadību

20. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uz-
sākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās,
izmaksājams divu sociālā nodrošinājuma pabalstu
apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības
EUR 213,44 apmērā.

21. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei pēc ārpusģimenes aprū-
pes izbeigšanās EUR 249,71 apmērā. 

22. Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja persona
sekmīgi mācās līdz 24 gadu vecumam, tiek pie-
šķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta ap-
mērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības
EUR 106,72 apmērā mēnesī.

23. Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu ap-
maksai vispārizglītojošajās skolās piešķirams per-
sonai, kura sekmīgi mācās pēc pilngadības
sasniegšanas līdz 20 gadu vecumam, un pabalstu
pārskaita pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar
faktiski uzstādīto rēķinu.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība

24. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var ap-
strīdēt Dagdas novada domē.  

25. Dagdas novada domes pieņemtos lēmumus
var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi
26. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar

2020.gada 1.janvāri.

Dagdas novada pašvaldības    
domes priekšsēdētājs  A.Trūlis

Dagdas novada pašvald bas 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu 
Nr.2019/9 “Par materi lo atbalstu b re iem un bez vec ku g d bas palikušiem b rniem p c 

pilngad bas sasniegšanas, audžu imen m un aizbild iem Dagdas novad ”  
paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta 

sada as 
Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts izstr d ts pamatojoties uz B rnu ties bu 
aizsardz bas likuma 12.panta ceturto da u un Ministru kabineta 
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par soci laj m 
garantij m b renim un bez vec ku g d bas palikušam b rnam, kurš ir 
rpus imenes apr p , k  ar  p c apr pes beigšan s” 22.punktu. 

Atbilstoši min tajiem normat vajiem aktiem, saistošie noteikumi nosaka 
Dagdas novada pašvald bas materi l  atbalsta veidus, apm rus, 
piepras šanas un pieš iršanas k rt bu pilngad bu sasniegušiem b re iem 
un bez vec ku g d bas palikušiem b rniem p c rpus imenes apr pes 
izbeigšan s b rnu apr pes iest d , audžu imen  vai pie aizbild a, 
aizbild iem un audžu imen m. 

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošajos noteikumos apkopoti visu soci lo pabalstu veidi b rniem 
b re iem un bez vec ku g d bas palikušiem b rniem, kuri l dz šim bija 
noteikti daž dos saistošajos noteikumos. 

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz pašvald bas 
budžetu 

Saistošo noteikumu ieviešana neatst s ietekmi uz pašvald bas budžetu, 
jo šos pabalsta veidus jau paredz šobr d sp k  esošie saistošie 
noteikumi, kuri tiks aizst ti. 

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz soci li 
ekonomisko st vokli 
(uz m jdarb bas vidi) 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Instit cijas, kur s priv tpersona var v rsties saistošo noteikumu 
piem rošana, ir Dagdas novada Soci lais dienests. 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Nav notikušas. 

 
Dagdas novada pašvald bas   
domes priekšs d t ja vietniece                                                                             S.Viškure 

 

 
Dagdas novada pašvald bas 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.2019/8 

“Groz jumi Dagdas novada pašvald bas 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos 
2017/8 “Par soci lo pal dz bu Dagdas novad ”  

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sada as 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts izstr d ts iev rojot to, ka Dagdas novada 
pašvald bas 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.2017/8 “Par soci lo pal dz bu Dagdas novad ” ietvertos pabalstus 
b rniem, kuri atrodas rpus imenes apr p , k  ar  pabalstus 
audžu imen m pl nots noteikt atseviš os Dagdas novada pašvald bas 
saistošajos noteikumos “Par materi lo atbalstu b re iem un bez 
vec ku g d bas palikušiem b rniem p c pilngad bas sasniegšanas, 
audžu imen m un aizbild iem Dagdas novad ”, kuru pl notais sp k  
st šan s termi š ir 2020.gada 1.janv ris.   
 

2. ss projekta satura 
izkl sts 

No saistošajiem noteikumiem tiek sv troti pabalsti b rniem, kuri 
atrodas rpus imenes apr p , k  ar  pabalsti audžu imen m. 

  

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz pašvald bas 
budžetu 

Saistošo noteikumu groz jumi neatst s ietekmi uz pašvald bas 
budžetu, jo šos pabalsta veidus paredz ts noteikt atseviš os 
saistošajos noteikumos.  

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz soci li 
ekonomisko st vokli 
(uz m jdarb bas vidi) 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Instit cijas, kur s priv tpersona var v rsties saistošo noteikumu 
piem rošana ir Dagdas novada Soci lais dienests. 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Nav notikušas. 

 
Dagdas novada pašvald bas  
domes priekšs d t ja vietniece                                                                                  S.Viškure 
 



Dagdas Novada Ziņas 7

B rnu literat ras noda a 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

06.12. 
13:00-14:00 

Bibliotek r  stunda “K  senatn  ekat s un b de os 
g ja” 

decembris  Izst de “Ziemassv tku noska ” 

decembris Meistarklase “R u darbn ca” 

02.12.-31.12. Literat ras izst de “Decembra jubil ri: Eva Martuževa, 
Leons Briedis, Cec lija Dinere” 

02.12.-31.12. Literat ras izst de “Ir atkal Ziemassv tki kl t!” 

02.12.-31.12. Literat ras izst de  2017. gada “B rnu un Jauniešu 
ž rijas” lab k s gr matas” 

12.12. Inform cijas diena “ Jaunieguvumi B rnu literat ras 
noda   decembr ” 

 
Dagdas novada bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.12.- 28.12. “Advente – Ziemassv tku gaid šanas laiks” 
Tematiska izst de 

02.12.- 28.12. “Atziedi, dv sele!” 
Literat ras izst de 

02.12.- 07.01. Ziemassv tku egl šu izst de. 
10.12. Ziemassv tku rot jumu darbn ca 
05.12. 
Plkst. 10:00 

Nosl guma semin rs Kr slavas centr laj  bibliot k  

12.12. 
11:00-12:00 

“Bibliot kas pakalpojumi.” 
Inform cijas stunda 

27.12. “Izlasi pirmais!” 
Jauno gr matu diena 

02.12.- 28.12. Valent nas Lipš nes  
p rl šu rotu izst de 

 
Andrupenes bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

09.12.-13.12. ,,Ziemassv tki klusi, klusi nu jau atkal atbraukuši”  
Radošas aktivit tes kop  ar bibliot kas las t jiem, 

gatavojot sv tku rot jumus savas m jas un bibliot kas 
telpu rot šanai 

09.12.-30.12. ,,Ziemassv tku zvaigzne p ri pasaulei mirdz”  
Literat ras izst de sv tku noska ai.     

13.12.-20.12. ,,Cilv ka dv seles v sture sniedzas t lt l  pag j b …” 
Plaukta izst de – rakstnieces, dzejnieces, publicistes, 
latviešu literat r  pirm  kriptorom na autores Evas 
M rtužas jubilejas gad  

16.12.-30.12. ,,Cec lijai Dinerei – 100 “  Plaukta izst de. Velt jums  
dzejniecei un rakstniecei, tulkot jai un atdzejot jai, dzejo u 
un pasaku b rniem autorei, m su novadniecei Cec lijai 

Dinerei 
16.12.-30.12. ,,Jaunumi bibliot kas gr matplauktos”   Jauno  gr matu 

izst de 
 

 
Andze u bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats  un  nosaukums 

02.12. – 20.12. Jaun ko gr matu apskats 
11.12. – 18.12. Ziemassv tku radoš s darbn cas 
16.12. – 20.12. ,,Ziemassv tki, Ziemassv tki, 

  Sen m s j s gaid j m ! ” 
 Literat ra par sv tku t mu; folklora, dzejo i, apraksti. 
,,Reiz senos laikos…” 
  Gr matu varo u Ziemassv tku ball te 

 
As nes bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.12. Literat ras izst de “P vilam Roz tim – 130”.
05.12. Literat ras izst de “Aivara Neibarta dz ve un darb ba.” 

Dzejniekam Aivaram Neibartam – 80.
17.12. Literat ras izst de “Ik vakarus k ds aizkars veras ...” 

Aktrisei In rai Sluckai – 60.
21.12. “Ziemassv tku gaid s...” 
21.12. Literat ras izst de “Lielais Ziemassv tku br nums” 

Ezernieku bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.12.-20.12. “Izlasi pirmais!”- par pašvald bas l dzek iem pirkto 
gr matu izst de 

02.12.-30.12. “Ziemassv tki un Jaunais gads Latvij  un cit s 
valst s”- 

sv tkiem velt ta literat ras izst de 
02.12.-6.12. 
 

“Tie nebija v rdi…”- 
rakstniekam, žurn listam P. Roz tim -130(gr matu izst de) 

16.12.-20.12. “Es pats reiz izv l jos ce u 
Un nevis mani ce š…” – 

dzejniekam un atdzejot jam L. Briedim -70(gr matu 
izst de) 

18.12. 
plkst.14:00 

“Ziemassv tku un Jaungada noska as” – 
radoš  darbn ca 

 
epovas bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.12.-22.12. “Ir Pirm  Advente-kluss s kums,
Kad jaušas Ziemassv tku n kums.”

Tematiska izst de par Adventes noz mi un vainagu 
veidošanu. 

12.12.-20.12. “Un tom r ar  m s vald m p r laiku...” Literat ras 
izst de velt ta rakstnieces Evas M rtužas 65 dzimšanas 
dienai. 

20.12.-31.12. “Balti Ziemassv tki n k.” Literat ras izst de. 
 

Konstantinovas bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.12.2019. Jaun k s literat ras izst de oktobr . 

03.12.2019. Literat ras izst de “Ziemassv tki-br numu un m lest bas 
laiks” 
 

12.12.2019. “Idejas ziemas vakariem “ 
Radoš  darbn ca. 

16.12.2019. Literat ras izst de “Daudzpus gs, paman ms un 
main gs.” 
Dzejniekam Leonam briedim-70 

17.-19.12.2019. B rnu un jauniešu ž rijas  gr matu v rt šanas p cpusdiena. 

Š aunes bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

5.12. - 16.12. “Starp sl p m un starp kausu” gr matu izst de velt ta 
rakstnieces Evas M rtužas  jubilejai.

 
11.12.- 31.12.  “Balti n ca Ziemassv tki” literat ras izst de .
20.12. “Iepriecini savus draugus ar stil gu Ziemassv tku 

apsveikumu” radoša darbn ca b rniem.
 

Svari u bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

10.12.-30.12. Tematik  izst de :" ...Skan jau Ziemassv tku zvani...” 
13.12.-27.12. Literat ras izst de “...main t stihiju cilv kam nav 

lemts.”, velt ta latviešu rakstnieces  Evas M rtužas 
65.dzimšanas dienai.(pseidon ms Ieva Bondere)  

16.12.-30.12. Tematiska izst de : “Lai sv tki izdevušies!” 
19.12. Bibliot ja “Lai sv tki izdevušies!” 
23.12.-30.12. Ziemassv tku akcija „D vini no sirds!” 
 

Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns 2019. gada decembrim
 

B rzi u bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
10.12. 
Plkst. 10:00 

Ziemassv tku radoš  darbn ca 

13.12. – 19.12. “Klusi n k no r tiem gaisma…” literat ras izst de velt ta 
dzejnieka Leona Brieža dzimšanas dienai 

17.12. – 25.12. “Pasakiet ko labu ”  literat ras izst de velt ta rakstnieces 
Cec lijas Dineres dzimšanas dienai 

Katru 
trešdienu 

no plkst. 9.30 

Bibliot kas rokdarbu pulci a k rt j s nodarb bas 

Pasākumi decembrī
Dagdas novada Kultūras
centra struktūrvienībās:

Andrupenes TN
15.decembrī plkst. 16.00
– Ziemassvētku ieskaņu
koncerts;
19.decembrī  plkst.10.00 –
Ziemassvētku eglīte
pirms skolas  bērniem;
25.decembrī plkst.21.00 –
Ziemassvētku balle;
1.janvārī plkst. 01.00 -
Gadumijas balle.

Andzeļu TN
26.decembrī plkst. 13.00 –
Ziemassvētku eglīte
pirms skolas bērniem;
28.decembrī plkst. 18.00

– Svētku koncerts; 
plkst.21.00 -  diskotēka

(ieeja bezmaksas).
Asūnes TN

20.decembrī plkst.10.00 –
Ziemassvētku eglīte
pirms skolas  bērniem un
Asūnes sākumskolas sko-
lēniem;
25.decembrī  plkst.18.00
– Ziemassvētku pasā-
kums.

Bērziņu TN
22.decembrī plkst.15.00 –
Ziemassvētku eglīte Bēr-
ziņu pagasta bērniem.

Ezernieku SN 
26.decembrī plkst.16.00–
Ziemassvētku eglīte bēr-
niem;
1.janvārī plkst.01.00 –
Jaungada diskotēka
(ieeja bezmaksas).

Ķepovas SN
30.decembrī plkst.20.00–
Vecgada groziņu vakars 
(spēlē Aigars Kaupužs).

Konstantinovas TN
25.decembrī plkst. 13.00
– Ziemassvētku eglīte       
Konstantinovas pagasta
bērniem;
plkst. 22.00 – Ziemas-
svētku balle – ieejas
maksa – 2.00 EUR;
31.decembrī plkst.22.00 –
Vecgada diskotēka (ieeja
- 1.00 EUR).

Svariņu TN
25. decembrī plkst.19.00
– Atpūtas vakars “Priecī-
gus Ziemassvētkus! Lai-
mīgu Jauno gadu!” (ieeja
– 1.00 EUR)

Šķaunes TN
22.decembrī plkst.13.00 –
Ziemassvētku eglīte bēr-
niem;
25.decembrī plkst. 20.00
– Ziemassvētku groziņu
vakars –  ieejas maksa –
2.00 EUR;
1.janvārī plkst. 01.00 –
Jaungada diskotēka
(bezmaksas).
Dagdas novada Kultū-

ras centrā
4.decembrī plkst. 10.30 –
Adventes lūgšanu bro-
kastis;
11.decembrī plkst.14.00
un 18.00 – spēlfilma “Dvē-
seļu putenī”(skolēniem –
ieeja bezmaksas, pieau-
gušajiem – ieeja – 1.00
EUR);
12.decembrī plkst. 17.00 –
Dagdas novada svētku
egles iedegšana pie Domes;
25.decembrī plkst. 20.00
– Ziemassvētku groziņu
balle (mūzika – Artūrs
Lapa no Ilūkstes);
28.decembrī plkst. 11.00
– Ziemassvētku eglīte
Dagdas novada pirm-
sskolas vecuma bēr-
niem;
plkst. 18.00 – Christmas
cirkus – biļetes cena -
10.00 EUR pieauguša-
jiem, 8.00 EUR – bērniem;
1.janvārī plkst. 01.30 –
Jaungada diskotēka

Sporta skolas ziņas
Novembrī sporta skolas audzēkņi piedalījās sekojošos

sporta pasākumos:
5.novembrī volejbolisti, 2004.g. dzimušas meitenes, pieda-

lījās Krāslavas un Dagdas skolēnu sporta spēlēs volejbolā un
izcīnīja 2.vietu. Tika uzvarēta Krāslavas Varavīksnes vidus-
skola un zaudēts Krāslavas Valsts ģimnāzijai.

9.novembrī Adamovā notika SĀBRU volejbola līgas 2.
posms. Mūsu volejbolistes, 2001.-2004.g. dzimušas meitenes,
turpina piedalīties Latgales reģiona sacensībās. 2.posmā bija
divas spēles. Pirmajā spēlē tika piedzīvots zaudējums 0:3 pret
Jēkabpils komandu. Otrajā spēlē ar 3:1 tika uzvarēta “Rēzek-
nes novads” komanda. Nākamās spēles - 1.decembrī.

22.novembrī vieglatlēti, 2007.-2011.g.dz., piedalījās sacensī-
bās vieglatlētikā Ludzā. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 400
sportistu. No mūsu sporta skolas piedalījās 23 audzēkņi. Par go-
dalgas ieguvējiem kļuva: Luīze Kromāne - 1.vieta tāllēkšanā un

2.vieta 60m skriešanā; Emīls Rukša - 1.vieta sporta soļošanā;
Katrīna Kuzņecova-2.vieta 60m skriešanā un 2.vieta 300m
skriešanā; Sandra Dimpere - 2.vieta 150m skriešanā un 3.vieta
600m skriešanā; Ervīns Punculis - 2.vieta tāllēkšanā un 3.vieta
600m skriešanā; Valērija Ovčinko - 2.vieta sporta soļošanā; Vi-
neta Rutka - 3.vieta sporta soļošanā; Evelīna Olehnoviča - 3.vieta
600m skriešanā; Lauris Borovkovs -3.vieta augstlēkšanā.

23.novembrī volejbolisti, 2002.-2004.g. dzimušas meitenes,
piedalījās Rēzeknes junioru volejbola līgas 2.posmā. Tika uz-
varēta “SK Kuorsova” un “Krāslavas Valsts ģimnāzija-2” ko-
mandas, zaudēts “Rēzeknes BJSS-1” komandai. Nākamās
spēles gaidāmas 23.decembrī.

26.novembrī Dagdas vidusskolas sporta zālē un 28.novem-
brī Asūnē notika sporta skolas VFS (vispārējās fiziskās sa-
gatavotības) sacensības. Piedalījās 2007.-2012.g.dzimuši
sporta skolas audzēkņi. Katrs dalībnieks parādīja savu fi-
zisko sagatavotību. Gribu izteikt pateicību skolēniem-tiesne-
šiem par sacensību tiesāšanu.

Sporta skolas metodiķis: J.Igaunis
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Viņpasaulē aizgājušie*
Dagdas novadā novembrī:

Antoņina Mežale
(dzim.1941.g.)
Vilhelmīna Zdanovska
(dzim.1923.g.)
Regīna Šuplinska
(dzim.1927.g.)
Jānis Kekers
(dzim.1953.g.)
Jānis Mizāns
(dzim.1938.g.)
Alberts Skerškāns
(dzim.1953.g.)
Ludmila Briče
(dzim.1940.g.)
Irēna Teresa Ruskule
(dzim.1936.g.)
Anastasija Lubgāne
(dzim.1938.g.)
Zinaīda Rabša
(dzim.1951.g.)

Izsakām dziļu 
līdzjūtību tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.11. līdz 30.11.


