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Zināmi konkursa
“Gada cilvēks” un
“Gada kolektīvs” 

laureāti
Līdz 31. oktobrim Dagdas novada pašvaldība pie-

ņēma iedzīvotāju pieteikumus nominācijām “Gada cil-
vēks” un “Gada kolektīvs”.

Šogad tika iesniegts neliels pieteikumu skaits – 24 pietei-
kumi. 

Komisija, kuras sastāvā darbojās Aivars Trūlis – domes
priekšsēdētājs, Pēteris Tukišs – domes deputāts, Sanita Kar-
poviča – sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas va-
dītāja, Marija Micķeviča – izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja un Sandra Drozdova – LSK Krāslavas, Ag-
lonas un Dagdas novadu komitejas Dagdas nodaļas vadītāja,
cītīgi vērtēja katru pieteikumu. 

Laureāti apbalvojumam “Gada cilvēks” un “Gada kolek-
tīvs” par nozīmīgu ieguldījumu novada labā šajā kalendārajā
gadā: 

Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte:
Helēna Vaivode
Pozitīva novada tēla veidošana:
Ilona Mūrniece
Ilggadēja un panākumiem bagāta profesionālā dar-

bība (savā amatā, arodā, radošajā darbā utml.):
Innara Gorūza
Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības,

veselības un sociālo jautājumu jomā:
Viktorija Spila
Dagdas pilsētas PII “Saulīte”
Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un

infrastruktūras attīstībā:
Jurģis Dudko
Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu ie-

saistīšana novada attīstībai nozīmīgos pasākumos:
Aivars Bačkurs
Garīgo vērtību atdzimšana un stiprināšana:
Varvara Dorofejeva
Visi laureāti tiks sveikti Valsts svētku pasākumā 2019.

gada 17. novembrī plkst. 15:00 Dagdas novada Kultūras
centrā.  

Sanita Karpoviča 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Uzsākta projekta „Amatniecība bez robežām”, 
akronīms Crafts, īstenošana

Latgales plānošanas reģions, kā vadošais partneris, sa-
darbībā ar piecām Latgales pašvaldībām un diviem sadar-
bības partneriem no Krievijas- Pleskavas apgabala
Porhovas rajona administrāciju un Pleskavas apgabala
Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fondu, ir uzsācis
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-
018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts (Amatniecība), īstenošanu, kas paredz
skalu grozu izgatavošanas darbnīcas izbūvi, grīdas ieklāšanu un krāsns pārmū-
rēšanu kalēja darbnīcā “Andrupenes lauku sētas” teritorijā.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu pro-
duktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās
prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā. 

Projekta kopējais budžets ir 799 740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krie-
vijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.– 2020. gadam ir 719 766,45 EUR. 

Dagdas novada pašvaldībai projekta īstenošanai tiks piesaistīts EUR 34100,00 liels līdz-
finansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.– 2020. gadam.
Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. 

Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši.
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020.gadam finansiāli at-

balsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, iz-
mantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un
Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore Kristīne Vasiļevska 

Dagdas vidusskolas sporta
stadiona un

Starptautisko sporta spēļu
svinīga atklāšana 

2019.gada 18.oktobrī norisinājās Interreg VA
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas 2014-2020 projekta  Nr.LLI-329 “Veselīga
dzīve - pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” / “Heal-
thy life - first steps in creating happy future (Heal-
thyLife)” ietvaros  rekonstruētā  Dagdas
vidus skolas sporta stadiona un  Starptautisko
sporta spēļu svinīga atklāšana.  

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sociālās,
sporta un izglītības infrastruktūras pieejamību un
efektivitāti, un radītu labvēlīgus apstākļus sporta
aktivitātēm mērķgrupām.

Pasākumā piedalījās vadošais projekta partne-
ris -  Lietuvas Visaginas house of creativity direk-
tors un citi Visaginas pašvaldības administrācijas
pārstāvji, kā arī jaunieši no Lietuvas, kas līdzās
ar Dagdas novada jauniešiem piedalījās Starptau-
tisko sporta spēļu organizētajās aktivitātēs. 

Sacensību organizēšanu un apbalvošanu līdzfi-
nansēja: Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārro-

bežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam
projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN
CREATING HAPPY FUTURE/HEALTHYLIFE”
Nr. LLI-329 ietvaros.

Dagdas vidusskolas stadiona rekonstrukcijai
tika piesaistīti 392 294,76 EUR, t.sk. 85% ERAF
finansējums - 333 450,54 EUR.

Vairāk par projektu mājaslapā www.latlit.eu

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
koordinatoreKristīne Vasiļevska

Dzimušie” Dagdas novadā oktobrī:
aIngerūda

a Teodors
a Guntars
a Ermīns

aAnna
APSVEICAM!

*Reģistrēti Dagdas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
no 01.10.līdz 31.10.
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Dagdas novada Kultūras centrā
25. oktobrī notika ikgadējā lauk-
saimnieku un uzņēmēju balle, kurā
šogad tika godināti zemnieki un uz-
ņēmēji, kuri aktīvi iesaistās sava no-
vada uzņēmējdarbības un dzīves
kvalitātes uzlabošanā. 

Klātesošos uzrunāja pašvaldības
priekšsēdētājs Aivars Trūlis un priekš-
sēdētāja vietniece Sandra Viškure.

Katru gadu ballē tiek pasniegti
apbalvojumi. Šogad novada Pateicī-
bas rakstus saņēma: 

v Bērziņu pagasta ZS „UPES-
LĪČI”  īpašniece Ļiļa BUROVA par
sekmīgu inovācijas projekta „Fer-
mentētās tējas sagatavošana” reali-
zāciju saimniecībā un sadarbību ar
Dagdas novada pašvaldību;

v Bērziņu pagasta ZS „AVENES”
īpašnieks Aldis JAKUŠONOKS par
uzcītīgu darbu graudkopības nozares
attīstībā, uzņēmību saimniecības
modernizācijā un jaunu ideju reali-
zāciju lauksaimniecībā;

v Šķaunes pagasta ZS „APSĪTIS”
jaunais zemnieks Juris HARČENKO
par veiksmīgu uzņēmējdarbības uz-
sākšanu gaļas lopkopības nozarē;

v Šķaunes pagasta ZS „KRŪ-
MĀJI” jaunais zemnieks Severjans
KOSŅIKOVS par inovatīvu pieeju
uzņēmējdarbības uzsākšanā gaļas
lopkopības nozarē;

v Ezernieku pagasta SIA „CE-
ĻAPRIEDES” īpašnieks Andris
KARPOVIČS par mežsaimniecības
nozares attīstību, izkopšanu, atjau-
nošanu un aktīvu iesaistīšanos Dag-
das novada pasākumu atbalstīšanā;

v Ezernieku pagasta SIA „AK-
MEŅI  VVF” īpašnieks Vladislavs
DOROFEJEVS par graudkopības
nozares attīstību, lauku vides uztu-

rēšanu un iekopšanu, kā arī par at-
balstu novada pasākumos;

v Ķepovas pagasta ZS „MAS-
TERI” īpašnieks Ilmārs PIZĀNS
par daudzveidību lauku saimniecībā,
piena lopkopības izkopšanu un god-
prātīgu attieksmi Dagdas novada at-
tīstībā;

v Asūnes pagasta ZS „MEŽ-
RAGI” īpašnieki Vladimirs un
Alīna JEREMENOKI par graudko-
pības nozares attīstību un nozīmīgu
darbu Dagdas novadā;

v Asūnes pagasta P/S „RITAS”
īpašnieki Rita un Vladimirs ŽU-
RAVSKI  Par neatlaidīgu darbu pie-
mājas saimniecībā un ieguldījumu
Dagdas novada attīstībā;

v Konstantinovas pagasta P/S
„AZIJA” īpašnieki Irina un Andris
UTĀNI par lopkopības darba uztu-
rēšanu un piensaimniecības nozares
attīstību Dagdas novadā;

v Konstantinovas pagasta ZS
„ŽAVORONKOVO” īpašnieki Inga
un Aleksandrs ŽAVORONKOVI
par dārzkopības kultūru uzturēšanu,
jaunu šķirņu izmēģinājumiem un ie-
viešanu ražošanas procesā Dagdas
novadā;

v Svariņu pagasta P/S „KRASTI”

īpašniece Viktorija SPILA par cūk-
kopības nozares uzturēšanu Dagdas
novadā un programmas „Latvijas
baltās cūkas” ģenētisko resursu sa-
glabāšanu saimniecībā;

v Svariņu pagasta P/S „ZEMKO-
PIS” īpašniece Nataļja SAVKO par
lopkopības nozares daudzveidības at-
tīstīšanu Dagdas novadā;

v Andzeļu pagasta IK „BETULA”
īpašniece Beatrise GABRĀNE par
jaunas inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstību Dagdas novadā;

v Andzeļu pagasta SIA „S LAIT”
īpašniece Anna SEVASTJANOVA
par Dagdas novada jauniešu inicia-
tīvu atbalstīšanu un sadarbību ar
pašvaldību;

v Andrupenes pagasta P/S
„MAZDĪĶĪŠI” īpašniece Antoņina
MUNDA par neatlaidīgu darbu pie-
mājas saimniecības attīstībā Dagdas
novadā;

v Andrupenes pagasta ZS „TĪ-
RUMI” īpašniece Jeļena KALPIŠA
par daudznozaru saimniekošanas
metodēm un ieguldījumu Dagdas no-
vada attīstībā;

v Dagdas pilsētas SIA „TIVA” īpaš-
nieks Ivars RATKE par lauku vides
uzlabošanu, zivju dīķu izveidošanu,
vistkopības attīstību Dagdas novadā;

Dagdas pilsētas saimnieciskās
darbības veicēja Inga GRABOV-
SKA par veiksmīgu uzņēmējdarbī-
bas attīstīšanu un sadarbību ar
Dagdas novada pašvaldības iestā-
dēm;

Dagdas pilsētas SIA „PLASTA”
īpašnieks Ilmārs GAURIS par ino-
vatīvām saimniekošanas metodēm
plastmasas izstrādājumu ražošanā,
Dagdas novada ekonomiskās aktivi-
tātes veicināšanā;

Dagdas pilsētas IK „RUTKA”
īpašniece Jevgēnija RUTKA par
ekonomiskās aktivitātes veicināšanu
– veikalu tīklu izveidošanā un jaunu
darba vietu radīšanā Dagdas novadā;

v Dagdas pilsētas SIA „FORVEST”
īpašnieks Staņislavs PODOBA par
veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu
un jaunu darba vietu izveidošanu Dag-
das novadā.

Laikraksta “Ezerzeme” kores-
pondents Aleksejs Gončarovs di-
viem jauniem uzņēmējiem dāvāja
laikraksta gada abonementu.

Klātesošos sveica arī LAD Dien-
vidlatgales reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes vadītāja Ināra
Lukaševiča, AAS „BTA Baltic Insu-
rance Company” Ziemeļu reģiona
Klientu darījumu centra „Daugav-
pils” pārstāve Olga Dargele, Krāsla-
vas novada domes priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks, SIA “FRAVIA”
valdes loceklis Dorian Monquignon,
„Scandagra” pārstāvis Henrihs Tuls.

Pasākuma organizatori bija parū-
pējušies par pasākuma dalībnieku iz-
klaidi.

Svinīgajā daļā zemniekus un uz-
ņēmējus priecēja vietējie pašdarb-
nieki. Neoficiālajā daļā - Normunds
un Valdis.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļas vadītāja

Dagdas novada lauksaimnieku un uzņēmēju 
GADA BALLE

LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas
novadu komitejas Dagdas nodaļā tika
saņemta informācija par Lielbritānijas
labdarības organizācijas “Giving for
Latvia” izsludināto projektu konkursu.
Fonds atbalsta aktivitātes, kas ir vēr-
stas uz krīzes situāciju risināšanu un
sociāli mazaizsargāto ģimeņu labklājī-
bas celšanu. Projektā plānotajām ak-
tivitātēm jābūt vērstām uz sabiedriskā
labuma jautājumu risināšanu sociā-
lajā jomā, kā arī biedrībai noteikti ir
jābūt sabiedriskā labuma statusam.

Biedrības aktīvisti nolēma piedalīties
projektā, jo sociālās jomas jautājumu ri-
sināšana ir viens no galvenajiem mūsu
nodaļas darbības uzdevumiem. 

Rezultātā projekts tika atbalstīts,
un materiāli tehniskās bāzes uzlabo-
šanai LSK Dagdas nodaļa saņēma
439,99 EUR. Par fonda līdzekļiem tika
iegādāta elektriskā keramikas plīts un

šujmašīna. Patiesi priecē tas, ka iegādā-
tās mantas tiek lietderīgi izmantotas. Ir
notikušas vairākas meis tar klases
ēdienu pagata vošanā, kā arī čaklās sa-
imnieces labprāt dalās savos kulinārijas
izgudrojumos. Daudzu ģimeņu skatī-
jumā, ļoti noderīga ir nopirktā šujma-
šīna, kas tiek izmantota apģērbu
labošanai. Pateicoties mūsu biedrības
brīvprātīgai šuvējai Zojai Antonovai,
ģimenes labprāt izmanto iespēju iegūt
vērtīgu padomu šūšanas darbā.

Ikviens Dagdas novada iedzīvotājs ir
gaidīts LSK Krāslavas, Dagdas, Aglo-
nas novadu komitejas Dagdas nodaļā,
lai saņemtu sev nepieciešamo palīdzību
vai vienotos par tās saņemšanu.

LSK Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas 

Dagdas nodaļas vadītāja
Sandra Drozdova

Dagdā īstenots projekts ģimeņu labklājības celšanai
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Oktobrī 60 ģimenēm (personām)
piešķirts trūcīgas statuss un 8 ģime-
nēm (personām) - maznodrošinātas
statuss. 

Garantētā minimālā ienākuma pa-
balsts izmaksāts 177 ģimenēm EUR
9823,66 apmērā, dzīvokļa pabalsts
naudā EUR 2410,39 apmērā piešķirts
61 ģimenei un natūrā  - 24 ģimenēm
EUR 867,76 apmērā, pabalsts skolas
piederumu iegādei piešķirts 41 ģimenē
dzīvojošajiem 77 bērniem – skolnie-
kiem EUR 3884,- apmērā, citi pabalsti
pamatvajadzību nodrošināšanai iz-
maksāti 19 ģimenēm EUR 522,11 ap-
mērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pa-
balsts audžuģimenēm – EUR 4182,55
apmērā, pabalsts jaundzimušo aprūpei
– EUR 220,- 1 ģimenei, pabalsts 56 do-
noriem – EUR 280,-;  11 pabalsti mal-
kas iegādei vai apkures izdevumu
daļējai segšanai personām ar invalidi-

tāti – EUR 1320,- apmērā; pabalsts me-
dikamentu iegādei vai ar veselības ap-
rūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 48
vecuma pensionāriem EUR 1440,- ap-
mērā, apbedīšanas pabalsts EUR
1158,26 apmērā, citi pabalsti (duša, ceļa
izdevumi, ceļu tīrīšana, dokumentu no-
formēšana u.c.) – EUR 784,5 apmērā.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas
nodrošināšanai izlietoti EUR
26893,23.

Papildus jau esošajām, 4 personām
veikta ikdienas aktivitāšu un vides no-
vērtēšana, 2 personām nepieciešams
pakalpojums “aprūpe mājās”, 2 perso-
nām pieteikta sociālā rehabilitācija kā
personām ar funkcionāliem traucēju-
miem, asistenta pakalpojums piešķirts
3 personām, 1 personai nodrošināts
Krīzes centra pakalpojums, 6 bērniem
uzsākta  psiholoģiskā izpēte un, DI
projekta ietvaros, 1 bērnam nodroši-
nāts “atelpas brīža” pakalpojums.

Par Dagdas tūrisma informācijas
centra vadītāju ar 2019.gada 4.novem-
bri nolēma iecelt Juri VIĻUMU.

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta
sniegto informāciju par sociālā budžeta
izpildi 2019.gada 9 mēnešos: no
2019.gadā plānotajiem pašvaldības so-
ciālā budžeta līdzekļiem EUR 382 500,-
Dagdas novada Sociālais dienests
2019.gada 9 mēnešos izlietojis  EUR
232715,37  jeb 60,84 %,  t.sk.:

- GMI pabalsta nodrošināšanai  –
EUR 107700,31 jeb 67,31 %;

- dzīvokļu pabalstiem – EUR
19929,09 jeb 49,82 %;

- citiem pabalstiem –  EUR
105085,97   jeb 57,58 %.

Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.2019/8 “Grozījumi Dagdas novada
pašvaldības 2017.gada 23.novembra
saistošajos noteikumos Nr.2017/8
„Par sociālo palīdzību Dagdas no-
vadā”” un saistošos noteikumus
Nr.2019/9 „Par materiālo atbalstu bā-
reņiem un bez vecāku gādības paliku-
šiem bērniem, audžuģimenēm un
aizbildņiem Dagdas novadā”.

Apstiprināja aktualizētu Dagdas
novada pašvaldības autoceļu un ielu
sarakstu ar uzturēšanas klasēm no
01.01.2020.  līdz 31.12.2020.  

Nolēma piedzīt no vienas personas
nokavēto nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumu par zemi un ēkām
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzek-
ļiem un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo īpašumu.

Apstiprināja pārskatu par Dagdas
novada pašvaldības budžeta izpildi
2019.gada 1.pusgadā: Pamatbudžeta
izpilde:

- ieņēmumu daļā –  7 249 913 EUR
jeb 67,00 %, atlikums gada sākumā
325 626 EUR.

- izdevumu daļā  –   6 601 659 EUR
jeb 57,46 %.

Speciālā budžeta izpilde:  
- ieņēmumu daļā  –  281 231  EUR

jeb 75,79 %, atlikums gada sākumā
39 940 EUR;

- izdevumu daļā   –  257 661 EUR
jeb 64,17 %.

Ar 2019.gada 1.novembri nolēma ie-
viest Andzeļu pagasta pārvaldes komu-
nālajā saimniecībā amata “kurinātājs”
papildu 1 vienību ar algas likmi 430
EUR mēnesī un apstiprināja Andzeļu
pagasta pārvaldes komunālās saimnie-
cības darbinieku amatu sarakstu ar
2019.gada 1.novembri. 

Nolēma novirzīt no pašvaldības
2019.gada speciālā budžetā plānota-
jiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai autoceļu fonda nesa-
dalītajiem līdzekļiem: 6  460 EUR –

būvprojekta “Autoceļa Grabova–Malka
pārbūve” izstrādei un 10 769 EUR –
būvprojekta “Autoceļa Kaitra–Ustje
pārbūve” izstrādei.

Nolēma novirzīt no pašvaldības
2019.gada budžetā Dagdas vidusskolai
plānotajiem līdzekļiem 1 280 EUR Dag-
das vidusskolas deju kolektīva “Atspo-
līte” dalības nodrošināšanai festivālā
“Ceļojošais festivāls 2019”.

Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.2019/10 „Grozījumi Dagdas no-
vada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.2019/5
“Par Dagdas novada pašvaldības bu-
džetu 2019.gadam”. 

Saskaņoja Dagdas vidusskolas deju
kolektīva “Atspolīte” braucienu uz
festivālu “Ceļojošais festivāls 2019”,
kas notiks 23.-24.novembrī Tallinā.

Izveidoja Konkursa “Dagdas no-
vada Gada cilvēks” pretendentu vēr-
tēšanas komisiju šādā sastāvā:

- Aivars TRŪLIS – Domes priekšsē-
dētājs;

- Pēteris TUKIŠS – Domes deputāts;
- Marija MICĶEVIČA – Izglītības,

kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
- Sanita KARPOVIČA – Sabied-

risko attiecību un komunikāciju noda-
ļas vadītāja;

- Sandra DROZDOVA – Neval-
stisko organizāciju pārstāvis.

Četrām personām tika izīrēta dzīvo-
jamā platība, desmit personām tika pa-
garināts dzīvojamās telpas īres līgums.

Nolēma veikt iepirkumu ultraso-
nogrāfiskās izmeklēšanas iekārtas ie-
gādei VSPC “Dagda” darbības
nodrošināšanai un jaunas vieglās au-
tomašīnas iegādei VSPC “Dagda” dar-
bības nodrošināšanai.

Apstiprināja 2019.gada 10.oktobrī
notikušās nekustamā īpašuma “Dar-
bnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas no-
vadā, izsoles rezultātus un nolēma
noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu. 

Apstiprināja 2019.gada 11.oktobra
nekustamā īpašuma Dārza ielā 1,
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas no-
vadā, kadastra numurs 6046 004 0279,
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha
platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas
ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279
001, izsoles protokolu un atzina izsoli
par nenotikušu. Nolēma rīkot otro iz-
soli, pazeminot izsoles sākumcenu par
15% no nosacītās cenas un noteikt izso-
les sākumcenu 14 875 EUR. 

Apstiprināja 2019.gada 11.oktobra
nekustamā īpašuma Ezera ielā 2,
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas no-
vadā, kadastra numurs 6046 004 0280,
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra

apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha
platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas
ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280
001,  izsoles protokolu un atzina izsoli
par nenotikušu. Nolēma rīkot otro iz-
soli, pazeminot izsoles sākumcenu par
15% no nosacītās cenas un noteikt izso-
les sākumcenu  6 460 EUR.

Nolēma rīkot Dagdas novada pašval-
dības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pa-
gastā, Dagdas novadā, zemes vienības,
kadastra apzīmējums 6092 006 3305,
cirsmas pārdošanu mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. Cirsmas nosacītā
cena 57 300 EUR bez (PVN), saskaņā
ar sertificēta vērtētāja novērtējumu.
Apstiprināja izsoles noteikumus un iz-
veidoja cirsmas izsoles komisiju seko-
jošā sastāvā:

- Artjoms GEKIŠS – pašvaldības iz-
pilddirektors, komisijas vadītājs;

- Juris KAVUNS – Domes deputāts;
- Jānis STIKUTS – juriskonsults.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekus-

tamo īpašumu ar kadastra numurs
6042 006 0078, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6042
006 0078, 4.12 ha platībā, pārdodot par
nosacīto cenu. 

Nekustamā īpašuma novērtēšanai
izveidot Novērtēšanas komisiju šādā
sastāvā: 

- Valērijs MASJUKS – nekustamā
īpašuma speciālists; 

- Ilona JAKUŠONOKA – ekono-
miste;

- Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes
pagasta pārvaldes vadītāja. 

Atļāva atsavināt dzīvojamās mājas
Pasta ielā 35, Dagdā, Dagdas novadā,
dzīvokļa īpašumu Nr.1, kadastra
Nr.6009 900 1718,  43,1 m2 platībā un
dzīvokļa īpašumā ietilpstošās
daudzdzīvokļu mājas un palīgēku
4310/10310 domājamās daļas. Īpašuma
atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē
ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai
izveidot Novērtēšanas komisiju šādā
sastāvā:

- Raimonds NIPERS – Domes
deputāts;

- Valērijs MASJUKS – nekustamā
īpašuma speciālists;

- Ilona  JAKUŠONOKA –
ekonomiste.

Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles
komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
- Artjoms GEKIŠS – pašvaldības

izpilddirek tors;
Komisijas locekļi:
- Ainārs STREĻČS – zemes lietu

speciālists;
- Jānis STIKUTS – juriskonsults.
Izskatīti ar nekustamo īpašumu

saistīti jautājumi: par zemes nomas
pirmtiesību pagarināšanu; par nomas
tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu
zemes “starpgabalu”; par  nomas
tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu
zemi; par zemes nomas tiesību
izbeigšanu; par noslēgtā lauku apvidus
zemes nomas līguma pārslēgšanu; par
neapbūvētās zemes nomas līguma
izmaiņām; par zemes nomas tiesību
atteikumu; par rezerves zemes fonda
un pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību apvienošanu un savstarpējo
robežu pārkārtošanu; par pašvaldības
nekustamā īpašuma sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu; par
nekustamā īpašuma sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu; par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
pašvaldības nekustamajam īpašumam;
par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu nekustamā īpašuma
sadalei; par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu; par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu; par rezerves fonda zemes
vienības piekritību pašvaldībai; par
pašvaldības un valsts autoceļa zemes
vienību savstarpējo robežu
pārkārtošanu; par neiznomātu zemes
gabalu saraksta apstiprināšanu.

Papildus tika izskatīti divi
jautājumi.

Nolēma atsavināt Dagdas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu “Noviku karjers”, Konstantino-
vas pagastā, Dagdas novadā, kadastra
Nr. 6076 002 0113, kas sastāv no zemes
gabala ar kopējo platību 2,53 ha (zemes
vienības kadastra apzīmējums nr.6076
002 0035), uz kura atrodas smilts -
grants karjers ar 63 565,5 tūkst. m3

smilts - grants un 142,5 tūkst. m3 smilts
krāju (smilts - grants un smilts atradne
„Oskari”), pārdodot to atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli. Pārdošanas
nosacītā cena (izsoles sākumcena)
131 600 EUR. Apstiprināja nekustamā
īpašuma “Noviku karjers”, Konstanti-
novas pagastā, Dagdas novadā, izsoles
noteikumus. 

Apstiprināt Aleksandrovas pamat-
skolas nolikumu jaunā redakcijā. 

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

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļa 

31. oktobrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Sociālā dienesta ziņas Labiekārtots Alejas iela 5 mājas pagalms

Alejas ielas 5 iedzīvotāji piedalījās Dagdas novada pašvaldības rīkotajā
projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019” ar projekta pieteikumu
“Alejas ielas 5 pagalma labiekārtošana”.

Dagda ir ļoti skaista un sakopta pilsēta un katrs Dagdas novada iedzī-
votājs vēlas to padarīt vēl skaistāku un sakoptāku. Alejas ielas 5 iedzīvotāji
vēlas labiekārtot savu pagalma daļu, kura atrodas Dagdas pilsētas centrā.

Projekta īstenošana uzlaboja Alejas
ielas 5 iedzīvotāju un arī pārējo  Dagdas
pilsētas iedzīvotāju un viesu dzīves kvali-
tāti, padarot Dagdas centru par drošu un
pievilcīgu vietu. 

Projekta mērķis tika sasniegts – tika
uzlabota Dagdas pilsētas iedzīvotāju dzī-
ves kvalitāte un Dagdas pilsētas centra es-
tētiska vide. 

Projekta īstenošanai Dagdas novada pa-
švaldība piešķīra finansējumu EUR
500.00 (pieci simti euro un 00 centi) ap-
mērā.

Paldies Dagdas novada pašvaldībai par
iespēju!

ar cieņu, Dagdas novada
Alejas ielas 5 iedzīvotāji
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Šis mācību gads iezīmējas ar to, ka izglītības ie-
stāžu skaita ziņā pašvaldībā izmaiņu nebūs –
skolu tīkls saglabāsies līdzšinējais. Ir saņemta
valsts mērķdotācija pedagogu algām, piešķirts pa-
pildus finansējums mazajām skolām. Skolās un
PII norit raits mācību un audzināšanas darbs.
Skolas turpina iesaistīties ESF projektos. Par iz-
glītības aktualitātēm var lasīt Dagdas novada mā-
jaslapā un Dagdas vidusskola savas aktualitātes
ataino savā skolas mājaslapā: www.dagdasvidus-
skola.lv. 

Š.g. 18. oktobrī Rēzeknē uz tikšanos ar izglītī-
bas un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un citiem
vispārējās izglītības nozares pārstāvjiem devās
Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trū-
lis un skolu direktori: Vija Gekiša, Aleksandrs
Gžibovskis, Artūrs Babris, kā arī IKSN vadītāja,
lai pārrunātu iespējamos risinājumus izglītības ie-
stāžu tīkla izveidei kontekstā ar kvalitatīvas izglī-
tības pieejamību. Tikšanās laikā tika apspriestas
daudzas tēmas: pašvaldības izglītības iestāžu tīkla
attīstība (skolēnu skaits, nodrošinājums ar peda-
gogiem, atbilsme jaunajām sanitārajām normām
un higiēnas prasībām, loģistika u. c.); pašvaldības
izdevumi izglītībai (ēku uzturēšana, personāla at-
algojums, savstarpējie norēķini, transporta izde-
vumi). Pirms došanās uz Rēzekni notika tikšanās
14. oktobrī ar domes vadību, kur katrs iestādes va-
dītājs prezentēja savu iestādi un vajadzības re-
formu kontekstā. Pēc IZM lūguma skolās ir
notikusi pedagogu aptauja par pedagogu digitāla-
jām prasmēm ,kā arī sagatavots apraksts par sko-
lēnu pārvadājumu maršrutiem Dagdas novada
pašvaldībā (maršrutu skaits un garums km, ceļā
pavadītais laiks, ceļu stāvoklis, līdz pieturvietai
noteiktais attālums km (ja ir noteikts), u.c.) un
tika iesniegts IZM. 

Diskusijā tika uzdoti daudzi jautājumi, bet
viennozīmīgi tika uzsvērts par skolu tīkla sakār-
tošanu, izvēļu grozu piedāvāšana vidusskolās sko-
lēniem, par brīvpusdienu apmaksu 50 % apmērā
no pašvaldības 1.-4. klasēm, ceļu uzturēšanu, au-

tobusu nepieciešamību, par nepieciešamo plašo
materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājumu izglītī-
bas iestādēs, kad skolas sāks ieviest Kompetenču
pieeja mācību saturā. Tāpēc jautājums par izglītī-
bas iestāžu tīklu Dagdas tiks aktualizēts tuvākajā
laikā ar deputātiem, izglītības iestādēm. 

Droši vien daļu vecāku uztrauc jautājums par
jaunā izglītības standarta īstenošanu, ko šajā mā-
cību gadā ievieš pirmsskolas izglītības iestādēs un
pirmsskolas grupās skolās. Dažos vārdos skaidro-
jot, jaunā apmācība nozīmē mēģināt mācību pro-
cesu veidot tā, lai bērniem būtu interesantāk un
lai caur viņu vēlmi kaut ko darīt un iesaistīties,
viņi mācītos un apgūtu jaunas prasmes un iema-
ņas, akcentējot savu personības attīstību un iz-
augsmi. Jāatzīst, ka mūsu pirmsskolas izglītības
iestādes pedagogi jauno standartu ievieš un jau
šobrīd ir svarīgi veidot labu sadarbība gan ar ve-
cākiem, gan pašiem izglītojamajiem. Aicinu vecā-
kus biežāk iztaujāt savus skolotājus par bērna
izaugsmes dinamiku un nestāvēt malā. Plašāk
info: http://www.dagda.lv/otherpages/visas-
zinas/browse/2/backto/89/article/macibu-satura-
un-pieejas-ieviesana-pirmsskola.html. 

Arī paši pirmsskolas pedagogi tiekas biežāk
kopā, lai pārrunātu jaunās tendences, ar ko saska-
ras nodarbību plānošanā. Pirmsskolas MA skolo-
tāju vadītāja Iveta Plakoša sniedz savu metodisko
palīdzību un ieteikumus kolēģiem. Ikviens vecāks
var izmantot saikni: http://www.skola2030.lv/lv,
https://mape.skola2030.lv/ , lai iepazītos ar mācību
saturu.

Ja skolēniem rudens brīvlaiks bija neliels atel-
pas brīdis, tad skolotājiem bagāts semināriem un
kursiem. Valsts izglītības satura centrs semināru
un saziņu metodiskā atbalsta nodrošināšanai īs-
teno ar pašvaldības deleģētiem metodisko jomu
koordinatoriem (MJK) septiņās mācību jomās: va-
lodu, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras
izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma,
dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselī-
bas un fiziskās aktivitātes mācību joma, kā arī

pirmskolās un sākumskolās. Semināros mūsu pe-
dagogi gūst informāciju par VISC (Valsts izglītī-
bas satura centra) īstenotā ESF projekta
“Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb
‘’Skola2030’’ aktualitātēm un projekta ietvaros
pieejamajiem mācību satura resursiem, padziļina
zināšanas un izpratni par pilnveidoto mācību sa-
turu un pieeju, lai tālāk varētu strādāt uz vietas
ar citu skolu pedagogiem pilnveidotā mācību sa-
tura un pieejas ieviešanā. 

29. oktobrī skolu direktori un vietnieki apmek-
lēja Galēnu pamatskolu, kas divus mācību gadus
aprobēja pilnveidoto mācību saturu un mācīšanās
pieeju, un guva vērtīgu pieredzi gan apmeklējot
pedagogu mācību stundas, gan diskutējot ar sko-
las vadības komandu. 

Patstāvība un varēšana bērnos – jauniešos un
pieaugušajos, no kuriem to sagaidām, – neveidojas
vienā dienā. Un tā nav arī patvaļība jeb neierobe-
žotas brīvības izpausme. Tas ir apzināts treniņš
ikdienā, meklējot līdzsvaru starp iekšēju brīvību
un sabiedrības normām, “brīvību no” un “brīvību
uz”, kas vēlāk gūs izpausmi atbildībā, drosmē lemt
un izvēlēties, kļūdīties un pārvarēt grūtības,
domāt un rīkoties. Un skolotājs – radot apstākļus,
dodot iespējas tieši un netieši mudinot, rādot pie-
mēru – var kļūt par labu ceļabiedru ikvienam sko-
lēnam viņa izaugsmes ceļā.

Oktobrī ir jau notikusi Krāslavas un Dagdas
novadu apvienības 10.-12.klašu ANGĻU VALO-
DAS 49.olimpiāde. Apsveicam godalgotu vietu ie-
guvējus: Tine Jacobs -10.klases skolniece no
Ezernieku vidusskolas par iegūto 1.vietu (sk.
S.Grebneva), Armands Jermaks - 11.klases sko-
lēns no Dagdas vidusskolas par iegūto 2.vietu,
(sk. S.Smirnova) un Atzinības ieguvēju: Dagdas
vidusskolas 11.klases skolēnu Armandu Rutku
(sk.S.Smirnova) !

Informāciju sagatavoja:
Dagdas novada IKSN vadītāja 

Marija Micķeviča

Jaunais mācību gads Dagdas novada izglītības iestādēs 
sācies darbīgi

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, 

Asūnes pagastā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pār-
dots pašvaldības nekustamais īpašums Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0280, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 (0,1347 ha platībā) un uz tā
atrodošās vienas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280
001 (382,1 m2  platībā).  

Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 6 460. 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.tālr.29192507. 

Izsole notiks 2019.gada 6.decembrī plkst. 11:00 Dagdas novada pašval-
dības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-
12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). 

Ar 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 „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13

(trīspadsmit) nogabalu cirsmas izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots
pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā
(zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 6092 006 3305) vienas cirsmas 13 (trīs-
padsmit) nogabali (1.kvartāla 2., 3., 5., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 30.
nogabali), kas tiek izsolīti kā viens vesels objekts. Cirsmas krāja – 3587,52 m3. 

Izsolāmās mantas sākumcena – 57 300 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā
no nosacītās cenas un dalības maksa 10 EUR jāpārskaita Dagdas novada pa-
švaldībai ne vēlāk kā līdz 2019.gada 6.decembrsa plkst. 15.00. 

Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta 2019.gada 27.novembrī. Pulcē-
šanās plkst. 11:00 pie Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4, Dagdā.
Kontaktpersona pašvaldības izpilddirektors, mob.tālr.29192507. 

Izsole notiks 2019.gada 10.decembrī plkst. 10:00 Dagdas novada pašval-
dības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku reģistrā-
cija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz 2019.gada
10.decembrim 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 mājas-
lapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html 

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, 

Asūnes pagastā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pār-
dots pašvaldības nekustamais īpašums Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0279, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 (0,1685 ha platībā) un uz tā
atrodošās vienas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279
001 (350 m2  platībā).  

Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 14 875. 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.tālr.29192507. 

Izsole notiks 2019.gada 6.decembrī plkst. 10:00 Dagdas novada pašval-
dības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-
12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00). 

Ar 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 “Noviku karjers”, 

Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā 
(smilts-grants un smilts atradne „Oskari”) izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots
pašvaldības nekustamais īpašums “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā,
Dagdas novadā, kadastra Nr.6076 002 0113, kas sastāv no zemes gabala ar ko-
pējo platību 2,53 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums nr.6076 002 0035),
uz kura atrodas smilts - grants karjers ar 63 565,5 tūkst. m3 smilts - grants un
142,5 tūkst. m3 smilts krāju (smilts - grants un smilts atradne „Oskari”).

Izsolāmās mantas sākumcena – 133 600 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā
no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai līdz reģistrācijai. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar iz-
soles komisijas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. 

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst. 14:00 Dagdas novada pa-
švaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku re-
ģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz
2019.gada 11.decembrim plkst. 13:30.

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 mājas-
lapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html 
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Asūnes draudzes inicia-
tīvas grupa, pateicoties
Dagdas novada pašvaldī-
bas projekta “Sabiedrība

ar dvēseli 2019” finansiāla-
jam atbalstam, realizēja
projektu “Krucifiksa at-
jaunošana un teritorijas
labiekārtošana Asūnes
baznīcas dārzā”. 

Tā ietvaros tika demon-
tēts vecais krusts, uzstādīts
jauns krucifikss, iestādīti de-
koratīvie augi, izgatavoti un
izvietoti divi soliņi, sakopta
un pilnveidota sabiedriski
pieejama teritorija.

14.septembrī Asūnes ka-
toļu draudzes prāvests Pā-
vels Turonoks iesvētīja jauno
krucifiksu. Šajā dienā drau-
dze svinēja Svētā Krusta Pa-
godināšanas svētkus. 

Baznīcas dārzos un ceļa
malās Latgalē tiek uzstādīti

krucifiksi, jo joprojām dzīva
ir gandrīz 200 gadus sena
katoļu tradīcija „Maija dzie-

dājumi par godu Jaunavai
Marijai pie krustiem”. Pret
krucifiksiem tauta izturas ar

īpašu cieņu, kā pret katru ie-
svētītu vietu. Pateicoties
Dagdas novada pašvaldības
finansiālam atbalstam arī
Asūnes ciemā ir sakārtota
publiski pieejama vieta iedzī-
votāju klusām lūgšanām. 

Paldies visiem vietējiem ie-
dzīvotājiem, kuri šajā vasarā
ieguldīja darbu, līdzekļus,
laiku baznīcas un tās teritori-
jas sakopšanas darbos. 

Sirsnīgs paldies par atsau-
cību un dāsnu palīdzību pro-
jekta īstenošanā meistaram
Stanislavam Maļkevičam! 

Projekta vadības grupa
un projekta vadītājs

Jāzeps Rutka

Asūnē iesvētīts atjaunotais krucifikss

2019.gada Dagdas novada pa-
švaldības projekta konkursa “Sa-
biedrība ar dvēseli 2019”
ietvaros Dagdas pagasta Ozoli-
ņos tika īstenots projekts
“SAPŅU ROTAĻPLACIS”. Rotaļ-
placis atrodas ciemata centrā un
ir brīvi pieejams.

Projekta ietvaros tika iegādāti

materiāli daudzfunkcionālās rotaļu
iekārtas izgatavošanai. Rotaļu ie-
kārta ietver sevī slidkalniņu, divu
veidu iekarināmās šūpoles, klints
kāpšanai un balansa šūpoles.

Pašu spēkiem tika uzstādīta
smilšu kaste, iegādāts batuts un uz-
stādīts nožogojums no Valsts vietējā
autoceļa Jubeļi – Ozoliņi (V653)

puses, kas nodrošinās bērnu drošību
atrodoties rotaļu placī.

Kā arī ceļa posmā, kur atrodas
rotaļplacis Valsts autoceļu uzturē-
tājs uzstādīja brīdinājuma zīmes
“Bērni”, kas liks autovadītājiem būt
uzmanīgākiem minētajā ceļa
posmā.

Īstenotais projekts veicina bērnu
pilnvērtīgu attīstību, dažādo
bērnu brīvā laika pavadī-
šanu dažāda vecuma bēr-
niem kā arī uzlabo novada
kopējo pozitīvo tēlu, norādot,
ka arī nelielos ciematos rūpē-
jas par bērnu veselīgu brīvā
laika pavadīšanu.

Ciemata iedzīvotāju vārdā
gribam pateikties Dagdas
novada pašvaldībai, Attīstī-
bas un plānošanas nodaļas
projektu koordinatoriem, par

sniegto atbalstu projekta realizēša-
nas laikā. 

Dagdas pagasta “Ciema OZO-
LIŅI iedzīvotāji” darba grupa.

“SAPŅU ROTAĻPLACIS”

Projekta “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošanas re-
zultātā, vokālā grupa “Solversija” ir tikusi pie jau-
niem skatuves tērpiem! Tērpu oriģinalitāte un
dažādība ir viens no veidiem kā pilnveidot skatu-

viskos priekšnesumus un piedāvāt kultūras pasā-
kumu apmeklētājiem aizvien kvalitatīvāku pro-
duktu. Koncerta laikā nomainot vizuālo izskatu,
tiek radīts pilnīgi cits skatuviskais tēls, dažādots
skatuviskais priekšnesums, veicināta kopējā ko-
lektīva estētiskā pievilcība un no jauna tiek pie-
vērsta uzmanība.

Jūlija sākumā “Solversija” varēja uzlaikot jau-
nos tērpus. Par cik tērpi bija sašūti agrāk nekā
bija plānots, “Solversija” nolēma tos prezentēt arī
Spānijā, Latviešu kultūras dienās. Dagdas novada
ļaudis un ciemiņi jaunos tērpus varēja skatīt Dag-
das novada svētkos “Annas Dagdā”, priecējot vai-
rākus simtus skatītāju un aktualizējot piederību
noteiktai kultūrvēsturiskai videi.

Pateicoties iespējai tikt pie jauniem skatuves
tērpiem, grupa ir ieguvusi labu praksi projekta
realizēšanā un ļoti pozitīvas emocijas. Šis jaukais
noskaņojums arī nonāca līdz skatītājiem, jo dzir-
dēt komplimentus vienmēr ir jauki!

Pateicamies Dagdas novada pašvaldībai par ie-
spēju realizēt šo projektu!

Projekta ”Darīt, lai radīt! Palikt, lai būt!” 
vadītāja  Inese Kuzņecova

JAUNI SKATUVES TĒRPI VOKĀLAJAI GRUPAI “SOLVERSIJA”

2019. gada Dagdas novada pašvaldības
projekta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli
2019” ietvaros Dagdas Vissv. Trīsvienības
Romas katoļu baznīcā un tās teritorijā tika
īstenots projekts “Baznīcas telpas infras-
truktūras uzlabošana”.

Projekta ietvaros zakristijā tika nomainīts
koka logs pret jaunu logu (ar palodzi), lai telpā
būtu siltāk, un nebojātos baznīcas sienas no
mitruma, u.tml. (īpaši pozitīvi to novērtēja gan
pieaugušie, gan bērni, kuri tur pārģērbjas
procesijai). Protams, tika arī  izgatavots diezgan
liels galds (svētdienas skolai), un telpas tika
papildinātas ar vairākiem interjera objektiem
(stāvlampu, svečturiem, svecēm, tējas servīzi).

Bez šaubām tika veikti arī citi nepieciešami
remontdarbi baznīcas ārpusē un iekšpusē (krāsots
jaunā loga metāla aizsargrežģis; nokrāsota loga
arka un sienas daļa; tika atjaunota tā baznīcas
cokola daļa, kura jau labu laiku bija sadrupusi līdz

ķieģeļiem; pēc baznīcas cokola
atjaunošanas tika nokrāsots
viss baznīcas cokols (kopā ar
kāpnītēm).

Baznīcas telpu un teritorijas uzkopšanā
piedalījās arī vairāki bērni no Dagdas novada JIC
(Alejas ielas 11A, kopā ar Ilonu Mūrnieci, Ilonu
Kuzminu un Ainu Odiņecu vadībā). Paldies!  

Un pateicamies Dagdas novada pašvaldībai par
iespēju realizēt šo projektu!

Ar cieņu- projekta vadītāja 
Aija Šēfere un draudze.

BAZNĪCAS TELPAS INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA



Dagdas Novada Ziņas6

2019. gada 8.
oktobrī Jaundo-
mes muižā notika
jauna tūrisma pie-

dāvājuma- Jaundomes dabas takas at-
klāšanas pasākums.

Ideja dabas takas izveidei radās jau
pirms septiņiem gadiem kā veiksmīgs
Dagdas novada pašvaldības sadarbības
rezultāts ar Rēzeknes Augstskolu.

2018.gada 16. maijā Latvijas Vides
Aizsardzības fonda padome apstiprināja
Dagdas novada pašvaldības projektu
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
dabas aizsardzības plāna pasākumu ie-
viešana Dagdas novadā”. LVAF finansējums
36677,00 EUR. Projekta mērķis ir veicināt
dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabā-
šanu un aizsardzību Rāznas Nacionālā parka
Ežezera pieguļošās teritorijas ietvaros izveido-
jot dabas izzināšanai, atpūtai un videi drošu
maršrutu Jaundomes muižas teritorijā.

Projekta ietvaros ir izveidots 531 metrus
garš koka dēļu klājums, taka ir aprīkota ar
informatīvajiem stendiem un norādēm, tika
labiekārtota atpūtas vieta pie Ežezera un
tika uzbūvēta laivu uzglabāšanas nojume.
Takas kopējais garums sastāda 881 m.

Jaundomes dabas takas izveide lieliski pa-
pildinās Jaundomes muižas Vides izglītības
centra piedāvājumu, jo tūristi varēs ne tikai
iepazīt ezera pasauli eksponātu zālē, bet arī
doties tuvāk dabā iepazīt to klātienē.

Pasākumā piedalījās Dagdas novada
domes pārstāvji, Rēzeknes Tehnoloģiju aka-

dēmijas studenti profesores Irēnas Silinevi-
čas vadībā, Ezernieku vidusskolas skolēni ar
skolotāju Sandru Vērdiņu, Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes Latgales reģiona administrā-
cijas direktore Anda Zeiza, kā arī uzņēmuma
SIA “Līgaiši” valdes loceklis Aleksandrs Maļ-
kevičs. Bukmuižas draudzes prāvests Andris
Sprukts jaunajam tūrisma piedāvājumam
deva svētību. Pēc svinīgās uzrunas visi pasā-
kuma dalībnieki devās apskatīt dabas taku
un atpūtas vietu Ežezera krastā. Pasākuma
noslēgumā viesus sagaidīja Jaundomes mui-
žas saimnieces Marina un Valentīna ar kar-
stu un aromātisku zivju zupu.

Liels paldies viesiem, kas ir pielikuši
savas rokas un sirdi Jaundomes dabas takas
izveidē!

Informāciju sagatavoja: Līga Vaivode
Jaundomes muižas Vides izglītības 

centra un ekspozīcijas zāles vadītāja

Jaundomes dabas takas atklāšanas
pasākums

MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS

SAŅEMŠANAS 

IESPĒJAS ĀRSTU PROTESTA

AKCIJAS LAIKĀ

Pirms gaidāmās ārstu protesta akcijas š.g. 7. novembrī,
kuras ietvaros atsevišķās ārstniecības iestādēs varētu netikt
nodrošināti plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, piemē-
ram, ārstu-speciālistu, ģimenes ārstu konsultācijas, procedū-
ras dienas stacionāros, Nacionālais veselības dienests (NVD)
informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām.

Gatavojoties protesta akcijai, NVD veic līgumpartneru ap-
tauju, lai noskaidrotu informāciju par plānoto protesta ak-
cijas dalībnieku skaitu, kā arī aicina ārstus veikt plānveida
medicīnisko pakalpojumu pārcelšanu.

NVD uzsver, ka protesta akcijas laikā netiks ietekmēta
neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana slim-
nīcu uzņemšanas nodaļās.

7. novembrī visu diennakti padomus vienkāršu saslim-
šanu gadījumos varēs saņemt, zvanot uz valsts Ģimenes
ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Pieredzējuši speciā-
listi sniegs konsultācijas tādos vienkāršu saslimšanu gadī-
jumos kā saaukstēšanās, augsta temperatūra, sāpes vēderā,
ausīs vai kaklā, vemšana, caureja, muguras sāpes, hronisku
slimību paasinājumi u.c.

Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti konsultēties
gadījumos, kad ir šaubas, vai palīdzība nepieciešama stei-
dzamā kārtā vai arī to var saņemt, vēršoties sava ģimenes
ārsta praksē nākamajā dienā.

Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta cilvēka
veselība vai dzīvība, palīdzību sniegs slimnīcu uzņemšanas no-
daļas. Ja tiek plānots patstāvīgi doties uz slimnīcas uzņemša-
nas nodaļu, pirms došanās (ja tas ir iespējams), ieteicams ar
slimnīcu sazināties par palīdzības saņemšanas iespējām atbil-
stoši pacienta veselības stāvoklim. Piemēram, ir slimnīcu uz-
ņemšanas nodaļas, kurās var vērsties, ja ir aizdomas par kaula
lūzumu, savukārt citās var vērsties, ja gūti ķermeņa apdegumi.

NVD atgādina, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļās netiek
sniegta valsts apmaksāta medicīniskā palīdzība gadījumos,
kas nav neatliekami un kuros bijusi nepieciešama plānveida
pakalpojuma saņemšana.

Pirms gaidāmās akcijas, NVD īpaši aicina pacientus ar
hroniskām saslimšanām savlaicīgi nodrošināties ar ikdienas
lietošanai nepieciešamajiem medikamentiem, lūdzot ģime-
nes ārstu vai ārstu-speciālistu savlaicīgi izrakstīt nepiecie-
šamos recepšu medikamentus.

Ja protesta akcijas norises dienā pacientam slimības dēļ ne-
pieciešams atvērt e-darbnespējas lapu, bet ārsts nestrādā, pa-
cienti tiek aicināti sazināties ar ārstu nākamajā darba dienā.

Informāciju sagatavoja:
Tanita Tamme-Zvejniece

Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 67 043 744; mob. +371 26782948

SPORTA SKOLAS

ZIŅAS

Oktobrī sporta skolas audzēkņi pie-
dalījās sekojošos sporta pasākumos:

5. oktobrī četrpadsmit audzēkņi piedalījās
skrējienā pa Dagdas pilsētas ielām. Visi
skrējiena dalībnieki veiksmīgi veica 4,5 km
distanci. Paldies viņiem par piedalīšanos!

5. oktobrī volejbolisti, 2001.-2003.g.dzimu-
šas meitenes, piedalījās pirmā posma
“SĀBRU volejbola līga” sacensībās. Mūsu ko-
manda zaudēja Rēzeknes Sporta skolas ko-
mandai, bet uzvarēja komandu “Rēzeknes
novads”. Nākamās spēles notiks 9. novembrī.
Velēsim viņiem veiksmīgus rezultātus šajā
turnīrā! 

16. oktobrī volejbolisti, 2001.-2004.g.dzi-
mušas meitenes, piedalījās Latgales reģiona
skolēnu sporta spēles volejbolā Daugavpilī.
Sacensībās piedalījās četras labākās Latga-
les reģiona skolēnu komandas. Mūsu ko-
manda, uzvarot vienu spēli, ieguva  3.vietu.
Apsveicam!

17. oktobrī vieglatlēti piedalījās Krāslavas
novada rudens krosā. Savās vecuma grupās

godalgotas vietas ieguva: Sandra Dimpere
un Evelīna Oļehnoviča - 1. vieta; Kārlis Ut-
kins, Dmitrijs Gributs, Arnis Dimpers, Vero-
nika Šēfere un Ilvita Rutka - 2. vieta;
Adriana Plakoša - 3. vieta. Apsveicam!

Sporta skolas metodiķis: 
J. Igaunis

Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja 

Pareizticīgo Dievnama būvniecība Dagdā

14. oktobrī mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas
un Mūžamjaunavas Marijas  Patvēruma svētkos uzsākta
Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja Dievnama celtniecība Dagdā.
Līdz ziemai ir plānots pabeigt būvēt pamatus, bet pavasarī
turpināt ēkas būvniecību. Jaunā Baznīca atradīsies netālu
no savas vēsturiskās vietas. Dievnamā pareizticīgiem cilvē-
kiem būs iespēja piedalīties Dievišķās Liturģijās un citos
Dievkalpojumos. Jaunuzbūvētā Baznīca būs arī skaists kul-
tūrvēsturiskais objekts, kas rotās mūsu pilsētu. Ēku ir pa-
redzēts būvēt no tautas ziedojumiem, kā arī pateicoties
Dagdas novada pašvaldības atbalstam. Dārgie brāļi un
māsas, sirsnīgi lūdzam atbalstīt jaunas Baznīcas būvniecību. 

Par ziedojumu iespējām griezties  Baznīcā- Pasta ielā 9.
Baznīca atvērta katru sestdienu. Dievkalpojumi notiek 8.30.

Ar cieņu, Dagdas Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja Pareiz-
ticīgas draudzes jaunieši
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11. NOVEMBRIS  

DAGD  

L PL ŠA DIENA 

 Plkst. 18:00   -   SV. MISE DAGDAS ROMAS KATO U BAZN C  

 Plkst. 19:00  -    SVEC ŠU NOLIKŠANA PIEMINEK A “S ROJOŠ  M TE” 
PAK J  LATVIJAS BR V BAS C S KRITUŠO VARO U PIEMI AI 

(Pulc šan s “Gaismas g jienam” p c Sv.Mises pie bazn cas k pn m.  

L gums emt l dzi svec ti vai l pu) 

Plkst. 20:00   -   DAGDAS novada Kult ras centr  VI NU NOVADA DEKŠ RES 
PAGASTA P T JU OR ESTRA “DEKŠ RES” KONCERTS. Diri ents Andris V ksna 

(Jaunsargu svin gs sol jums) 

No 5. l dz 15. novembrim  
no plkst. 10:00 l dz 16:00 
(iz emot sestdienu un 
sv tdienu) 

epovas SN radoš s 
darbn cas  
“Patriota piespraude, 
lietiš  piespraude valsts 
karoga kr s s” 

15.novembr , plkst. 18:00  
 
 
Plkst. 21:00                          

Andze u TN  -  Svin gs 
pas kums 

Diskot ka (ieeja bezmaksas)

16.novembr , plkst.14:00     Svari u TN – Svin gs 
pas kums ”Ar Latviju sird ” 

16.novembr , plkst. 16:00  
 
  
Plkst. 22:00                           

Konstantinovas TN – 
Svin gs pas kums 

Labdar bas diskot ka  

(ieeja-ziedojums – no 1.50 
EUR)

16.novembr , plkst. 17:00  
 
 
Plkst. 22:00                           

Andrupenes TN – Sv tku 
koncerts 

Sv tku balle ar grozi iem 
kop  ar “V ri laiv ” 

16.novembr , plkst.18:00      As nes TN – Svin gs 
pas kums un                  

Pilngadnieku sumin šana 

Labdar bas diskot ku maratons, 
ar m r i daudzveidot izgl t bas iesp jas Aleksandrovas pamatskolas 
b rnud rza grup s: 

9. novembr , plkst. 22:00 – 3:00 – Ezernieku Saietu nam  

16. novembr , plkst. 22:00 – 3:00 – Konstantinovas Tautas nam  

23. novembr , plkst. 22:00 – 3:00 – Andrupenes Tautas nam  

30. novembr , plkst. 22:00 – 3:00 – Kr slavas Kult ras nam  

(Ieeja – ziedojums – no 1.50 EUR) 

16.novembr , plkst. 19:00     Ezernieku SN – Sv tku koncerts 
17. novembr , plkst. 15.00     Dagdas novada KC  

LR Proklam šanas gadadienai 
velt ts  
SVIN GS PAS KUMS 
 Dagdas novada ‘’Gada      
cilv ks 2019’’; 
 Novada amatierm kslas 
 kolekt vu koncerts. 

17.novembr , plkst. 20:00      B zi u TN - Sv tku koncerts 
(viesojas vok l  grupa 
“Solversija”) 

18.novembr , plkst.19:00     
 
 
Plkst. 21:00                            

Š aunes TN – Sv tku koncerts 
Diskot ka (ieeja bezmaksas). 

Latvijas Republikas proklam šanas 101. 
gadadienai  

velt ti pas kumi  

Dagdas novada Kult ras centra strukt rvien b s: 
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Sanita Karpoviča
sanita.karpovica@dagda.lv
tālr. 26621945, 65681721

Aija Šēfere
aija.sefere@dagda.lv

tālr. 29671400

Viņpasaulē aizgājušie* 

Dagdas novadā oktobrī:

Arcimovičs Valērijs (dz.1966.g.)
Brenča Irēna (dz.1941.g.)
Davidenko Viktors (dz.1942.g.)
Grebņovs Lavrentijs (dz.1936.g.)
Kalnačs Aleksandrs (dz.1941.g.)
Konstantinova Vera (dz.1961.g.)
Narubins Aleksandrs (dz.1951.g.)
Paļčikovs Vladimirs (dz.1947.g.)
Pirogovs Eduards (dz.1935.g.)
Pizāne Anna (dz.1951.g.)
Rukša Teofilija (dz.1927.g.)
Vinokurovs Georgijs (dz.1958.g.)
Volodina Natālija (dz.1963.g.)
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu no-
daļā no 01.10.līdz 31.10.


