
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  7. novembrī

www.dagda.lv  Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums.   Nr. 10 (70)  2019. gada 3. oktobris, BEZMAKSAS

NIKODEMA RANCĀNA  BALVAS PASNIEGŠANA
22. septembrī Rēzeknē notika

Nikodema Rancāna balvas Latga-
les izcilākajiem pedagogiem noslē-
guma pasākums. Nikodema Rancāna
vārdā nosauktais konkurss un balvas
pasniegšanas pasākums tiek rīkots
jau piekto gadu. Šajā reizē uz balvu
piecās kategorijās kopā bija pieteikti
32 nominanti. Konkursu rīko Latga-
liešu Kultūras biedrība sadarbībā ar
Latgales Plānošanas reģiona Attīstī-
bas padomi (LPRAP) un Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju. Pasākumā
piedalījās Izglītības un zinātnes mi-
nistre Ilga Šuplinska, kā arī LPRAP
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. At-
zinības raksti un sešas galvenās bal-
vas – sudrabā kaltas saktas, kuru
autors un izgatavotājs ir rotkalis Ri-
hards Ciblis – tika pasniegtas svinīgā
pasākumā Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmijas telpās. Pasākumā tika aici-
nāti visi nominanti, viņu izvirzītāji, kā
arī draugi. Divos dienā Ērika Zepa va-
dībā sākās balvu pasniegšana, skolo-
tāju sumināšana un visiem
klātesošajiem skanēja Kārļa Kazāka
mūzika paša autora izpildījumā. No-
slēgumā pulcēšanās pie tējas krūzes
ar neformālām sarunām.

Atzinības raksti tika pasniegti
arī 5 Dagdas novada pedagogiem:

1. Dagdas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde ,,Saulīte” pirms -

skolas skolotājai Kristīnei Razā-
nei - par veiksmīgāko pedagoga de-
biju (iniciatīva, spēja aizraut,
ieinteresēt, motivēt skolēnus, inovāci-
jas u. c.) (pedagogi, kuru darba stāžs
nepārsniedz trīs gadus).

2. Andrupenes PII ,,Avotiņš’’
pirmsskolas izglītības skolotājai
Irinai Vasiļevskai - par latgaliskās
vides radīšanu un latgalisko vērtību
saglabāšanu un stiprināšanu pirm-
sskolas izglītības iestādē.

3. Dagdas vidusskolas matemā-
tikas skolotājai, direktores viet-

niecei audzināšanas darbā Irēnai
Maļkevičai - par ieguldījumu un sa-
sniegumiem latgaliešu valodas, kul-
tūrvēstures un
novadmācības ieviešanā
un iedzīvināšanā skolas
mācību vidē.

4. Aleksandrovas
pamatskolas sākum-
skolas skolotājai, di-
rektores vietniecei
audzināšanas darbā
Inesei Kuzņecovai - par
inovācijām izglītības pro-

cesā (jaunu metožu, pieeju, stratēģiju,
moderno tehnoloģiju pielietojums mā-
cību un audzināšanas darbā, meto-
disku darbu izstrādnes, publikācijas,
pieredzes popularizēšana, darbs ar ve-
cākiem u. c.).

5. Dagdas vidusskolas mājturī-
bas un amatu mācības skolotājam
Aigaram Vigulim - par mūsdienīgu
un radošu pieeju skolēnu darbaudzi-
nāšanai un amatu apmācībai.

Paldies par kopā būšanu svētku
brīdī Dagdas novada domes priekšsē-
dētāja vietniecei Sandrai Viškurei,
Dagdas vidusskolas direktorei Vijai
Gekišai, Dagdas pilsētas PII ,,Saulīte”
pirmsskolas skolotājai Maijai Kirilo-
vai, mūsu nominantu radiem!

Kopā ar nominantiem bija Dagdas no-
vada IKSN vadītāja Marija Micķeviča

Vai tikai man liekas, ka pulksteņa rādītāji cipar-
nīcā virzās par ātru, vai arī jums šķiet, ka viss notiek
pārāk strauji? Vēl tikko bija pirmā skolas diena, bet
nu jau kalendārs rāda oktobri. Samteņu dobe manas
skolas priekšā rudens lietos un salnās zaudējusi
savu krāšņumu, zālājs no rītiem kļūst sudrabaini
balts, bet rokas meklē cimdus vai siltas kabatas. 

Šodien Skolotāju dienā sakām paldies ikvienam
pedagogam par tik neatsveramo darbu, kura augļi
nereti tiek plūkti pēc ilgstoša laika un neatlaidīgi
pārvarētiem grūtību posmiem. Jūsu darbs prasa ne
tikai rūpes, iedvesmu, milzīgu atbildību, bet arī
draudzību un sadarbību, jo mūžam vērtīgais izglītī-
bas ceļš ejams kopā – pedagogiem, audzēkņiem, ve-
cākiem un visiem izglītības procesā iesaistītajiem,
kas ik dienu mēro to pašu ceļu, blakus vai tuvumā
ejot.

Skolotājus svētkos sveica Dagdas novada domes
priekšsēdētājs Aivars Trūlis.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības
rakstus saņēma: Ausma Grizāne, Ingrīda Pauliņa,
Vija Nipere, Aina Odiņeca.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības
rakstus saņēma: Vija Gekiša , Velta Augustova,
Veneranda Lutinska, Ilga Moisejenoka, Aleksandrs
Gžibovskis, Aina Zariņa, Svetlana Grebneva, Sta-
ņislava Bondareva, Anita Malinovska, Ināra Krau-
liša, Inese Domkova.

AAS „BTA Baltic Insurance Company” Zie-
meļu reģiona Klientu darījumu centra „Da-
ugavpils” vadītājas v.i. Olga Dargele
pasniedza BTA balvas: Rasmai Grašei, Regīnai
Pauliņai, Aija Pabinai, Ilonai Mūrniecei, Aigaram
Vigulim, Diānai Kiseļovai, Viktoram Ivanovam,
Tatjanai Kromānei, Ritai Vaišļai, Bronislavai An-

džānei, Annai Antoņevičai, Alīnai Jeremenokai,
Tatjanai Volovatovai, Allai Ļulei, Viktorijai Saveļ-
jevai.

Tika pasniegtas nominācijas: Dagdas novada
gada skolotājs sākumskolā - 2019, Ezernieku vidus-
skolas skolotāja Leonora Lune, Dagdas novada
gada skolotājs pamatskolā – 2019, Dagdas vidus-
skolas skolotāja Leonora Brence, Dagdas novada
gada skolotājs vidusskolā – 2019, Dagdas vidussko-
las skolotāja Sņežana Smirnova, Dagdas novada
gada skolotājs interešu izglītībā – 2019, Dagdas vi-
dusskolas skolotāja Olga Boboviča, Dagdas no-
vada gada skolotājs pirmsskolas izglītībā – 2019,
Dagdas pilsētas PII “Saulīte” pirmsskolas skolotāja
Irēna Stalīdzāne, Dagdas novada gada skolotājs
profesionālajā ievirzē – 2019, Dagdas mūzikas un
mākslas skola skolotāja Vita Orole, Dagdas no-
vada gada izglītības iestādes administrācijas darbi-
nieks – 2019, Dagdas vidusskolas direktores
vietniece Velta Augustova, Dagdas novada gada
skolotājs – klases audzinātājs – 2019, Ezernieku vi-
dusskolas skolotāja Irēna Dārzniece, Dagdas no-
vada gada skolotājs speciālajā izglītībā – 2019,
Aleksandrovas pamatskolas skolotāja Diāna Fiļi-
monova, Dagdas novada gada skolotājs sportā –
2019, Dagdas vidusskolas skolotājs Harolds Ka-
vinskis, Dagdas novada gada izglītības iestādes
tehniskais darbinieks – 2019, Šķaunes sākumskolas
darbiniece Daina Pundure, Dagdas novada gada
skolotāja palīgs pirmskolā – 2019, Andrupenes PII
“Avotiņš” darbiniece Velta Auziņa, Dagdas novada
gada izglītības iestādes apkalpojošais personāls –
2019, Dagdas pilsētas PII “Saulīte” darbiniece Va-
lentīna Spila.

Dagdas novada domes Pagodinājuma raksti

pasniegti: Lidijai Kartenko, Marijai Vilgertei, Ani-
tai Kiselevskai, Irēnai Kuļkai, Allai Jasjukevičai,
Larisai Tukišai, Kristīnei Razānei, Ievai Baldiņai,
Valentīnai Stepiņai, Nataljai Saveljevai, Ivetai Pla-
košai, Teresai Evstrakhinai, Inesei Domkovai,
Annai Zinčenko, Anželikai Čučinai, Ludmilai Gor-
bočovai, Lolitai Ciganovičai, Žannai Mileikai, Aus-
mai Grizānei, Inārai Andžānei, Ingai Bartkevičai,
Natālijai Padobai, Altai Bogdānei, Lilijai Novickai.

Skolotājiem tika dāvāts Dagdas novada pašval-
dības sarūpētais koncerts ar vokālo grupu “Starp-
brīdis”. Pasākumā tika sveikti mūsu skolotāji -
seniori.

Bez skolotāja, kas ir izglītības sistēmas virzītājs,
sabiedrība pastāvēt nevar. Lai Jūs neatstāj spēks
un iedvesma, lai nenogrimtu rutīnā, un lai katra
darba diena piepildās ar pozitīvām emocijām!

Pateicībā - Dagdas novada
IKSN vadītāja 

Marija Micķeviča

Skolotāj, mūsu skolotāj!
Uz mazu brīdi šodien stāj! Gribam Tev PALDIES teikt…
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Nolēma atteikties piedalīties 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 2. kārtā un iesniegt
CFLA lūgumu par  projekta iesnieguma “Pakalpojumu infrastruktūras at-
tīstība Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Dagdas novadā” atsaukšanu.

Lēma slēgt līgumu ar nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra” par
psihologa pakalpojuma sniegšanu Dagdas novada ģimenēm ar bērniem.

Apstiprināja grozījumus Dagdas novada Sociālā dienesta biroja „Aprūpe
mājās” nolikumā.

Nolēma piedzīt no vienas personas nokavēto nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumu par zemi un ēkām.

Noteica pašvaldības atbalstāmo studiju specialitāti “Radiologa
asistents” un  piešķīra pašvaldības stipendiju 40% apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas LU P.Stradiņa medicīnas
koledžas studiju programmas “Radiologa asistents” studentei ar 2019.gada
1.septembri.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta (ceļu un ielu
fonda) mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietošanas vidējā
termiņa programmu 2019.- 2021.gadam. 

Nolēma noteikt par Asūnes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju
lietotājiem 2019./2020.gada apkures sezonā – 1,78 EUR/m2 (bez PVN) mē-
nesī.  (ar PVN 12% – 1,993 EUR/m2). 

Nolēma noteikt par Šķaunes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju
lietotājiem 2019./2020.gada apkures sezonā – 1,23 EUR/m2 (bez PVN)
mēnesī.  (ar PVN 12% – 1,378 EUR/m2). Noteikt maksu par ūdens
uzsildīšanu lietotājiem 1,65 EUR (bez PVN) no viena cilvēka mēnesī,   vai
1,42  EUR/m3 (bez PVN). 

Apstiprināja Izglītības, kultūras un sporta nodaļas; Dagdas vidusskolas;
Ezernieku vidusskolas; Andrupenes pagasta PII “Avotiņš”; Dagdas novada
Sporta skolas; Dagdas novada Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstus
ar grozījumiem no 2019.gada 1.septembra.  

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprē-
ķinu (pēc naudas plūsmas 2018.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veik-
šanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2019.gada
1.septembra.

Noteica vispārējās izglītības iestāžu direktoriem,  speciālās izglītības
iestādes direktoram, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem un
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem darba samaksu ar 2019.gada
1.septembri.

Nolēma piešķirt pašvaldības finansējumu mācību procesa nodrošināšanai
Ezernieku vidusskolai,  Andrupenes pamatskolai,  Asūnes sākumskolai un
Šķaunes sākumskolai.

Nolēma slēgt līgumu ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu par tās izglī-
tības programmu īstenošanas vietas “Dagda” sporta zāles telpu izmantošanu
Dagdas novada Sporta skolas mācību treniņu nodarbībām.

Vienai personai tika pagarināts īres līgums, trīs personām tika izīrēta
dzīvojamā platība un ar vienu personu tika noslēgts īres līgums.

Nolēma izveidot Dagdas novada pašvaldības interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja vietniece;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
Komisijas locekļi :
Olga GOLUBE – domes deputāte;
Ināra TUKIŠA – Finanšu nodaļas vadītāja;
Regīna PAULIŅA – izglītības darba speciālists.
Nolēma izveidot Dagdas novada pašvaldības pedagoģiski medicīnisko ko-

misiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja 
Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece 
Diāna KRILOVA – Dagdas vidusskolas psihologs;
Komisijas locekļi:
Tatjana KROMĀNE – Aleksandrovas pamatskolas speciālais pedagogs;
Ludmila BUZO – Aleksandrovas pamatskolas speciālais pedagogs;
Rasma GRAŠE – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas logopēds;
Tatjana JAKUBOVA – Rēzeknes slimnīcas bērnu psihiatrs;
Zinaīda RUTKA – ģimenes ārsts – pediatrs;
Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām)
Larisa KIRIČENKO – Aleksandrovas pamatskolas sekretāre.
Nolēma noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par nekustamā īpa-

šuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009
002 0143, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002
0125 – 0,4682 ha platībā, pārdošanu par cenu EUR 1 000 7 dienu laikā pēc
pilnas pirkuma summas iemaksas Dagdas novada pašvaldības norēķinu
kontā.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru
60540040333, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60540040237, 10.3 ha platībā, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšu-
pejošu soli. Noteica nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā, pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 15 200. Apstip-

rināja nekustamā īpašuma “Mežlīni”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, iz-
soles noteikumus. 

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma 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, otro izsoli, pazeminot
izsoles sākumcenu par 20% jeb EUR 540, un noteikt izsoles sākumcenu EUR
2 160. Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
6054 002 0076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā  izsoles noteikumus. 

Apstiprināja 2019.gada 23.septembra izsoles protokolu un atzina nekus-
tamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra nu-
murs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 001 0182 – 2,08 ha platībā, izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, otro izsoli, pa-
zeminot izsoles sākumcenu par 20% jeb EUR 640, un noteikt izsoles sākum-
cenu EUR 2 560. Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”,
Dagdas pagastā  izsoles noteikumus. 

Apstiprināja 2019.gada 24.septembra izsoles protokolu un atzina nekus-
tamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
60540010299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60540010249 – 0.697 ha platībā, izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, otro izsoli, pa-
zeminot izsoles sākumcenu par 20% jeb EUR 200, un noteikt izsoles sākum-
cenu EUR 800. Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”,
Dagdas pagastā  izsoles noteikumus. 

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
Pasta ielā 17, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 60090020276, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60090020276, 0.2091 ha
platībā, nosacīto cenu 2 300 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
„Dukuriņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
60420070091, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60420070091, 2.91 ha platībā, nosacīto cenu 5 700 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Priedes”, Ozoliņi, Dagdas pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs
60540010183, kas sastāv no divām zemes vienībām - zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 60540010183, 0.6578 ha platībā un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60540010292,  1.3555 ha platībā, nosacīto cenu 3 500
EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Darbnīcas 1”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs
60440050373, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60440050240, 0.96 ha platībā, nosacīto cenu 1 100 EUR.

Nolēma uzsākt dokumentācijas sagatavošanu pašvaldības īpašuma “Vijo-
lītes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6092 0063 305 esošā meža cir-
smas nodošanai atsavināšanai. 

Apstiprināja cirsmu novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Viktors Kiselevskis – vides inženieris;
Pēteris Tukišs – domes deputāts.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Noviku karjers”,

Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6076 002 0035, platība 2,53 ha, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidoja Novērtēšanas komisiju šādā
sastāvā:

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Pēteris Tukišs – domes deputāts.
Izsoles organizēšanai izveidoja Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Ainārs Streļčs – zemes lietu speciālists;
Jānis Stikuts – pašvaldības juriskonsults.
Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par pašvaldībai piekri-

tīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu; par zemes nomas pirmtie-
sību pagarināšanu; par apbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu; par
neapbūvētās zemes starpgabala nomas tiesību pagarināšanu; par nekustamā
īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam; par pa-
švaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par
pašvaldības un valsts autoceļa zemes vienību savstarpējo robežu pārkārto-
šanu Dagdas pagastā; par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 26.septembra saisto-
šos noteikumus Nr.2019/7 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada
3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums””.  

Papildus tika izskatīts viens jautājums.
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs ie-

pazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa 

26. septembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde
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Septembris sporta skolas 
audzēkņiem nebija bagāts
sportiskiem pasākumiem

14. septembrī vieglatlēti piedalījās Vārkavas novada čempionātā vieglatlē-
tikā. Viņu labākie rezultāti: Andris Vorobjovs - 1.vieta tāllēkšanā un 400m
skriešanā; Linards Pauliņš - 1.vieta 100m skriešanā; Katrīna Kuzņecova -
2.vieta 100m skriešanā un 3.vieta tāllēkšanā; Daniels Kazakevičs - 2.vieta
800m skriešanā; Viktors Kuzmins - 2.vieta augstlēkšanā; Samuels Zariņš -
2.vieta 100m skriešanā; Vineta Rutka - 2.vieta 1000m sporta soļošanā; Ieva
Murāne - 2.vieta 1500m skriešanā; Undīne Kromāne - 3.vieta augstlēkšanā
un 100m skriešanā; Ilvita Rutka - 3.vieta 800m skriešanā. 

Oktobrī sāksies Latgales reģionā čempionāts volejbolā “SĀBRU LĪGA”. No
mūsu sporta skolas piedalās meiteņu komandas. Veiksmīgus viņiem startus
šajā turnīrā!

Sporta skolas metodiķis J.Igaunis

Paziņojums par Dagdas 
novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma 

“Mežlīņi”, Dagdas pagastā, 
Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka iz-
solē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašval-
dības nekustamais īpašums “Mežlīņi”,
Dagdas pagastā,  Dagdas novadā, kadastra
numurs 6054 004 0333, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004
0237 – 10,3 ha platībā. Izsolāmās mantas sā-
kumcena –15 200 EUR. Nodrošinājums 10%
apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dag-
das novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās
vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisi-
jas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. Izsole
notiks 2019.gada 8.novembrī plkst. 10:00
Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā
4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pie-
teikties izsolei var Dagdas novada pašval-
dībā, 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 iz-
mantošanu var iesniegt mēneša laikā no slu-
dinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasval-
dibas-izsoles.html

Paziņojums par Dagdas 
novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar 
kadastra numuru 6054 002

0076, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka iz-
solē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašval-
dības nekustamais īpašums ar kadastra
numuru 6054 002 0076, Dagdas pagastā,
Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076
– 1,79 ha platībā. Izsolāmās mantas sākum-
cena – 2 160 EUR. Nodrošinājums 10% ap-
mērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas
novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās
vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisi-
jas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. Izsole
notiks 2019.gada 8.novembrī plkst. 11:00
Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā
4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pie-
teikties izsolei var Dagdas novada pašval-
dībā, 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 iz-
mantošanu var iesniegt mēneša laikā no slu-
dinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasval-
dibas-izsoles.html

Paziņojums par Dagdas 

novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma 

“Laukalīņi”, Dagdas pagastā,

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka iz-
solē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašval-
dības nekustamais īpašums “Laukalīņi”,
Dagdas pagastā,  Dagdas novadā, kadastra
numurs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001
0182 – 2,08 ha platībā. Izsolāmās mantas sā-
kumcena – 2 560 EUR. Nodrošinājums 10%
apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dag-
das novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās
vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisi-
jas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. Izsole
notiks 2019.gada 11.novembrī plkst.
14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Ale-
jas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pie-
teikties izsolei var Dagdas novada pašval-
dībā, 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 iz-
mantošanu var iesniegt mēneša laikā no slu-
dinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasval-
dibas-izsoles.html

Paziņojums par Dagdas 

novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma 

“Rudaiņi”, Dagdas pagastā,

Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka iz-
solē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašval-
dības nekustamais īpašums “Rudaiņi”,
Dagdas pagastā,  Dagdas novadā, kadastra
numurs 6054 001 0299, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001
0249 – 0,697 ha platībā. Izsolāmās mantas
sākumcena – 800 EUR. Nodrošinājums 10%
apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dag-
das novada pašvaldībai pirms izsoles. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās
vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisi-
jas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. Izsole
notiks 2019.gada 11.novembrī plkst.
15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Ale-
jas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pie-
teikties izsolei var Dagdas novada pašval-
dībā, 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 iz-
mantošanu var iesniegt mēneša laikā no slu-
dinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasval-
dibas-izsoles.html

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE
NOTEIKUMI 

2019.gada 26.septembrī                                  Nr. 2019 / 7

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes

2019.gada 26.septembra sēdē
(protokols Nr.10, 32.§)

Grozījumi 
Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 
„Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības
nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:

1.1. Svītrot Saistošo noteikumu 8.punkta
8.1.apakšpunktu.

1.2. Papildināt Saistošo noteikumu 8.punktu ar 8.40
apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.40. Dagdas novada vēlēšanu komisija”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc

to parakstīšanas.
Dagdas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs A.Trūlis

Saistošo noteikumu Nr.2019/7 “Groz jumi Dagdas novada pašvald bas  
2009.gada 3.j lija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvald bas nolikums”” 

paskaidrojuma raksts 
 

Sada as nosaukums Sada as paskaidrojums 
1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Noteikumu projekts izstr d ts ar m r i preciz t iest des 
„Dagdas novada v l šanu komisija” statusu. 

2. ss projekta satura izkl sts Noteikumu projekts paredz preciz t iest des „Dagdas novada 
v l šanu komisija” statusu, nosakot, ka „Pašvald bas domes 
instit cion laj  padot b  (p rraudz b ) ir t s iev l t  
pastarpin t s p rvaldes iest de „Dagdas novada v l šanu 
komisija”. 
Valsts p rvaldes iek rtas likuma 1. panta 3.punkts noteic, ka 
iest de ir instit cija, kura darbojas publiskas personas v rd  un 
kurai ar normat vo aktu noteikta kompetence valsts p rvald , 
pieš irti finanšu l dzek i t s darb bas stenošanai un ir savs 
person ls. Republikas pils tu un novadu v l šanu komisiju 
izveidošana, darb ba un kompetences ir noteiktas Republikas 
pils tu un novadu v l šanu komisiju un v l šanu iecirk u 
komisiju likum . Republikas pils tas vai novada v l šanu 
komisiju iev l  attiec g s republikas pils tas vai novada dome. 
V l šanu komisija k  past v ga pašvald bas instit cija darbojas 
visu attiec g s domes pilnvaru laiku. V l šanu komisiju darb ba 
Saeimas v l šanu, Eiropas Parlamenta v l šanu un tautas 
nobalsošanas sagatavošan  un sar košan  tiek finans ta no valsts 
budžeta, bet pašvald bu v l šan s – no attiec g s pašvald bas 
budžeta. T d j di Valsts p rvaldes iek rtas likuma izpratn  
republikas pils tu un novadu v l šanu komisijas pieder pie 
pastarpin t s p rvaldes institucion l s sist mas un attiec gi 
atrodas t s domes institucion laj  padot b , kas v l šanu 
komisiju izveidojusi. 

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

Nav attiecin ms. 

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Nav attiecin ms. 

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

Nav attiecin ms. 

 
Dagdas novada pašvald bas 

domes priekšs d t js A.Tr lis 
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Tik sirdij neaizliedz nekā 
Ne jaunībā, ne gados sirmos,
Gan pavasarī ziedos pirmos,
Gan rudens miglā tumšajā!

28. septembrī Dagdas pensionāru biedrība
organizēja Latvijas krievu vokālo un deju
kolektīvu festivālu - koncertu “Sirds vecumu
neatzīst!” (“Сердце старость признавать не
хочет!”). 

Dagdas novada Kultūras centrā pulcējās krievu
kultūras amatierkolektīvi ar nosaukumu “ Ivuški”

un “Ivuška” no vairā-
kiem novadiem: Da-
ugavpils novada
Maļinovas pagasta Sa-
ietu nama sieviešu vo-
kālā grupa ”Ivuški”,
Krāslavas krievu
dziesmu vokālais an-
samblis “Ivuška”, Viļa-
kas novada Žīguru
Kultūras nama krievu
dziesmu vokālais an-
samblis “Ivuški”, Olai-
nes Kultūras centra

sieviešu vokālais ansamblis “Ivuški”, Rēzeknes
krievu koris “Ivuški”, Dagdas pensionāru biedrī-
bas krievu vokālais ansamblis “Ivuški”. Koncertu
kuplināja arī Dagdas pensionāru biedrības Eiro-
pas deju kolektīvs “Ezeriņi” un atraktīvie Daugav-
pils Krievu kultūras centra deju kolektīva “Uzori”
dejotāji, kā arī vairāki solisti: talantīgie, jaunie

dziedātāji no Dagdas novada Artūrs Trepša un
Lāsma Plakoše, soliste no Daugavpils novada Ma-
ļinovas pagasta Zoja Markelova. Ar saviem dzejo-
ļiem skatītājus priecēja mūsu slavenā novadniece,
dzejniece Tamāra Dorofejeva. Koncerts ilga vairāk
nekā trīs stundas, bet skatītāji nenogurdināmi ap-
laudēja visiem māksliniekiem, jo guva baudu no
krāšņajiem tērpiem, skanīgajām dziesmām un tik
raitiem deju soļiem, ka dažreiz pat galva reiba!
Tik sirsnīgs koncerts!!!

Pensionāru biedrības dalībnieki ielika lielu
darbu pasākuma sagatavošanā, skatuvi rotāja

koši dekori, katrs skatītājs tika pie pašdarinātas
sirsniņas un ziedu pušķa. 28. septembra vārda un
dzimšanas dienas gaviļniekiem tika veltīta
dziesma “Nekur nav tik labi, kā mājās”, Artūra
Trepšas izpildījumā un Tamāras Dorofejevas no-
vēlējums dzejā.

Milzīgākais paldies par ieguldīto darbu pasā-
kuma organizēšanā Dagdas pensionāru biedrības
vadītājai Larisai Tukišai!

Lai Jums visiem, mīļie, darbīgie Dagdas seniori,
netrūkst ideju un darba spara enerģijas arī tur-
pmāk darboties! Paldies par svētkiem!

Dagdas novada Kultūras centra metodiķe 
Olga Lukjanska

“Ivušku” salidojums Dagdā

Saulainajā un rudenīgajā sest-
dienā Andrupenes lauku sētā pulcē-
jās vietējie zemnieki un amatnieki,
lai Miķeļdienas tirdziņā piedāvātu
savu produkciju.

Tāpat apmeklētājiem bija vienrei-
zēja iespēja apskatīt, kā notiek
māla trauku izņemšana no cepļa.
Katrs keramiķis pārdzīvo par savu
darbu – izturēja karstumu vai ne!?
Bet galarezultāts katram sniedz
gandarījumu, top vienreizēji

skaists pods, bļoda vai māla deko-
rācija.

Kamēr keramiķi darbojās ap sa-
viem darbiem, apmeklētāji varēja
vērot nelielu koncertu, kur savu
meistarību demonstrēja Andrupenes
tautas nama vidējās paaudzes tautas
deju kopa „Ondrupīši“ un Andzeļu

pagasta vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs „Eži“, neiztika arī bez Andrupe-
nes folkloras kopas “Sovvaļnīki”.
Skatītājus priecēja arī Aleksandrs
Maļķevičs un Dainis Platacis. Kon-
certu apmeklēja arī zāļu sieva, kura
apmeklētājiem piemeklēja vispiemē-
rotākās zālītes un ieteica veselības
receptes.

Katrs mājās devās ne tikai ar lie-
lisku garastāvokli, bet arī ar kādu ie-

gādātu tirdziņā produktu – maizīti,
medu vai āboliem, vai skābētiem kā-
postiem un arī ar māla kādu podiņu.

Sabiedrisko attiecību un komuni-
kāciju nodaļas vadītāja

Sanita Karpoviča

Miķeļdienas sadancis Andrupenē
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Asūnes pagastā:
Ciemata un pašvaldības ceļu ap-

pļaušana.
Pagasta pārvaldes un pagasta

bibliotēkas pārvietošana
uz jaunām telpām.
Asūnes pagasta kapu appļau-

šana.
Turpināta malkas sagatavošana.
Pārsūknēšanas stacijas sūkņa

nomaiņa. 

Konstantinovas pagastā:  
Pagastā turpinās zāles pļaušana,

ceļmalu appļaušana un ceļu bedrīšu
un iesēdumu remonts. 

Bibliotēkā nomainīti aizkari gal-
venajā telpā. 

Sametināta un uzstādīta pietura
skolēniem. 

Jautri nosvinēti krāšņie rudens
svētki – Dārza svētki.

Svariņu pagastā:
Sagatavota (sagriezta klučos)

malka pagasta iestāžu vajadzībām. 
Veikta ceļu klātnes planēšana

pagastā un kaimiņu pagastos (Bēr-
ziņi, Šķaune).

Sakoptas ielu malas un pagasta
teritorija kā arī tika veikta Kroma-
nišku kapu sakopšana.

Šķaunes pagastā:
28. septembrī nosvinēti pagasta

svētki “Miķeļi Šķaunē”.
Otro reizi tika izpļautas pašvaldī-

bas ceļu ceļmalas un 11 kapsētu  te-
ritorijas.

Uzsākta pašvaldības ceļu planē-
šana rudens sezonā.

Šķaunes sākumskolas un komu-
nālās saimniecības katlumājas saga-
tavoti apkures sezonai. 

Strādnieki aktīvi veica ikdienas
darbus: pļāva zāli pagasta teritorijā. 

Paveiktie darbi

Sociālā
dienesta

ziņas
Septembrī 63 ģimenēm

(personām) piešķirts trūcī-
gas statuss un 8 ģimenēm
(personām) - maznodrošinā-
tas statuss. 

Garantētā minimālā ienā-
kuma pabalsts izmaksāts
178 ģimenēm EUR 10033,44
apmērā, dzīvokļa pabalsts
naudā EUR 1948,23 apmērā
piešķirts 55 ģimenēm un na-
tūrā  - 24 ģimenēm EUR
828,55 apmērā, citi pabalsti
pamatvajadzību nodrošinā-
šanai izmaksāti 4 ģimenēm
EUR 320,88 apmērā.

Sociālās garantijas bāre-
ņiem un pabalsts audžuģi-
menēm – EUR 5100,14
apmērā, pabalsts jaundzi-
mušo aprūpei – EUR 660,-
3 ģimenēm, pabalsts 3 do-
noriem – EUR 30,-;  4 pabal-
sti malkas iegādei vai
apkures izdevumu daļējai
segšanai personām ar inva-
liditāti – EUR 480,- apmērā;
pabalsts medika mentu iegā-
dei vai ar veselības aprūpi
saistīto pakalpojumu ap-
maksai 53 vecuma pensio-
nāriem EUR 1590,- apmērā,
apbedīšanas pabalsts EUR
485,48 apmērā, citi pabalsti
(duša, ceļa izdevumi, ceļu tī-
rīšana, dokumentu noformē-
šana u.c.) – EUR 802,-
apmērā.

Kopā paredzēto pabalstu
izmaksas nodrošināšanai
izlietoti EUR 22278,72.

Papildus jau esošajām, 2
personām veikta ikdienas
aktivitāšu un vides novēr-
tēšana, 1 persona ievietota
ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā – VSPC
“Dagda”, 1 personai pie-
teikta sociālā rehabilitācija
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, asistenta
pakalpojums piešķirts 1
personai, 2 personām no-
drošināta sociālā rehabili-
tācija institūcijā par valsts
līdzekļiem kā vardarbībā
cietušām, uzsākta 1 sociālā
darba lieta ar ģimenēm un
bērniem.

No 1.oktobra visi interesenti var redzēt
Šķaunes iedzīvotājas 

Lidijas Leitānes rokdarbus. 
Darinājumi veikti dažādās  tehnikās - šūšana,

adīšana, tamborēšana, pečvorka.
Izstāde darbosies līdz 19. oktobrim.

Līdz 31. oktobrim var pieteikt pretendentus Dagdas
novada pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks 2018”
un “Gada kolektīvs 2018” saņemšanai. Apbalvojums
tiek piešķirts personām par nozīmīgu ieguldījumu no-
vada labā un tā atpazīstamības veicināšanā.

Pieteikt pretendentus apbalvošanai var domes deputāti,
pašvaldības izpilddirektors un nodaļu, struktūrvienību, ie-
stāžu vadītāji, kā arī darba kolektīvi, biedrības, nodibinā-
jumi, reliģiskas organizācijas, zemnieku saimniecības,
uzņēmumi, valsts iestādes un iedzīvotāju grupas. 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama Dag-
das novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv / Pašval-
dība / Konkursi. 

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasā-
kumā Dagdas Kultūras centrā.

Aicinām pieteikt Dagdas 
novada ‘’Gada cilvēkus’’ 

un ‘’Gada kolektīvus’’

SIA ‘’Dagdas komunālā 
saimniecība’’ paziņo:

2019. gada 8. oktobrī Dagdas pilsētā, Dag-
das pagasta Vecdomē un Ozoliņos tiks veikta
ūdenstvertņu un spied-iekārtu dezinfekcija

un skalošana. Dezinfekcija tiks veikta ar hloru nesaturošu
preparātu.

Ar cieņu, SIA ‘’Dagdas komunālā saimniecība’’
Rēzeknes iela 4 Dagda, LV-5674

Tel.: 65622007, 26320453

„Pats savam saimes
galdam“

Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglo-
nas novadu komitejas Dagdas nodaļas projekts „Ģi-
meņu labklājības celšanai Dagdas novadā 2019“
labdarības programmā „Pats savam saimes galdam“,
ko atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, tuvojas
noslēgumam.

Šīs programmas ietvaros tika atbalstītas 24 uzņēmīgas un
rosīgas ģimenes no Dagdas pilsētas un novada pagastiem,
kas bija izteikuši vēlmi darboties projektā, lai sagādātu pār-
tiku savam saimes galdam. Kopumā labumu guva 91 Dag-
das novada iedzīvotājs  no tiem 45 nepilngadīgi bērni, kas
arī ņēma cītīgu dalību šajā pasākumā, lai sagādātu pārtiku
sevis nodrošināšanai.

Labdarības programmas ietvaros, projekta dalībnieki
pašu spēkiem apstrādāja sev piederošo zemes gabalu, kur
arī audzēja sev nepieciešamos dārzeņus no sēklām, ko atbal-
stīja šis fonds. Neskatoties uz krasas temperatūras maiņām
šovasar, ģimenes ir ļoti apmierinātas ar iegūto ražu, kas tiks
izmantota ģimenes pārtikas nodrošināšanai.

Projekta ietvaros, iesaistītajām ģimenēm, tika nodrošināta
arī iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā, kur audzē to-
mātus un gurķus siltumnīcās Madonas novadā. SIA „Aiva“ val-
des locekle Silvija Grudule, kuras dzimtā puse ir Dagda, labprāt
dalījās ar savām zināšanām un atbildēja uz mūsu uzdotajiem
jautājumiem.   Mājās devāmies ar zināšanām, pozitīvu noska-
ņojumu un Silvijas uzdāvinātajiem gurķiem un tomātiem.

LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas  Dag-
das nodaļas telpās 23. septembrī notika projektā iesaistīto
ģimeņu meistarklase no pašu izaudzētajiem dārzeņiem.
Katra saimniece labprāt dalījās ar savu īpašo recepti. Pasā-
kums turpinājās ar Jūlijas un Ilzes sagatavoto biešu zupiņu
pusdienām no pašu izaudzētajiem dārzeņiem. Neizpalika arī
bez saldā ēdiena par ko īpašs paldies Lidijai, kas mūs cienāja
ar ķirbja/cidonijas kompotu un kabača/citrona ievārījumu.
Mājās devāmies ar jaunām zināšanām, pozitīvismu un pro-
tams dāvanām - lietussargiem ar Dagdas novada logo, ko at-
balstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds.

Izsaku lielu pateicību iesaistītajām ģimenēm un  visiem,
kas palīdzēja īstenot šo projektu. Īpašs paldies Ezernieku
koordinējošai personai Sanitai Karpovičai.

Liela pateicība jāizsaka Borisa un Ināras Teterevu fon-
dam par piešķirtiem līdzekļiem.

LSK Krāslavas, Dagdas,Aglonas novadu komitejas 
Dagdas nodaļas vadītāja

Sandra Drozdova
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Iespēja izvēlēties
samazināta tilpuma
atkritumu konteine-
rus, ērtāka atkri-
tumu šķirošana,

jaunas un mūsdienīgas atkritumu iz-
vešanas automašīnas – šie ir tikai
daži no jaunumiem, kas no 1. oktobra
tiks īstenoti Dagdas novadā. Uzvarot
pašvaldības izsludinātajā iepirkumu
konkursā, „Clean R“ nākamos trīs
gadus turpinās nodrošināt atkritumu
apsaimniekošanu Dagdas novadā.

Ņemot vērā to, ka „Clean R“ sniegs pa-
kalpojumus uz jauna iepirkuma līguma
pamata, visiem Dagdas novada iedzīvotā-
jiem un uzņēmējiem ir jāpārslēdz līgumi
ar atkritumu apsaimniekotāju. Lai nodro-
šinātu nepārtrauktu pakalpojumu snieg-
šanu, „Clean R“ aicina līgumus
pārslēgt savlaicīgi – līdz šī gada 1. ok-
tobrim. Iepriekš noslēgtie līgumi būs
spēkā tikai līdz 30. septembrim. Ja līgums
nebūs pārslēgts līdz noteiktajam termi-
ņam, atkritumu izvešana netiks nodroši-
nāta, līdz tas tiks paveikts  Līgumu
visvienkāršāk ir noslēgt “Clean R“ mājas-
lapas sadaļā „E-pakalpojumi“. To var pa-
veikt arī attālināti, sazinoties ar “Clean
R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni
67111001 (darba dienās plkst. 8:00 –
17:00) vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv.
Tāpat līgumu var noslēgt pie uzņēmuma
klientu konsultanta Dagdas pašvaldības
telpās (Alejas ielā 4, Dagdā).
„Turpmākos trīs gadus Dagdas novada ie-
dzīvotājiem gaidāmi vairāki pozitīvi jau-
numi – iespēja izvēlēties mazāka tilpuma
konteinerus, jaunas atkritumu izvešanas
automašīnas, ērtāka un vienkāršāk sapro-
tama atkritumu šķirošana. Vēl aktīvāk kā
līdz šim aicināsim iedzīvotājus iesaistīties
atkritumu šķirošanā, tādējādi samazinot
kopējo sadzīves atkritumu apjomu no-
vadā,“ skaidro „Clean R“ izpilddirektors
Valerijs Stankevičs. „Rūpējoties par iedzī-
votājiem, kuri jau tagad aktīvi iesaistās
atkritumu šķirošanā un kuru radītais at-
kritumu apjoms ir neliels, „Clean R“ no 1.
oktobra piedāvās iespēju izvēlēties ma-
zāka tilpuma tvertni, tādējādi samazinot
atkritumu izvešanas pakalpojuma rēķinu.
Pašlaik mazākais pieejamais konteinera
tilpums ir 0,14 m3, bet pēc 1. oktobra būs
pieejami arī 0,08 m3 konteineri.“
Saskaņā ar Dagdas novada saistošajiem
noteikumiem atkritumus no daudzdzī-
vokļu mājām Dagdas pilsētā ir jāizved ne
retāk kā reizi nedēļā, bet pārējā novada
teritorijā, kā arī no privātmājām pilsētā –
vienu reizi mēnesī. Atkritumu izvešanu
„Clean R“ turpmāk īstenos ar pilnīgi jau-
nām un videi draudzīgām automašīnām.
Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem šķi-
rot atkritumus, jau šobrīd pašvaldībā ir
izveidots un tiek apkalpots 21 publiski
pieejams dalīti vākto atkritumu punkts,
kur iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas
atbrīvoties no sašķirotajiem atkritumiem.

Dalīti vākto atkritumu savākšanas
punktu atrašanās vietas:

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

gasts;
Šķaune, Šķaunes pagasts;
Porečje, Bērziņu pagasts;
Ezernieki, Ezernieku pagasts;

Andrupene, Dagdas iela 6, Andrupenes
pagasts;

Ezernieku iela 1a, Andrupene, Andrupenes
pagasts;

Neikšāni, Ķepovas pagasts;
Asūne, Asūnes pagasts;
Konstantinova, Konstantinovas pa-

gasts;
Andzeļi, Andzeļu pagasts;
Svarinci, Svariņu pagasts.
Padarot atkritumu šķirošanu vienkār-

šāku un vieglāk saprotamu, „Clean R“ ir
uzsācis ieviest mūsdienīgu, efektīvu un
parocīgu atkritumu šķirošanas sistēmu.
Līdz šim publiski pieejamajos dalīti vākto
atkritumu punktos atradās trīs veidu šķi-
rošanas konteineri, bet turpmāk tie būs
tikai divi. Viens konteiners būs paredzēts
stiklam (stikla burkām un pudelēm), bet
viss pārējais iepakojums (plastmasa, pa-
pīrs un metāls) būs jāievieto jauktajam ie-
pakojumam paredzētajos jeb mix
konteineros. Jaunā tipa dalīti vākto atkri-
tumu konteineri tiks apmainīti līdz 1. ok-
tobrim. Vēl viens būtisks jaunums: dalīti
vākto atkritumu izvešana notiks biežāk –
divas, nevis vienu reizi mēnesī, kā tas tika
darīts līdz šim. 

Pareiza šķirošana palīdzēs samazināt
kopējo atkritumu daudzumu un ietaupīt
uz atkritumu apsaimniekošanas rēķina. 

Rūpējies par pareizu 

šķirošanu un ielāgo!

Kartona kastes pirms izmešanas ir jā-
saplacina. Nedrīkst izmest slapju un ne-
tīru papīru vai kartonu, ar pārtikas
atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī
nesaplacinātas kartona kastes. Tetrapa-
kas ir jāizmet sadzīves atkritumos. Plas-
tmasas un papīra iepakojumam
paredzētajos konteineros drīkst mest plas-
tmasas iepakojumu, PET pudeles, iepako-
juma plēves un maisiņus, kā arī
izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jo-
gurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu.
Dzērienu pudeles nav jāmazgā̄, tās var
būt arī ar korķiem un etiķetēm. Pudeles
noteikti ir jāsaplacina. Konteineros ne-
drīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām
piesārņotu plastmasas taru, sadzīves pre-
ces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietoša-
nas traukus.

Stiklam paredzētajos konteineros at-
ļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras
pudeles un burkas. Tajos nedrīkst mest
saplēsto stiklu, porcelāna un keramikas
traukus, spoguļstiklu un logu stiklu.

No 1. oktobra Dagdas novadā maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
būs 23,50 EUR par m3 (ieskaitot PVN).
Būtisku daļu no atkritumu apsaimnieko-
šanas tarifa veido dabas resursu nodoklis
(DRN) un maksa par sadzīves atkritumu
noglabāšanu atkritumu poligonā. Ņemot
vērā, ka DRN turpmākajos gados palieli-
nāsies, pieaugs arī maksa par nešķirotu
sadzīves atkritumu izvešanu. 2019. gadā
minētais nodoklis ir 43,00 EUR, bet 2020.
gadā tas sasniegs 50,00 EUR par tonnu
nešķirotu sadzīves atkritumu.

Uzņēmums turpinās rīkot novadā iecie-
nītās „Eko dienas“ akcijas, kuru laikā no
iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemtas
nederīgās un savu laiku nokalpojušās
elektriskās un elektroniskās iekārtas – le-
dusskapji, televizori un cita sadzīves teh-
nika. Tāpat bez maksas tiks savāktas
lauksaimniecības plēves. Iedzīvotāju ērtī-
bai par atsevišķu samaksu “Clean R” no-
drošinās virkni papildu pakalpojumu.
Piemēram, bioloģiski noārdāmo jeb kom-
postējamo atkritumu apsaimniekošanu,
lielgabarīta atkritumu izvešanu un citus
pakalpojumus.

„Clean R“ pilnveido atkritumu 
apsaimniekošanu Dagdas novadā

Svec šu vakari Dagdas novada kapos 
Datums Laiks Vieta 

13:00 Malc nu kapos (sv. Mise) 

15:00 Bricu kapos 

16:00 Dagdas jaunajos kapos 
 5. oktobris  
  

16:00  Muižnieku kapos (sv. Mise) 

13:00 Punduru kapos ( sv. Mise) 

14:00 Janovcu kapos (Andrupenes pagasts) 

15:00 As nes kapos (As nes pagasts) 

15:00 Š aunes kapos (sv. Mise) 

16:00 D ke u kapos (As nes pagasts) 

16:00 Ze  kapos (Dagdas pagasts) 

12. oktobris       

16:45 Fermas kapos (As nes pagasts) 

11:00 
Ezernieku kapos (sv. Mise bazn c , p c tam aizl gums 

uz kapiem) 19. oktobris  

14:00 Kova ku kapos 

26. oktobris 12:00 Kozlovas kapos (sv. Mise) 

27. oktobris 11:00 
Beresnes kapos (sv. Mise bazn c , p c tam aizl gums uz 

kapiem) 
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B rnu literat ras noda a 

Dagdas novada bibliot ka 

Datums Pas kuma veids, temats un nosaukums 
02.10.  “Radi pats d vanu skolot jai” Radoš  darbn ca 
04.10. “Literat ras zin šanas m sdien gam bibliotek ram”. 

Re ion l  konference   
01.10.-30.10. “St sti, kurus nevar izst st t.” (Nora Ikstena – 50) 

Literat ras izst de 
10.10. 

Plkst.11.00-12.00 
“Bibliot kas pakalpojumi.” Inform cijas stunda 

01.10.-30.10. „Ce ojums dz vnieku pasaul ” Tematiska izst de 
24.10. 

Plkst.11.00-12.00 
“Bibliot kas pakalpojumi.” Inform cijas stunda 

25.10. “Jaun k s gr matas ir kl t!” Jauno gr matu diena 
01.10.-30.10. “Cilv ki, kas sev  nes gaismu.” 

Novadp tniec bas materi lu izst de 
25.10. BIS ALISE pamatkursi CIRKUL CIJA 

01.10.-30.10. Dagdas M zikas un m kslas skolas M kslas noda as 
audz k u pašgatavoto un ilustr to gr mati u izst de. 

10.10. Visaginas (Lietuva) bibliotek ru pieredzes apmai as 
brauciens uz Dagdas novada bibliot k m 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

03.10. 
13.00-14.00 

Bibliotek r  stunda “Enciklop dijas un rokasgr matas – 
tavi pal gi zin šanu pasaul ” 

17.10. 
10.00 

R ta stunda mazajiem “Lai kr sains rudens!” 

oktobris Radoš  darbn ca  “ irbju salidojums” 
01.10.– 31.10. Literat ras izst de “Par dz vi, s p m, m lest bu” 

Rakstniecei Norai Ikstenai - 50 
01.10.– 31.10. Literat ras izst de  “Spoci š joci š” 

01.10.– 31.10. Literat ras izst de  “Izlasi gr matu, kuru nosaukum  
min ti v rdi: skola, skolot js, klase!” 

01.10.– 31.10. Literat ras izst de  2015. gada “B rnu un Jauniešu 
ž rijas” lab k s gr matas” 

16.10. Inform cijas diena “Jaunieguvumi B rnu literat ras 
noda   oktobr ” 

Andrupenes bibliot ka 

Datums, 
laiks 

Pas kuma veids, temats un nosaukums 

1.10.-31.10. ,,Jaun k s gr matas bibliot kas plauktos”  
Jaunieguvumu izst de  

15.10.-22.10. M lest ba ir pasaules s kums un pasaules gals /N. Ikstena/  
Literat ras izst de rakstnieces Noras Ikstenas jubilejas gad     

16.10.-25.10. ,,M žam vienotas Latvijas skaidrais simbols un dv seles 
sargs”      Latgaliešu izcil kajam politi im –                      
Francim Trasunam – 155. Literat ras izst de 

7.10., 14.10.,  
28.10. no 
plkst 9.00 

,,Bibliot kas pakalpojumi”  
Inform cijas stunda 

30.10.  
14.30 

,, Ž rijas eksperts” 
Ieteikumi elektronisk s anketas aizpild šanai ,,B rnu, jauniešu 

un vec ku ž rija” dal bniekiem 
 

Andze u bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
07.10. – 16.10 ,,Gr mata st sti, kas jauns” 

Jaun ko gr matu apskats 
15.10. – 18.10 ,,Tikai ar laiku laiks ir v r jams…” 

Norai Ikstenai – 50 
Literat ras izst de 

21.10. – 25.10. ,,Pasaku kamolu ritinot” 
Las šanas stunda b rniem 

28.10. – 31.10. ,,Virtuves nosl pumi “ 
Izst de, p rrunas 

28.10.- 31.10. Jaun ko žurn lu apskats 
 

As nes bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
15.10. 
14.00 

“Ir mirklis šis -  
Viss vienas gaviles. 
Nekas man nes p 

rpus dv seles.” 
Literat ras apskats, velt ts rakstnieces Noras Ikstenas 50 
– jai dzimšanas dienai. 

24.10. “Kam pieder inform cija, tam pieder pasaule...” 
izst de velt ta Pasaules inform cijas att st bas dienai. 

26.10. 
14.00 

“Rudens darbi padar ti, ziemas darbi uzs kami...”, 
radoš  darbn ca 

B rzi u bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
1.10. – 14.10. Jaun k s literat ras izst de oktobr  

10.10. “Br v  laika pavad šanas iesp jas bibliot k ” 
tikšan s ar kol iem no Visagina B rzi u pagasta 
bibliot k  

14.10. – 21.10. “Nieki un izpriecas” 
literat ras  izst de velt ta rakstnieces Noras Ikstenas 50 
gadu jubilejai 

Katru 
trešdienu 

no plkst. 13.00 

Bibliot kas rokdarbu pulci a k rt j s nodarb bas 

 

Ezernieku bibliot ka 

Datums, 
laiks 

Pas kuma veids, temats un nosaukums 

1.-14.10. “Izlasi pirmais!” jauno gr matu izst de 
9.10. 
14.00 

“Rudens- bag ts v rs!” aug u un d rze u kompoz ciju 
veidošanas darbn ca 

7.10.-25.10. “M konis p rvietojas”- Norai Ikstenai-50 (gr matu izst de) 
9.10.-31.10. “Rudens n ca- lapas bira!” Literat ras izst de par rudeni 

Datums, 
laiks 

Pas kuma veids, temats un nosaukums 

14.10.-17.10. “ Pasakas ar laim g m beig m...” Rakstniecei Norai Ikstenai 
50.Plaukta izst de 

15.10.-20.10. Gr matu izst de velt ta krievu rakstnieka Mihaila ermontova 
205 atceres dienai. 

Konstantinovas bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
01.10. Jaun k s literat ras izst de oktobr . 

 
04.10. Radoš  darbn ca “Tev sv tki skolot j” 

 
07.10. Tematisk  izst de “Sveiks un vesels” 
21.-24.10. 
15.00 

Las šanas stunda  “Pasaku burv ba “ 

14.-26.10. Plaukta izst de –“Norai Ikstenai -50” 
 

Š aunes bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

8.10. - 18.10. “Dz ves svin šana” literat ras izst de velt ta rakstnieces Noras 
Ikstenas jubilejai.

22.10. “Jaunumi las tav ” jauno gr matu diena.

29.10. “Draugos ar internetu” E- prasmju apg šana un pielietošana.

 

Svari u bibliot ka 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
1.10. Jauno gr matu diena 

   2.10.-16.10. Literat ras izst de „Starptautisk  dz vnieku aizsardz bas diena”.  
   3.10.-24.10.     Novadp tniec bas materi lus izst de: „Skolas v sture”, velt ta 

skolot ju dienai. 
 15.10.-31.10. Literat ras izst de: ”V rdu un izt les migla” velt ta latviešu 

rakstnieces Noras Ikstenas 50.dzimšanas dienai    

Ķepovas bibliotēka

Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns 

2019. gada oktobrim

Pasākumi Dagdas novada

Kultūras centra struktūrvienībās 

oktobrī:

Svariņu TN
19. oktobrī plkst. 14:00 – Starptautiskie mazākumtautību kul-
tūras svētki “Zavaļinka”

Dagdas novada KC 

4. oktobrī plkst. 17:00 – Skolotāju dienai veltīts pasākums

12. oktobrī plkst. 16:00 –  Baltkrievu kultūras diena,   veltīta
Baltkrievijas Republikas 100.gadadienai (koncertā piedalās ko-
lektīvi no Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas)

17. oktobrī plkst. 18:00 – muzikālā leļļu izrāde bērniem “Mošķu
diena”
(Ieeja maksa – 1.00 EUR)

25. oktobrī plkst. 13:00 – Lauksaimnieku un uzņēmēju gada balle
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-

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

Aija Šēfere
aija.sefere@dagda.lv

tālr. 29671400

VIŅPASAULĒ AIZGĀJUŠIE*

SEPTEMBRA MĒNESĪ:

Andžāns Pēteris (dz.1959.g.)
Baranovskis Vladislavs (dz.1949.g.)
Brečenoka Tekla (dz.1922.g.)
Jakušonoks Arturs (dz.1945.g.)
Panikovs Ivans (dz.1960.g.)
Potapovs Ivans (dz.1955.g.)
Rokols Voldemārs (dz.1946.g.)
Saveiko Albīna (dz.1926.g.)
Skripko Vladislavs (dz.1951.g.)
Šuipe Marija (dz.1932.g.)
Zeltiņa Regīna (dz.1949.g.)

*Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu no-
daļā no 01.09. līdz 30.09.
IZSAKĀM DZIĻU LĪDZJŪTĪBU TUVINIEKIEM!


