
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 4. oktobrī

2018. gada 14. augustā, Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis darba vizītē ap-
meklēja Dagdas novadu. Vizītes laikā tikās 
ar Dagdas novada domes priekšsēdētāju, 
deputātiem, pagastu pārvalžu vadītājiem 
un administrācijas darbiniekiem, kā arī 
apmeklēja novadā strādājošos uzņēmējus.

Pašvaldības izpilddirektors Artjoms 
Gekišs, izmantojot prezentāciju par novadu, 
iepazīstināja Valsts prezidentu ar Dagdas 
novadu, tā attīstību, iesāktajiem projektiem 
un iecerēm. Tika pārrunāti novada aktuālākie 
jautājumi, piemēram, kā novads piesaista 
jaunos darbiniekus, ko darīt, lai jaunieši pēc 
mācībām atgrieztos atpakaļ savās dzimtajās 
mājās.

Pēc tikšanās ar deputātiem un pārvalžu 
vadītājiem Valsts prezidents apmeklēja Dag-
das novada jauniešu iniciatīvu centru “Parka 
rozes”, kur tikās ar skolēniem. Skolēni bija 
sagatavojuši priekšnesumus, katrs gribēja 
parādīt ko iemācījies, sagatavojis, bet lai-
ka trūkuma dēļ tas nebija iespējams. Rai-
monds Vējonis uzrunājot skolēnus, uzsvēra, 
ka svarīgi ir mācīties un iet nevis vieglāko 
ceļu, bet dažreiz ir jāiet smagāko ceļu, lai 
sasniegtu vairāk.

Pēc Jauniešu iniciatīvu centra apmeklē-
juma, Valsts prezidents varēja vērot zirgu 
rikšotāju paraugdemonstrējumus.  Anatols 
Viškurs ar kundzi Sandru Viškuri pastāstī-
ja par savu aizraušanos ar zirgiem, par pie-
dalīšanos zirgu rikšotāju sacensībās, par to 
organizēšanu.

Zemnieku saimniecības “Eži” īpašnieks 
Pāvels Kavuns izrādīja savu augļu dārzu, 
pastāstīja kā sāka nodarboties ar augļkopī-
bu, kā attīstīja. Valsts prezidents Pāve-
la dārzā iestādīja ābelīti “EV Guna”, kur 
blakus jau aug Latvijas eksprezidentes Vairas 
Vīķes - Freibergas 2005. gadā stādītā ābele 
“Kovaļenkovskoje”.

Tāpat Raimonds Vējonis apmeklēja zem-
nieku saimniecību “Celiņi”, kur saimniecī-
bas īpašnieks Viktors Krūmiņš ar kundzi 
Sandru Krūmiņu izrādīja savu graudu kalti, 
paskaidroja, kāpēc neved graudus uz citām 
kaltēm, bet iegādājās paši savu. Pārrunāja 
situāciju par pagājušā gada lietavām, kā tās 
ietekmēja ražu, kādas perspektīvas uz nākot-
ni u.c. jautājumus.

Jauku pārsteigumu bija sagatavojusi 
Asūnes līnijdeju grupa “Balzāms dvēselei”, 
kura visus klātesošos priecēja ar savām de-
jām.

Vizītes noslēgumā Valsts prezidents apme-
klēja muzeju “Andrupenes lauku sēta”, kur ar 
latgaliešu dziesmām sagaidīja folkloras kopa 
“Sovvaļnīki”. Muzeja vadītāja Skaidrīte Pau-
liņa izrādīja visas ēkas un izstāstīja arī to vēs-
turi.

Pēc muzeja ekspozīciju apskates visi varē-
ja degustēt Latgales kulinārā mantojumu.

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un

 komunikāciju nodaļas vadītāja

Valsts prezidenta vizīte
 Dagdas novadā



Dagdas Novada Ziņas2
27. augusta Domes sēdes lēmumi SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dagdā, 2018.gada 27.augustā         
 Nr. 2018 / 7

 (protokols Nr.10, 3.§)

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dagdas novada pašvaldības 
 dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu
  

    I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansē-
jums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Dagdas novada  pašvaldības 
dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).
2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk – 
izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu līdz-
finansējumam par izglītojamā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Dagdas 
Mūzikas un mākslas skolā un Dagdas novada Sporta skolā. 
3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma un tas 
tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atal-
gojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

 II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
4. Līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmai nosaka Dagdas nova-
da pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu.
5. Līdzfinansējumu maksā par deviņiem mēnešiem mācību gadā – no 1.septembra līdz 31.mai-
jam.
6. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamos:
6.1.  ja izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni);
6.2. ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu ir 
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
6.3. ja izglītojamajam ir noteikta invaliditāte;
6.4. ja izglītojamais ir bārenis;
6.5. par izglītojamā īpašiem sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starp-
tautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs), pamatojoties uz izglītības 
iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmumu un izglītības iestādes vadītā-
ja rīkojumu.
7. Ja izglītības iestādēs kādu no izglītības programmām apgūst divi bērni no vienas ģimenes, 
tad par katru bērnu vecāki maksā 50% no noteiktās līdzfinansējuma maksas izglītības iestādē.
8. Šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktais atbrīvojums stājas spēkā ar nākamo mēnesi, kad 
vecāki iesnieguši iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus (ja šo faktu aplieci-
nošu informāciju nav iespējams noskaidrot veicot pārbaudi pašvaldībai pieejamās informāci-
jas sistēmās), uz kuru pamata iespējams saņemt līdzfinansējuma samazināšanu vai atbrīvoša-
nu no tās.
9. Citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem izglītojamajiem, kuri 
profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūst Dagdas novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts atbilstoši starp pašvaldībām noslēgtā līguma 
noteikumiem. Ja līgums ar citu pašvaldību par līdzfinansējuma apmēru netiek noslēgts, vecāki 
vai izglītojamais noteikto līdzfinansējumu sedz patstāvīgi Dagdas novada pašvaldības domes 
lēmumā noteiktajā apmērā.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi
10. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā vai skaidrā naudā Dag-
das novada pašvaldības kasē (Alejas ielā 4, Dagdā),  pamatojoties uz izglītības iestādes izdotu 
grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (paziņojums - kvīts).
11. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā.   
12. Līdzfinansējumu vecāki maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības programmas ilgu-
ma, maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša pēdējam datumam.
13. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu.
14. Pārtraucot mācības izglītības iestādē, vecākiem tiek atmaksāts avansā samaksātais līdzfi-
nansējums.
15. Par izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi vai šī iemesla 
dēļ tiek atskaitīti no izglītības iestādes, līdzfinansējums un avansā samaksātais  līdzfinansē-
jums netiek pārrēķināts vai atmaksāts. 
16. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības pro-
fesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par divām  kalendāra 
nedēļām mēneša laikā, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.

IV. Noslēguma jautājumi
17. Šo Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un no-
drošina izglītības iestādes vadītājs.
18. Noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
19. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri.

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs                                                                                         A.Trūlis

 » Tika apstiprināti Dagdas novada pašvaldības noteikumi 
„Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu 
darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestā-
dēs”. 

 » Tika noteikta līdzfinansējuma maksa EUR 4,00 mēne-
sī par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi 
Dagdas novada Sporta skolā. Līdzfinansējuma maksa piemē-
rojama ar 2018.gada 1.oktobri.

 » Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības saistošos no-
teikumus Nr.2018/7 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
Dagdas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ie-
virzes izglītības iestādēs”.  

 » Piešķīra finansējumu līdz EUR 300 apmērā dalībai Pasau-
les čempionātā svara bumbu triatlonā Baltkrievijā š.g. 7.-9.
septembrī un EUR 250 dalībai motokrosa ar blakusvāģi VIII 
posma sacensībās Somijā, Salo š.g. 2.septembrī.

 » Tika saskaņots Dagdas novada amatiermākslas kolektīvu 
un pašvaldības pārstāvju brauciens uz Baltkrieviju dalībai 
festivālā “Dožinki - 2018” Verhņedvinskā š.g. 29.septembrī.

 » Vienai personai tika izīrēta dzīvojamā platība un trīs per-
sonām pagarināti īres līgumi.

 » Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par paš-
valdības nekustamā īpašuma atsavināšanu; par atsavināšanas 
procedūras uzsākšanu diviem pašvaldības nekustamajiem 
īpašumiem Andzeļu pagastā; par nekustamo īpašumu sadali 
un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas tiesību 
pagarināšanu; par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu; par zemes nomas 
tiesību izbeigšanu; par zemes vienību apvienošanu; par ze-
mes nomas tiesību piešķiršanu.

 » Tika apstiprināti skolēnu pārvadājumu maršrutu grafiki ar 
2018.gada 1.septembri šādiem pašvaldības autobusiem:
1. Dagdas novada pašvaldības – BMC Probus 215 SCB;
2. Ezernieku pagasta pārvaldes – VW Crafter;
3. Šķaunes pagasta pārvaldes – BMC Probus 215 SCB;
4. Svariņu pagasta pārvaldes – Setra S 213 UL;
5. Bērziņu pagasta pārvaldes – BMC Probus 215 SCB;
6. Andzeļu pagasta pārvaldes –  VW Crafter;
7. Konstantinovas pagasta pārvaldes – VW Crafter.

 » Dagdas novada domes priekšsēdētājam Aivaram Trūlim 
piešķīra ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2018.gada 
29.augusta līdz 26.septembrim  un prombūtnes laikā Dag-
das novada domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs Domes 
priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ie-
rakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Doku-
menti / Novada domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja: Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Saistošo noteikumu 
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dagdas nova-

da pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Izglītības likuma 12.panta (2.1) daļā noteikts, ka Pašvaldī-

ba  saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdz-
finansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās pro-
fesionālās ievirzes izglītības iestādēs. 
Dagdas novada pašvaldībā līdz šim nav pieņemti saistošie no-
teikumi, kas noteiktu kārtību kādā tiek maksāts līdzfinansē-
jums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi 
Dagdas novada  pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirz-
es izglītības iestādēs.
2.  Īss projekta satura izklāsts.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdz-
finansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu 
apguvi Dagdas novada  pašvaldības dibinātajās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs.
Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz izglītības 
iestāžu audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju maksājumu 
veikšanu līdzfinansējumam par izglītojamā profesionālās ie-
virzes izglītības programmu apguvi Dagdas Mūzikas un māk-
slas skolā un Dagdas novada Sporta skolā.
No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību 
gadā atbrīvo izglītojamos:

•  ja izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni);
•  ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu ir 

piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
•  ja izglītojamajam ir noteikta invaliditāte;
•  ja izglītojamais ir bārenis;
•  par izglītojamā īpašiem sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai 

starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs), pamatojoties uz 
izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmumu un izglītības 
iestādes vadītāja rīkojumu.                            Turpinājums nākošajā lpp.
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Latvijas Simtgades Zaļumballe 
Asūnē atmirdzēja latviskumā

Skaista uzpucēšanās, dzirk-
stošs spēles un dejas prieks, raits 
danča solis, smaidi un reizēm 
kāda pagalam nerātna izdarība, 
bet pāri visam – kopābūšanas 
prieks, netveramā sajūta, ka 
vasaras vakarā, ziediem tvanot 
un mūzikai skanot, svinam savu 
dzīvotgribu un latviskumu. Tās 
bija Simtgades zaļumballes sajū-
tas.

Sestdien, 11.augustā jautrās 
mūzikas skaņas aicināja uz sa-
tikšanos Asūnes brīvdabas estrādē, 
jo zaļumballe ir vietējo ļaužu kopā 
sanākšana uz deju vakaru brīvā 
dabā.

Agrāk Zaļumballes tika sauk-
tas par zaļumu svētkiem, zaļumu 
priekiem, saviesīgo dzīvi ar deju. 
Latgalē tās dēvēja par večerinkām.

Vakara vadītāji Olga un Aivars 
aicināja atskatīties uz Latvijas simt-
gadi caur melodijām, dziesmām un 

dejām dažādos laika posmos, ko ir 
piedzīvojušas zaļumballes.

Indras tautas nama senioru deju 
kolektīvs “Labvakar!” tika aicināts 
uz estrādes skatuvi kā Zaļum-
balles deju pratēji. Kolektīva 
vadītāja Ilona Kangizere uzrunāja  
skatītājus droši iesaistīties dejās 
ar Indras “jauniešiem”. Kopā ar 
drosmīgākajiem pasākuma apme-
klētājiem tika izdejots krakovjaks, 
padespaņ, krustdeja, „pērkonītis” 
un “grēcinieks”.

Vecākie pasākuma apmeklētā-
ji dalījās atmiņās par sava laika 
Zaļumballēm: cik kilometrus va-
jadzēja mērot; kādus darbus paveikt 
mājās, lai vecāki atļauj skriet uz 
dejām; kādās vietās notika Zaļum-
balles; kādas dejas tika dejotas.

Tautas muzikants no Indras 
Leonīds Skumbins stāstīja, kā pats 
spēlējis Zaļumballēs. Akordeo-
na skaņas aicināja līdzi dziedāt un 

izlocīt kājas.
Tāpat, kā senāk, Zaļumballe pul-

cināja ne tikai vietējos iedzīvotājus 
- ciemiņi bija sabraukuši no malu 
malām. Skatītājus priecēja jautrās 
baltkrievu dziesmas Dagdas balt-
krievu biedrības “Verbica” vokālā 
ansambļa “Akoļica” (vadītāja 
Tamāra Starovoitova) izpildījumā 
un tautiskās dejas, ko izdejoja 
Ezernieku deju kopa „Ežezers” 
(vadītāja Natālija Sprukte). Ar 
skaļiem aplausiem tika atbalstī-
ti mazākie koncerta dalībnieki - 
Dagdas Jauniešu centra deju grupa 
„Nika” (vadītāja Veronika Mame-
dova). Asūnes talantīgā dziedātāja 
Oksana Reine savas dziesmas an-
gļu un itāļu valodā veltīja vārdadi-
enas gaviļniecēm - Olgām, Zitām, 
Liegām, Zigitām.

Visi interesenti varēja iepazīties 
ar Asūnes pagasta vēsturi un  sko-
las fotogrāfijām ( varbūt kādā no 
tām atpazīt arī sevi vai kādu senu 
paziņu.)

Īpašs paldies tika teikts Aurēlijai 
un Andrim  Tribisiem par ģimenes 

fotogrāfijām, kuras ir skatāmas  
Tradīciju burtnīcā “Zaļumballes” 
(Asūnes un Dagdas bibliotēkās).

Pēc svētku koncerta, neskatoties 
uz lietutiņu, kas ik pa brīdim uzlija, 
visi pasākuma apmeklētāji (kas bija 
gana daudz - pat ģimenes ar maziem 
bērniem) varēja izlocīt kājas. Muz-
ikants no Kārsavas spēlēja līdz rīta 
ausmai. Tā bija riktīga izdejošanās, 
kā jau Zaļumballē pienākas!
Mana  zeme  ir  mans  spēks un  
vājums,
Manas  saknes – tikai  te,
Tukšs  bez  viņas  būtu  mūža  
gājums,
Viņa -  mana  Dzimtene.      

 Mīlēsim  un sargāsim savu dz-
imto zemīti un vēlēsim tai ozola sti-
prumu un saules mūžu!!!

Simtgades Zaļumballi finansiāli 
atbalstīja LR Kultūras Ministrija  
un Dagdas novada pašvaldība.
 

Olga Lukjanska
Kultūras pasākumu 

organizatore Asūnes pagastā

13. Saeimas vēlēšanas 
notiks 2018.gada 6.oktobrī 

no plkst.7.00 līdz 20.00
Dagdas novada vēlēšanu iecirkņi

Iecirkņa 
numurs Iecirkņa nosaukums                      Iecirkņa adrese

522. DAGDAS TAUTAS NAMS                  Alejas iela 29, Dagda
523. ANDRUPENES TAUTAS NAMS      Ezernieku iela 1, Andrupene, 
                                                                                                  Andrupenes pag.
524. ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE       "Ausekļi", Andzeļi, Andzeļu pag.
525. ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE      Dārza iela 1, Asūne, Asūnes pag.
527. BĒRZIŅU TAUTAS NAMS                   Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pag.
529. EZERNIEKU SAIETU NAMS     "Saietu nams", Ezernieki, Ezernieku pag.
537. KONSTANTINOVAS TAUTAS NAMS    Saules iela 9, Konstantinova,
                                                                                                Konstantinovas pag.
538. ĶEPOVAS SAIETU NAMS                 "Pagastmāja", Neikšāni, Ķepovas pag.
542. SVARIŅU TAUTAS NAMS                   Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pag.
543. ŠĶAUNES TAUTAS NAMS         "Tautas Nams", Šķaune, Šķaunes pag.

Dagdas pagasta vēlēšanu iecirknis Nr.528 “Kultūras nams Ozoliņos”, “Šūpoles” , 
Ozoliņi, Dagdas pagasts, Dagdas novads, tika likvidēts, pamatojoties uz Dagdas nova-
da pašvaldības domes lēmumu “Par vēlēšanu iecirkņiem Dagdas novadā” (20.06.2018. 
protokols Nr.8. 27.§).
Tālruņi uzziņām: mob.28729676, 26160314.
Sīkāka informācija par 13.Saeimas vēlēšanām Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā 
www.cvk.lv 

Turpinājums no 2. lpp.
Ja profesionālās ievirzes izglītības iestādēs kādu no izglītī-
bas programmām apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad 
par katru bērnu vecāki maksā 50% no noteiktās līdzfinansē-
juma maksas izglītības iestādē.
Paredzēts, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2018.gada 
1.oktobri.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu.
Līdzfinansējums samazinās pašvaldības budžeta izdevumus 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums uzņēmējdarbības 
vidi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkci-
jas netiks paplašinātas.
Saistošo noteikumu piemērošanā jāvēršas ar iesniegumu 
Dagdas Mūzikas un mākslas skolā vai Dagdas novada Spor-
ta skolā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošie noteikumi apspriesti un izskatīti Dagdas nova-
da domes komitejās un pirms apstiprināšanas publicēti 
pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv 

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs                                                                                         

A.Trūlis
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Latgales plānošanas 
reģions sadarbībā ar 
Latgales pašvaldībām 
un biedrību “Latgales 
Tematiskie ciemi” 2018. 
gada 18. augustā no plkst. 
10:00 līdz 19:00 Jēka-
ba laukumā jau piek-
to gadu rīkoja Latgales 
dienu Rīgā, kuras ietvaros 
vietējie iedzīvotāji un viesi 
iegādājās dažādu Latgales 
amatnieku un mājražotā-
ju produkciju  ceļojošajā 
tirgū, vēroja amatnieku dar-
bošanos, ar prieku klausījās  
latgaliešu tautas mūziku. 

Pasākuma laikā Rīgas 
svētku apmeklētājiem tika 

izplatīta informācija par 
Latgales reģionu novadiem, 
par Latgales pašvaldību 
kultūras pasākumiem, kā 
arī tika popularizēti tūrisma 
objekti, šim mērķim tika 
uzstādītas 6 teltis, kurās 
darbojās Latgales reģiona 
tūrisma informācijas cen-
tri. Arī Dagdas tūrisma in-
formācijas centra speciālis-
ti svētku apmeklētājus 
iepazīstināja ar informāciju 
par Dagdas novada tūrisma 
objektiem un populārāka-
jiem kultūras pasākumiem. 

Inga Soloha 
Dagdas TIC vadītāja      

30. septembrī Dagdas Kultūras centrā 
paredzēts demonstrēt spēlfi lmu „Bille”. 
Līdz šim Dagdas novada kultūras un 
izglītības iestādēs ir demonstrētas jau sep-
tiņas Latvijas simtgades fi lmas. 2018. gadā 
sagaidāmas vēl trīs dokumentālās fi lmas, 
trīs spēlfi lmas un divas animācijas fi lmas.

Latvijas simtgades fi lma „Bille” par meit-
eni ar vērīgo acu skatienu tapusi pēc pop-
ulārās rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji 
autobiogrāfi skā romāna „Bille” motīviem. 
Bez izskaistinājumiem un saldas cukura 
glazūras tā vēsta par cilvēkbērna dzīvi un 
izaicinājumiem 30. gadu Latvijā. Tā ir fi lma 
par bērnību gan lieliem, gan maziem, kas 
atgādina, ka arī aiz ikdienišķā iespējams 
pamanīt brīnumus. Nesaņemta mīlestība ģi-
menē, grūtības iederēties apkārtējā sabie-
drībā, apziņa, ka esi savādāka, nespēj atņemt 
Billei sapņus, viņa nelokās un nelūst, bet 
atrod pati savu ceļu. Kad mazajai meitenei 
šķiet, ka mājās atgriezties vairs nedrīkst, 
Bille ir apņēmības pilna kopā ar draugiem at-
rast sapņu zemi Leiputriju.
Galveno Billes lomu atveido Rūta Kronber-
ga. Billes mātes lomā iejūtas Elīna Vāne, tēva 
- Artūrs Skrastiņš, bet vecmāti tēlo Lolita 
Cauka. Filmā piedalās arī Lilita Ozoliņa, 
Gundars Āboliņš, Guna Zariņa, Pēteris 
Liepiņš, Vilis Daudziņš, Maija Doveika un 

citi pazīstami latviešu aktieri.
Filmas uzņemšana norisinājusies visā Latvi-
jā: gan Rīgā - autentiskajā rakstnieces bērnī-
bas mājā Vārnu ielā, gan Vecrīgā, Sarkandau-
gavā un Maskavas forštatē, gan Tērvetē, 
Tukuma apkaimē, Baldonē, Gulbenē un citur. 
Filmas “Bille” radošās grupas pamatsastāvu 
veido fi lmas scenārija autori Arvis Kolman-
is un Evita Sniedze, režisore Ināra Kolmane, 
operators Jurģis Kmins, māksliniece Ieva Ro-
manova. Filmā izmantota komponista Pētera 
Vaska mūzika. 
No 6.septembra LTV1 ēterā atgriezīsies arī 
programmas Latvijas fi lmas Latvijas simt-
gadei ietvaros veidoto fi lmu tapšanas stās-
ti. Raidījums būs skatāms ceturtdienās, 
plkst.19:30, un pirmais stāsts būs par do-
kumentālo fi lmu "Laika tilti", kas vēsta par 
Baltijas poētisko dokumentālo kino – unikā-
lu parādību pasaules kino vēsturē. Filmas 
pirmizrāde kinoteātros gaidāma 5.septembrī, 
bet Dagdas novadā šo fi lmu demonstrēsim 
oktobrī vai novembrī. Sekojiet līdzi afi šām 
mājas lapā www.dagda.lv.   
 

Informāciju sagatavoja
Dagdas novada Kultūras centra vadītāja 

Inese Plesņa

Dagdas novadā turpinām demonstrēt 
Latvijas simtgades fi lmas

Latgales diena Rīgā

Kadrs no fi lmas

Bērnu literatūras nodaļā: 
06.09. Plkst. 13:00-14:00 Bib-
liotekārā stunda “Ziedu pasaules 
maģiskie noslēpumi”;
14.09. Informācijas diena “ Jau-
nieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā 
septembrī”;
20.09. Plkst. 10:00  Rīta stunda 
mazajiem “Krāsainie rudens prie-
ki”;
Janvāris-decembris: Konkurss 
“Krāj un laimē Dagdas bērnu bib-
liotēkā”
Jūnijs-decembris: Lasītveicināša-
na “ Lasi un piedalies Bērnu, Jau-
niešu un Vecāku žūrijā” 
Literatūras izstāžu plāns
03.09. – 30.09. “Miķeļi: tautas-
dziesmas, rotaļas, mīklas, receptes, 
ticējumi un vēl…” Plaukta izstāde
03.09. – 30.09. “ Dzejoļi rodas arī 
sapnī!” Dzejniecei Inesei Zanderei 
– 60
03.09. – 30.09. “Sēņu laiks” Plauk-

ta izstāde
14.09.-30.09.  “Grāmatiņ, stāsti, 
kas jauns!” Jaunieguvumu izstāde;
Svariņu bibliotēkā:
No 14.09. Literatūras izstāde „Tu 
lasi- un nebeidzas pasaules stāsts",
veltīta latviešu dzejnieces I. Zande-
res 60. dzimšanas dienai. 
No 21.09. Dzejas grāmatas izstāde 
un pārrunas:
 „Lai tava prātā rūpju nav
 Un sirds lai prieku jūt…" 
No 26.09. Tematiska izstāde: 
„Ražas laika dekori."
Ķepovas bibliotēkā:
06.09-09.09. Literatūras izstāde 
veltīta krievu rakstnieka Ļeva Tols-
toja 190 gadu jubilejai;
26.09-29.09. Tematiska izstāde 
"Miķeļi-rudens saulgriežu laiks" 
par Miķeļdienas ticējumiem, 
tradīcijām, rotaļām, mīklu minēša-
nu.
Andrupenes bibliotēkā:

No 10.09. "Krāsu pasaulē" Mairitas 
Konošonokas radošo darbu izstāde.
11.09. "Esi bērnu un jauniešu žūri-
jas eksperts lasītveicināšanas pro-
grammā! "  Bibliotekārā stunda 
bērniem.
7.09 - 14.09. Rakstnieka Ļ. Tolsto-
ja 190. jubilejas gadam veltīta grā-
matu izstāde.
14.09. "Ceļojums grāmatplauktā" 
Pasākums bērniem, veltīts dze-
jnieces Ineses Zanderes jubilejai.
Andzeļu bibliotēkā:
13.09. - 17.09. Literatūras izstāde 
,,Inesei Zanderei  - 60"
18.09. -  21.09. Tematiskā izstāde 
,,Ieskaties dzejā "
24.09. - 28.09. Izstāde ,,Miķelīša 
pārsteigumi ";
Konstantinovas bibliotēkā:
03.09. Jaunākās literatūras izstāde 
septembrī;
17.09. Simonas Zemlickas zīmēju-
mu izstāde “Vienatnē ar krāsām”;

18.09. Literatūras izstāde “Dzejā es 
varu visu…”
Dzejniecei Inesei Zanderei - 60;
20.09. Dzejas pēcpusdiena;
Katru ceturtdienu darbojas sieviešu 
klubiņš “Veiksme”;
Bērziņu bibliotēkā:
03.09. - 20.09. "Izlasīsi, uzzināsi!" 
izstāde iepazīstinās ar bibliotēkā 
pieejamajām jaunākajām bērnu un 
jauniešu grāmatām
24.09. - 01.10. "Miķeli gaidīju, kā 
savu brāli,
Tas deva malciņu, tas kumeliņu" 
tematiska izstāde par Miķeļdienu 
tradīcijām;
Šķaunes bibliotēkā: 
8.09. Plkst. 13.00 Marijas Andžānes 
110. dzimšanas dienas atceres pasā-
kums;
Dagdas novada bibliotēkā:
28.09. Jauno grāmatu diena “Paver 
durvis grāmatu pasaulē!”;

Turpinājums 5.lpp...

Pasākumi bibliotēkās:

•  8.09. – Marijai Andžānei – 110 Šķaunē
•  9.09. – Grupas „Galaktika” koncerts 
               (ieeja 3,00 EUR) Dagdā
• 15.09. – Baltkrievu kultūras diena Dagdā
• 22.09. – Dārza svētki Konstantinovā
• 22.09. - Baltu vienības ugunskura 
               iedegšana Lubānas pilskalnā
• 28.09. – Miķeļdienas jampadracis Ķepovā
• 29.09. – Miķeļdienas gadatirgus Šķaunē
• 30.09. – Spēlfi lma „Bille” Dagdā

KULTŪRAS PASĀKUMI 
SEPTEMBRĪ
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Turpinājums no 4.lpp...
Literatūras izstāžu plāns 03.-28.09.:

• “Burtiņš pie burtiņa…”
Tematiska izstāde veltīta Starptautiskajai 
lasītprasmes dienai;
• “Miķeļdiena – ražas svētku laiks” 

Tematiska izstāde;
• “Dzejā es varu visu”
Dzejniecei Inesei Zanderei - 60
• “Grāmata rozā tērpā”
Izstāžu cikla “Grāmata ietērpta…” izstāde
• “Pretī neatkarībai” 1987-1991 Izstāžu 

cikla “Ceļā uz Latvijas simtgadi” 
izstāde;

Asūnes bibliotakā:
15.09.“Spēks, ko rada pasakas.”,
literatūras izstāde un pasākums bērniem, 
kas veltīti bērnu rakstnieces, dzejnieces 
Ineses Zanderes – 60-jai dzimšanas dienai.
21.09.“Ik vakaru, kāds priekškars veras...”,
literatūras izstāde, veltīta aktrises un dze-
jnieces Birutas Skujenieces – 130-jai 
atceres dienai.

KROMA
KOLNA 
SVĒTKI

Šī gada 18.augustā Dagdas novada 
Zundos izskanēja viens no festivāla 

„Latvijas Goda aplis” pasākumiem – 
Kroma kolna svātki.  Festivāls ir aicinā-
jums svinēt Latvijas valsts simtgadi gada 
garumā katru nedēļas nogali citā novadā 
- 53 nedēļas nogales, 50 Latvijas novadi, 
īpaša pasākumu programma un goda 
saimnieki katrā novadā. Mūsu Dagdas 
novadā festivālu uzņēma goda saimnieks 
Aleksandrs Lubāns, biedrības „Kroma 
kolna bruoliste” vadītājs.

Biedrība dibināta 2012.gada 7.augustā. 
Tajā darbojas ap 30 biedriem no dažādiem 
Latgales novadiem. „Kroma kolna bruolistē” 
ir apvienojušies entuziasti, kuriem patīk 
pētīt vēl neapzinātus Latgales vēstures as-
pektus. Biedrības pamatnodarbošanās ir 9.-
13.gadsimta Latgales senvēstures notikumu 
un kultūrvides popularizēšana un imitēšana. 
„Kroma kolna bruoliste” Latgalē ir vienīgā 
vēstures aktīvistu un rekonstruktoru biedrī-
ba, kas pēta Latgales senvēsturi un kultūru, 
rīko dzīvās vēstures pasākumus, demonstrē 
unikālās, krāšņās un daudzveidīgās rotas un 
sagšas, seno karavīru ekipējumu, ieročus, 
cīņas mākslu un sadzīvi, lai ikviens intere-
sents gūtu priekšstatu par tā laika seno lat-
gaļu vērtībām, laiku un telpu.

Aleksandra Lubāna vadībā Dagdas nova-
da Zundos biedrība ir uzbūvējusi seno lat-
gaļu cilšu pili, kuras koka arhitektūra ar 
katru gadu tiek papildināta un rekonstruēta. 
Tā šobrīd ir vieta, kur biedrības biedri sanāk 
kopā vismaz reizi mēnesī, lai apspriestu vēs-
tures pētīšanas jautājumus un plānotu dažā-
das aktivitātes. 
„Kroma kolns” ir pazīstams tūrisma objekts. 
Tas iekļauts gan Dagdas novada tūrisma 

maršrutos, gan atrodams kā viena no Latvi-
jas tūrisma pērlēm privāto muzeju un kolek-
ciju sarakstā.

„Kroma kolna bruolistei” ir izveidojusies 
tradīcija augusta trešajā nedēļas nogalē or-
ganizēt vērienīgu pasākumu „Kroma kolna 
svātki”, kad kopā sanāk biedri, biedrības 
draugi un atbalstītāji, un citi interesenti. 
Svētku laikā tiek godināti aktīvākie biedrī-
bas biedri, notiek viduslaiku cīņu turnīrs, 
kurā piedalās cīnītāji no dažādiem vēstures 
rekonstrukcijas un cīņu klubiem, kā arī tiek 
organizētas dažādas viduslaiku aktivitātes 
visai ģimenei. Šogad svētki Kroma kolnā 
notika jau septīto reizi. 

Dagdas novada pašvaldība šo unikālo 
kultūrvēsturisko pasākumu pieteica festivā-
la „Latvijas Goda aplis” organizatoriem, 
lai popularizētu vietējo entuziastu darbu un 
parādītu, cik mūsu novads ir skaists un aici-
nošs, bet cilvēki - aktīvi un radoši. 

Paldies Aleksandram Lubānam un 
biedrībai „Kroma kolna bruoliste” par 
piekrišanu organizēt Latvijas Goda apļa 
aktivitāti, par ieguldīto darbu un par lie-
liskiem svētkiem mūsu Dagdas novada 
iedzīvotājiem un ciemiņiem.

Aktuālā informācija par tūrisma iespējām 
Kroma kolnā atrodama 

www.visitdagda.com un 
www.kromakolns.com, bet  par festivāla 

„Latvijas Goda aplis” pasākumiem citviet 
Latvijā - mājas lapā www.godaaplis.lv. 
Latvijas valsts simtgadi gaidot, apceļosim 
Latviju un no jauna pārliecināsimies, cik 
mūsu zeme ir skaista! 

Dagdas novada 
Kultūras centra vadītāja

Inese Plesņa
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Nenokavējiet, jo trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 
11 nozarēs ir  sākusies!

15. augustā, Valsts izglītības at-
tīstības aģentūra (VIAA) uzsāk 
trešo pieteikšanās kārtu Eiropas 
Savienības (ES) fondu pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbinā-
to personu profesionālās kom-
petences pilnveide”. Tajā ikviens 
strādājošais un pašnodarbinātais 
no 25 gadu vecuma var pieteik-
ties mācībām 11 tautsaimniecī-
bas nozarēs, līdz 17. septembrim 
iesniedzot pieteikumu kādā no 70 
izglītības iestādēm visā Latvijā.

Kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var 
izvēlēties apgūt ap 100 dažādas pras-
mes un kvalifikācijas, ko izglītības 
iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 
400 dažāda garuma un satura izglītī-
bas programmās. Visvairāk mācību 
iespēju šajā kārtā ir elektronisko un 
optisko iekārtu ražošanas un IKT 
nozarē, metālapstrādē, mašīnbūvē 
un mašīnzinībās, kā arī transporta un 
loģistikas nozarē.

Piedāvāto mācību nozaru klāstā 
ir arī ēdināšanas pakalpojumi un 
tūrisms, kokrūpniecība, enerģēti-
ka, būvniecība, tekstilizstrādājumu, 
apģērbu, ādas un ādas izstrādāju-
mu ražošana, drukas un mediju teh-
noloģijas, ķīmiskā rūpniecība, pārti-
kas rūpniecība un lauksaimniecība.

Strādājošajiem, pašnodarbinātajiem 
un jaunajiem vecākiem darba at-
tiecībās

Lai pieteiktos mācībām, 
iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 
25 gadu vecumu, strādājošiem vai 
pašnodarbinātiem. Pieteikties var 
arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā, saglabājot 
darba attiecības.

Mācību dalībniekiem jānodrošina 
10% līdzmaksājums, ko var finansēt 
arī darba devējs. Strādājošajiem ar 
maznodrošinātā vai trūcīgā statusu 
mācību maksu pilnā apmērā sedz ES 
fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt 
transporta izmaksu kompensāciju, ja 
šādas izmaksas rodas mācību laikā. 
Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti 
var saņemt kompensāciju asistenta 
vai surdotulka pakalpojumiem, kas 
radušies mācību laikā.

Mācīties var tikai vienu reizi. Tā 
kā projekta laikā jaunu profesiju vai 
zināšanas strādājošie var apgūt tikai 
vienu reizi, NVA 28 filiālēs ir iespēja 
saņemt karjeras konsultāciju.

Pieteikšanās notiek izglītības 
iestādēs, iesniedzot mācību pieteiku-
mu klātienē vai elektroniski, nosūtot 
to e-pastā. Pieteikumu elektroni-
skā veidā var atrast www.dagda.

lv. Plašāku informāciju par mācību 
programmām, izglītības iestādēm, 
pieteikšanās kārtību un citiem prak-
tiskiem jautājumiem iespējams atrast 
vietnē: www.macibaspieaugusajiem.
lv.  VIAA apkopos izglītības iestāžu 
iesūtītos personu pieteikumus un 
lūgs informāciju VID, PMLP u.c. 
iestādēm, lai veiktu personu pārbau-
di mērķa grupas atbilstības prasībām. 
Personai ir jāatbilst mērķa grupas 
prasībām (nodarbināta persona vis-
maz 25 gadu vecumā) uz pieteikuma 
iesniegšanas brīdi. Personu datu pār-
baude aizņems vismaz vienu mēnesi.  
Saziņu ar personām veiks izglītības 
iestādes. Atsevišķos gadījumos  būs  
jāpievieno  citi  dokumenti:
(ja personai ir maznodrošinātās vai 
trūcīgās personas statuss, mācību 
pieteikumam jāpievieno izziņa no 
pašvaldības sociālā dienesta, atbil-
stoši izglītības iestādes uzņemšanas 
noteikumiem vai izvēlētajai program-
mai, pieteikumam var būt jāpievieno 
arī citi dokumenti (piemēram, veselī-
bas izziņa, fotogrāfijas), kuri precizē-
jami, sazinoties ar izglītības iestādi).
Ar personām, kuras atbilst mērķa 
grupas prasībām un kuru izvēlētajās 
izglītības programmās būs nokom-
plektēta mācību grupa, izglītības 
iestāde slēdz mācību līgumu. 2018.
gada novembrī notiks mācību grupu 
komplektēšana, personu uzņemšanas 
un mācību uzsākšana. Uzņemtās 
personas, kurām nav trūcīgā vai 

maznodrošinātā statuss, saņemot 
rēķinu no izglītības iestādes, veic 
10% līdzmaksājumu pirms mācību 
uzsākšanas (rēķinu var apmaksāt arī 
cita persona). Ir atbalsts reģionālajai 
mobilitātei mērķa grupas personām, 
kurām piešķirts maznodrošinātas 
vai trūcīgas personas statuss. Vairāk 
(http://www.macibaspieaugusajiem.
lv/ka-sanemt-atbalstu-regionala-
jai-mobilitatei ).

Visos  neskaidros jautājumos   
sniegs  konsultācijas   Dagdas  novada  
IKSN  vadītāja    Marija  Micķeviča  
(t.29681560)   un   izglītības  dar-
ba  speciāliste      Regīna  Pauliņa  
(t.26569588) vai  atnākot uz  IKSN, 
Dagda, Mičurina iela  3a. 
ES fondu pieaugušo izglītības pro-
jekta “Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnveide” 
mērķis ir pilnveidot nodarbināto per-
sonu profesionālo kompetenci, lai 
novērstu darbaspēka kvalifikācijas 
neatbilstību darba tirgus pieprasī-
jumam un veicinātu gan strādājošo 
konkurētspēju, gan darba produktiv-
itātes pieaugumu. Projektu finansē 
Eiropas Sociālais fonds un Latvijas 
valsts. Līdz 2022. gada 31. decem-
brim tajā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 
miljoni eiro.

Dagdas  novada  IKSN  vadītāja     
Marija  Micķeviča

Grāmata “Latvijai 100”
28. augustā Ezernieku 

pagasta bibliotēkā Latvi-
jas Ārstu biedrības prezi-
dents Pēteris Apinis un 
Latvijas Republikas 12. 
Saeimas deputāts Jānis 
Trupovnieks Ezernieku 
pagasta pārvaldei dāvanā 
pasniedza grāmatu “Latvi-
jai 100”. 

Šī vērtīgā dāvana nonā-
ca Ezernieku pagasta bib-
liotēkā, pateicoties pagasta 
iedzīvotājai Lidijai Igaunei. 
Tieši Lidija bija tas cil-
vēks, kas atsaucās uz lūgu-
mu iesūtīt fotogrāfijas, 
kurās ir iemūžināti pagasta 
dzīvē nozīmīgi notiku-
mi. No 20 iesūtītajām 
fotogrāfijām, divas nonā-
ca grāmatas lappusēs. Vie-
na no tām ir fotogrāfija ar 
nosaukumu “Mākslinieks 
Valērijs Dičkovskis rīko 
izstādi dzimtajos Ezernie-
kos”. Otra fotoattēla nosau-
kums “Veronika Grišāne 
Ezernieku bibliotēkā atver 
savu grāmatu “Kur Ežezers 
rotājas zils””. Grāmata būs 
pieejama  Ezernieku pagasta 
bibliotēkā. Lidija Igaune 
uzlika savus autogrāfus pie 
fotogrāfijām arī vēl divos 

grāmatas eksemplāros, no 
kurien viens tiks nogādāts 
Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā un otrs tiks nodots 
Latvijas Valsts prezidentam.
Īsu ieskatu par grāmatu “Lat-
vijai 100” sniedz projekta 
vadītāja Aiva Stiprā: 

Grāmata “LATVIJAI 
100” ir divarpus gadu darbs. 
Esam pabijuši visās Lat-
vijas pilsētās un pagastos, 
meklējot bildes un stāstus, 
kas mums ļautu uzburt vīzi-
ju – kas tad ir Latvija savos 
simts gados. Esam grāmatā 
ievietojuši vairāk nekā 
4400 fotogrāfiju, ko mums 
iesūtījuši vairāk nekā 1200 
līdzautoru no visas Latvijas 
– novadpētnieki, muzejnieki, 
bibliotekāri, skolotāji, kolek-
cionāri, žurnālisti, fotogrāfi. 
Lai atlasīti šīs fotogrāfijas, 
pārskatījām vairāk nekā 100 
000 fotogrāfiju, bet vairāk 
nekā 12 000 sagatavojām ar 
visiem pierakstiem grāmatai 
derīgā formā. Kā redzat – 
visas bildes, ko vēlējāmies 
iekļaut grāmatā, tur neiekļu-
va. Tomēr grāmatā vietu 
radušas bildes no visiem 
novadiem un pa vienai bildei 
gandrīz no visiem pagastiem. 

Grāmatas attēlu kolekciju 
papildina literārs Latvijas 
vēstures izklāsts, bet katru 
no Latvijas gadiem papildi-
na kāda gleznas, grafikas vai 
scenogrāfijas reprodukcija.
Grāmatas “Latvijai 100” 
sastādītājs un tekstu autors 
ir Latvijas Ārstu biedrības 
prezidents Dr.med.h.c. Pēter-
is Apinis.

Grāmatas “Latvijai 100” 
mākslinieks ir Latvijas Māk-
slas akadēmijas profesors, 
Grafikas katedras vadītā-
js Guntars Sietiņš, gleznas 
un grafikas atlasīja mākslas 
zinātniece Anita Vanaga. 

Silvija Rapša
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

1.augustā piedalījāmies 
Vasaras spēles volejbolā 
3.posmā, kurš notika Stāme-
rienē. U-15 grupā DNSS-1 
komanda ieguva 17.vietu, bet 
DNSS-2 komanda šajā pašā 
vecuma grupā ieguva 20. vietu 
20 komandu konkurencē. 
U-17 grupā DNSS koman-
da ieguva 7.vietu un tika uz 
finālsacensībā. U-17 zēnu 
grupā DNSS komanda iegu-
va 4.vietu un arī kvalificējās 
finālsacensībām, kuras noti-
ka 19.augustā.

4.augustā Ilze Beitāne/
Jana Poļaka un Simona Zem-
licka/Nadežda Gribute pie-
dalījās pludmales volejbola 
sacensībās atpūtas bāzē “SIL-
MALAS”. Jana ar Ilzi ieguva 
3.vietu, bet Simona ar Na-
deždu ieguva 6.vietu. 

11.augustā šīs pašas ko-
mandas piedalījās Ludzas 
pilsētas pludmales volejbola 

sacensībās. Attiecīgi Jana ar 
Ilzi ieguva 3.vietu, Simona ar 
Nadeždu ieguva 6.vietu.

19.augustā notika Vasaras 
spēļu finālsacensības – BAL-
TIC KINDER VOLLEY 
FEST. Šajās sacensībās pie-
dalījās ne tikai labākās jau-
niešu komandas no visas 
Latvijas, bet arī sporta sko-
lu komandas no Igaunijas. 
U-17 grupā DNSS meiteņu 
komanda (Jana Poļaka, Ilze 
Beitāne, Nadežda Gribute, 
Simona Zemlicka, Kristīne 
Vasiļevska) ieguva 11.vietu 
16 komandu konkurencē. 
Puišu komanda (Linards 
Pauliņš, Juris Romulis, Ar-
tis Kalpišs, Einārs Šņucins)  
U-17 grupā ieguva 10.vietu 
16 komandu konkurencē.

Harolds Kavinskis
Dagdas novada sporta skolas 

volejbola treneris

SPORTA ZIŅAS



  Mēs - skaitļos 
2018./2019.m.g. savas skolas gaitas turpinās  

pirmsskolas izglītības  grupās 137  bērni   no 1 līdz  
4 gadiem, piecgadīgo un  sešgadīgo  programmu 
apgūs 102 bērni. No 1. līdz 9 .klasei  mācīsies 483 
skolēni, 10.-12. klašu grupā 150 vidusskolēni. 
Pavisam kopā 872 audzēkņi. Aleksandrovas 
internātpamatskola durvis vērs 85 audzēkņiem. 
Dagdas Mūzikas un mākslas skola sagaidīs 
117 audzēkņus un Dagdas novada Sporta skola  
112 audzēkņus. Izglītības iestādēs zināšanas, 
kompetences un caurviju  prasmes  sniegs  
saviem  audzēkņiem 173 skolotāji (kopā ar amatu  
savienotājiem).

Vismazākā  skola būs Asūnes sākumskola  ar 
23  skolēniem, lielākā novada skola būs Dagdas 
vidusskola, kur mācīsies 374 skolēni. 

Tradicionāli augusta pedagogu konferencē 
27. augustā tikās visi novada pedagogi, lai 
gūtu  ieskatu jaunā mācību gada aktualitātēs un  
veiktu  atskatu  uz 2017./2018. māc. gadu. Tika  
teikts  paldies pedagogiem  par  darbu, paldies 
par  iestādes  fiziskās vides pilnveidi direktoriem: 
Vijai Gekišai, Aleksandram  Gžibovskim, Lolitai 
Beitānei,  Anitai Malinovskai  un Inesei  Domkovai. 
Konferences darbā piedalījās Dagdas novada  
domes priekšsēdētājs Aivars  Trūlis, priekšsēdētā-
ja vietniece Sandra Viškure un izpilddirektors  
Artjoms Gekišs. Ar pārskatiem par izglītības  
iestāžu  labās  prakses  piemēriem, metodisko darbu  
un interešu  izglītību var iepazīties: www.dagda.
lv/izglitiba/dazada-informacija-skolotajiem-skole-
niem-un-vecakiem/labas-prakses-piemeri.htm 

Jaunumi  likumdošanā
Šā gada vasarā stājās spēkā grozījumi Vispārē-

jās izglītības likumā, kurā sakārtota skolu ti-
poloģija un veiktas citas izmaiņas. Tāpat stājas 
spēkā arī normas, kas iestrādātas noteikumos jau 
iepriekšējos gados un paredz izmaiņas koeficientu 
noteikšanā, aprēķinot mērķdotāciju pašvaldībām. 
Valdībā apstiprināti vairāki IZM sagatavotie 
grozījumi noteikumos saistībā ar pedagogu dar-
ba samaksas aprēķināšanas un sadales kārtību, kā 
arī profesionālās darbības kvalitātes pakāpju pie-
maksu aprēķināšanu un piešķiršanu. Vēl šajā gadā 
stāsies spēkā arī jaunie noteikumi par kritērijiem 
un kārtību, kādā valsts no 2020. gada 1. septembra 
piedalīsies vispārējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pa-
kāpē.

Šogad IZM turpinās darbu pie vienotas izglītī-
bas kvalitātes monitoringa sistēmas izveides, ku-
rai jābalstās uz statistiskās informācijas, salīdz-
inošo izglītības pētījumu rezultātu, valsts līmeņa 
izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu 
raksturojošu indikatoru mērīšanu, kā arī central-
izēto eksāmenu rezultātu analīzi, akreditācijas un 
licencēšanas informācijas izmantošanu.

Atskats uz izglītības iestāžu veikumu, gatavo-
joties jaunajam darba cēlienam

23. un 24. augustā Dagdas novada domes  
priekšsēdētājs  Aivars  Trūlis, priekšsēdētāja viet-
niece Sandra Viškure, izpilddirektors Artjoms  
Gekišs  un  IKSN  vadītāja  apmeklēja  visas  nova-
da izglītības  iestādes.

Vasaras  mēnešos izglītības iestādēs notika  
remonti. Patīkami pārsteidza veiktais  
remonts ar savas skolas darbinieku  
spēkiem Ezernieku vidusskolā. Ir 
izremontēts un izveidots  meiteņu mājturī-
bas, ķīmijas un bioloģijas   kabinets 
skolas  telpās, nomainīts  skolas  garāžas 
jumts, veikti remontdarbi  pirmskolas  
izglītības  grupā un  izremontēts  skolas 
internāta  1.stāvs.  Skolas direktors  
Aleksandrs  Gžibovskis dalījās  ar  
domes  vadību par   saplānotajām  
vajadzībām  iestādei, kas  prasa  ieguldīt 
lielus finansiālos  resursus. Direktora  
vietnieki ir  veikuši rūpīgu mācību  un  
audzināšanas darba  analīzi. Šķaunes  
sākumskolā ir veikts  pirmsskolas grupā 
sienu  krāsojums, labiekārtota skolotā-
ju istaba. Kaut arī  ar  nelielo  skolēnu 
skaitu direktora  p.i.  Marija  Andžāne  
ir  veikusi  darba  plānojumu jaunajam 
2018./19.m.g.  Andzeļu pamatskolā  ir  
veikts  neliels  kosmētiskais remonts. 
Direktora  p.i  Ināra Krauliša ir  optimis-
tiski noskaņota mācību darbam. 
Andrupenes pamatskolā arī ir veikts 
kosmētiskais  remonts  gaiteņos. Tīkamu  
skatu  rada  jaunās  mēbeles skolas  
pirmajā  stāvā, kas  ir  pretstats  gluži  
otrā  stāva vecajām mēbelēm. Direktors 
Artūrs  Babris  dalās  ar  savām  perspek-
tīvajām vajadzībām skolai. Andrupenes 
PI iestādē  Avotiņš ir  rasti kopīgiem 
spēkiem  pozitīvi  risinājumi  gan  sanitāro 
telpu labiekārtošanā, gan kosmētiskā 
remonta  veikšanā  grupās, gan  iegādāts  
projektors.  Audzinātājas  ir  gaumīgi  
izdekorējušas grupiņas, izveidoti  
kompetenču  centri grupās.  Vadītāja 
Anna  Zinčenko   ar  lepnumu  stāsta  par  
iesākto  sajūtu  stūrīša izveidi, Latvijas  
valsts  simtgades  dobes  izveidošanu un 
nākotnes sapņiem. Asūnes  pamatskolā  
ir  veikta  grīdu  krāsošana 1.stāvā un  
kāpņu  telpās, kā  arī  veikts vizuālais sienu  
un logu  remonts. Ieejot skolā redzams, 
ka  šeit  gatavojas mūsu valsts dzimšanas 
dienai. Sakarā  ar skolas  reorganizāci-
ju, skolēnu  skaits ir  neliels  un  skolas  
2.stāvs  ir  brīvs, tāpēc ir  jādomā  par  
skolas  efektīvu  izmantošanu  turpmāk. 
Direktora  p.i  Zita  Gražule  dalās  savā  
redzējumā  par  plānoto  skolas  darbu. 
Konstantinovas sākumskola ir likvidē-
ta, bet  skolas telpās notiks  pirmssko-
las  grupas  apmācība  (uz  doto brīdi 15 

bērni), par  kuru  rūpi  uzņemsies Dagdas pilsētas 
PII  Saulīte. PII Saulītē ir  veikts  grupas  Zvaniņi  
garderobes  un  WC gaumīgs  remonts. Pirmss-
kolas  skolotājas ir  jau sagatavojušas  grupiņas  
jaunajam  darba  cēlienam. Iestādes vadītāja  Inese 
Domkova  jau  ieskicēja vajadzības  turpmākai  
iestādes  attīstībai. Mūzikas  un  mākslas  skolā  
ir veikts mākslas nodaļas koridora remonts. 
Gaumīgs sienu krāsojums, grīdas  nomaiņa. Tagad  
tik atliek  noformēt  gaiteņu sienas un  gaidīt  savus  
esošos  un jaunos audzēkņus. Skolas direktore 
Lolita  Beitāne  ir priecīga par ilgi gaidīto remontu. 
Smaidot, direktore  ar  savām  kolēģēm  saka: "Mēs  
esam  laimīgas". Reti  nākas  dzirdēt  tādu  frāzi. 
Aleksandrovas internātpamatskolas teritorija  ir 
vizuāli  mainījusi  savu  izskatu. Ir nogriezti  vecie  
koki. Acis  priecē  jaunie  apstādījumi, nelielais, bet 
krāšņais  rožu  dārzs. Skolā   cenšas  rūpīgi sekot  
pēc  kārtības, tāpēc ir veikti tikai  sīki remontdarbi, 
kur  tos  tiešām  jau  vajadzēja  veikt. Skola realizē 
INTERREG projektu “Relaksējoši attīstošās 
vides izveidošana Latvijas un Lietuvas bērniem 
ar attīstības traucējumiem dzīves kvalitātes 
uzlabošanai” 2017.-2019.m. g. Projekta  ietvaros 
ir  izveidota  sensorā  istaba, sāls istaba, dusmu  
terapijas/emociju  istaba. Apbrīnojām iegādātās  
spēles, gaismiņas, ūdens  gultu  un  mums pašiem 
vēl tik daudz neredzētu  lietiņu  un mantiņu, kas  
tiks  izmantotas  bērnu  apmācības procesā. Skolas  
direktore  Anita  Malinovska  ir  izpētījusi tūkstošiem 
piedāvājumu, lai atrastu  piemērotāko aprīkojumu 
atbilstoši  projekta  aprakstam. Uz doto brīdi  skola  
realizē  ES  struktūrfonda projektu “Deinstuciona-
lizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, 
Nr.9.2.2.1./15/I/005 ietvaros Īslaicīgas sociālās 
aprūpes pakalpojums „ATELPAS BRĪDIS”. 
Dagdas  novada Sporta  skola ir gatava uzņemt 
audzēkņus  3  sporta  veidos: florbols, vieglatlētika  
un volejbols. Ir  atbilstoši  sporta treneri. Pamazām  
veidojas  materiāli  tehniskā  bāze. Šogad  skola  
var  jau  svinēt  5 gadu  jubileju. Kā  pozitīvu  
piemēru skolas  direktore  Vija  Nipere  min  to, 
ka  paši  treneri  spēj  izgatavot  daudzas  svarīgas  
lietas  sekmīgākai  treniņu  norisei. Ceram, ka 
arī  turpmāk būs  daudz motivētu audzēkņu, kas  
spēs  gūt  sasniegumus un  nest  Dagdas  novada  
vārdu. Lūk,šogad  izdotajā  Latvijas  vieglat-
lētu  gadagrāmatā  2018  ir  ierakstīti  arī  Dagdas  
novada  sporta skolas audzēkņa Mārtiņa Konošo-
noka sasniegumi. Savu skolu  apmeklēšanu  noslēd-
zam  ar lielāko  skolu  novadā - Dagdas  viduss-
kolu. Priecē  gaumīgs  skolas  telpu  noformējums  
Latvijas  valsts  simtgades  kontekstā. Skolēnu  un 
skolotāju  sasniegumus  var  skatīt  rūpīgi  izveidota-
jās gadagrāmatās, skolas  stendos. Skolas  direktore 
Vija Gekiša  saka, ka  jauno  mācību  gadu  gaida  
ar  prieku.  Esam  laimīgi. Prieks  par  direktores  
teikto! Gribu uzsvērt, ka Dagdas vidusskolā  
notiek  plānoti, pēctecīgi  darbi  skolas   fiziskās  
vides  uzlabošanā. Lūk, 1.stāvā  izremontētas pašu 
spēkiem 2 tualetes, divi  kabineti, iegādātas  jaunas  
mēbeles, izbūvēts  jumta  nožogojums. Lielākais  
remonts  tika  veikts  zēnu  un  meiteņu  mājturības  
kabinetos. Kabineti  ir  uzplaukuši  košās  krāsās, 
jauna  grīda  un citas  ekstras. Protams, darbagaldi  
vēl  vecie. “Remonts  šeit  nav  bijis  kopš  1978.
gada’’, saka  skolotājs  Aigars  Vigulis. Bez  uzmanī-
bas  nav  palikusi  arī  sporta  zāle. Skola  aktīvi  
piedalās  projektos: piemēram  no Dagdas  novada 
pašvaldības  un  Lauku  atbalsta  dienesta  saņēma  
atbalstu  āra  klases  ierīkošanā   skolas  teritorijā, 
mūzikas instrumentu un apskaņošanas   tehnikas 
iegādei, jaunu tērpu  iegādei  deju  kolektīviem  un 
diviem  koriem. Lai  ir  daudz  dziedātgribošu  un 
dejotvarošu  audzēkņu! Direktore  stāsta  par to, 
kas plānots  turpmākajiem  gadiem.

“Kaut arī izglītībai visu laiku jāpiemērojas pār-
maiņām sabiedrībā, tā nedrīkst aizmirst nodot nāk-
amajām paaudzēm sasniegumus, pamatvērtības un 
labāko, jo devusi cilvēces pieredze.’’ (Ž.  Delors)
 
Veiksmīgu   Jauno   mācību  gadu! 
  

Dagdas  novada  IKSN  vadītāja     
 M.Micķeviča
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Invalīdu brālībā "NEMA"  Lāčplēša ielā 2
Aktivitātes notiek Dagdas novada pašvaldīvas īstenotā projekta "Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības vaicināšanai un slimību profilaksei Dagdas 
novadā" (Nr. 9.2.4.2/16/1/020) ietvaros.

Izglītības  iestādes  gatavas  jaunajam  2018./2019. mācību gadam

PASĀKUMI PAR ONKOLOĢISKO
SLIMĪBU PROFILAKSI

ONKOLOĢIJAS
PROFILAKSE SIEVIETĒM 

UN VĪRIEŠIEM
13.SEPTEMBRĪ

16:00 - 18:00
Invalīdu brālībā "NEMA"  Lāčplēša ielā 2



Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

Alejas ielā 4, Dagda, 
Dagdas novads, LV - 5674

Atbildīgais par izdevumu: 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Silvija Rapša, silvija.rapsa@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100

Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

Izdevumā publicētie materiāli ne 
vienmēr atspoguļo Dagdas novada 
domes viedokli. Par faktu pareizī-

bu atbild autors.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!

Dagdas Novada Ziņas8

Augustā Dagdas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 6 jaundzimušie 
kuriem doti šādi vārdi: 

Enija, Marianna, 
Polina, Lauma, 
Varvara  un Mia

Apsveicam!
Augusta numurā ieviesusies kļūda 

publicējot zēna vārdu.
 Pareizs vārds ir Railans.

 Atvainojamies 
         par pielaisto kļūdu!

DAGDAS NOVADA KAUSS SPININGOŠANĀ 2018
2.POSMS EŽEZERS

30. SEPTEMBRĪ
PULCĒŠANĀS EZERNIEKU PLUDMALĒ
LAIVU NOLAIŠANA PLKST. 6:45
Dalības maksa 15 EUR no ekipāžas (2 cilvēki )
Jāuzrāda derīga makšķrēšanas licence!

Info: 
25960309
www.dagda.lv

 22.septembra 
vakarā plkst. 20.00
 visi aicināti piedalīties

 Baltu Vienības
 ugunskura iedegšanā Lubānas 

pilskalnā, Dagdā.
 Ik gadu Latvijā, Lietuvā un šogad arī 
Igaunijā, daudzinot baltu vienotību un 

sadarbību, ikviens tiek aicināts go-
dināt senču piemiņu, aizdedzinot uguni 

savos pilskalnos, svētkalnos un citās 
nozīmīgās vietās. Aicinām līdzi ņemt 

siltu tēju un simboliski vienu malkas pa-
gali kopējam ugunskuram. Noskaņai pie 
ugunskura kopīgi tiks dziedātas latviešu, 
latgaliešu un lietuviešu tautasdziesmas.

visi aicināti piedalīties

Lubānas 

visi aicināti piedalīties

 ugunskura iedegšanā 


