XV Galda dziesmu un “gvelžu”
saietu gaidot

XV Galda
dziesmu
un
“gvelžu” saiets
“Auni kuojas,
laksteigola!”
notiks Dagdas
novada Tautas
namā 22.aprīlī
plkst.15.00.
Ir jau kļuvis
par tradīciju, ka
pasākums notiek aprīļa beigās un tā dalībniekiem savas
programmas ir
jāpakārto saieta
tēmai, kura katru gadu mainās.
Šogad tā ir: Šūpulis.
Definīcija vārdam šūpulis - pakārta vai atbalstīta kustināma, šūpojama
guļasvieta zīdainim jeb
pārnestā poētiskā nozīmē
– vieta, kur kas veidojies,
sācis attīstīties.
Bērna ielikšana šūpulī
nav vienkārši tradīcija, bet
svarīgs elements, kas līdz
ar šūpuļdziesmām palīdz
bērnam būt veselam un harmoniskam. Šūpuļdziesmu
vārdi ir vienīgie, kas pilnībā
savieno tēla garu un mīlestības būtību.
Pavisam nesen mēs iesakām mūsu Latvijas simtgades gadu, kurā vairāk nekā
jebkad mēs atdodam godu

valstij, kurā mums kārts šūpulis, kurā augam, strādājam, mīlam, kurā izzinām
savas tautas vēsturi un tradīcijas.
Tuvojas pavasaris - laiks,
kad ikvienam gribas kļūt
labākam, uzsākt jaunus
darbus, realizēt pa ziemu
izsapņotus sapņus vai nemanāmi uzziedēt kā sniegpulkstenītei piesaulē. Daba
liek mums just satraukumu
- it kā bailes nepaspēt, nokavēt, nepalaist garām pirmās kļavu un bērzu sulas
malkus, pirmās vizbulītes,
un, līganā āra bērzā iekārtu,
vālodzes šūpulīti.
Saieta dalībniekiem jāsagatavo programmu, atbilstoši saieta tēmai. Saie-

ta dalībnieku programmu
pamatā, protams, ir jābūt
dziesmām, kuras, lai izceltu
saieta tēmu, var tikt papildinātas ar stāstījumiem, tēlojumiem u.c. veida darbībām (uzstāšanās laiks līdz
15 minūtēm).
Mūsu mērķis ir neaizmirst un daudzināt latvisko,
tāpēc jubilejas saietā tiksimies, lai celtu godā mūsu
seņču tradīcijas, aizdomātos par to, cik liela nozīme
ir katram jaunam sākumam
un, lai, kā jau ierasts, satiktos pēc garās ziemas.
Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras
centra vadītāja

Asūnes ceļam būs būt!
Pavasaris ir atnācis ar labām ziņām.
Īpaši patīkamas tās ir novada iedzīvotājiem, kas pārvietojas pa ceļu Dagda –
Asūne. Ir noskaidroti VAS “Latvijas Valsts
ceļi” izsludinātā iepirkuma par Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošanu rezultāti,
kurā bija iekļauta arī autoceļa V606 Dagda – Asūne – Vorzova posma 1,136 – 9,610
km seguma atjaunošana.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka šovasar autoceļu segumu atjaunos CBF SIA “Binders”
par piedāvāto līgumcenu 868 714,64 EUR
bez PVN. Paredzēts, ka no Dagdas pilsētas
Asūnes ielas asfaltētā posmā beigām līdz
Asūnes ciemata asfaltētā posma sākumam
tiks veikta divkārtu virsmas apstrāde.
Visa autoceļa posmā plānota liekās
grunts uzauguma noņemšana, atsevišķos
posmos arī ceļa sāngrāvju tīrīšana. Lai nodrošinātu ceļa klātnes platumu 9,50 m, paredzēta liekās grunts aizvešana, sašaurinot
ceļa klātni. Visā ceļa posmā paredzēta pa-

mata nesošās kārtas būvniecība un divkārtu
virsmas apstrāde. Lai netraucētu grāvju tīrīšanu, gandrīz visā ceļa posma garumā paredzēta teritorijas attīrīšana no krūmiem un
ceļam tuvu augošu koku nozāģēšana. Tas
nozīmē, ka tiks nozāģēti vairāki koki, taču
baltās apses aleja tiks saglabāta un šiem kokiem tiks izzāģēti tikai zari.
Remontējamajā autoceļa posmā paredzēta arī sešu sabiedriskā transporta pasažieru platformu izbūve un solu uzstādīšana,
jaunu ceļa zīmju uzstādīšana, dzelzsbetona
caurteku tīrīšana un jaunu uzstādīšana.
Būvdarbu laikā slēgt satiksmi nav paredzēts, taču iespējami dažādi transporta
kustības ierobežojumi. Lūdzam sekot līdzi
uzstādītajām ceļa zīmēm un būt tolerantiem
un iecietīgiem autoceļa būvdarbu laikā.
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas
vadītāja

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 3. maijā
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22. martā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde
Nolemts piedalīties Zivju fonda
pasākumos ar projektu pieteikumiem:
• “Zivju resursu pavairošana
Dagdas novada Dagdas ezerā”,
kopējās paredzamās izmaksas – 6
979,28 EUR, Zivju fonda finansējums - 6 141,00 EUR (88%) un pašvaldības līdzfinansējums – 838,28
EUR (12%);
• “Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ezeros”, kopējās paredzamās izmaksas – 4 100,08 EUR, Zivju
fonda finansējums - 3 649,00 EUR
(89%) un pašvaldības līdzfinansējums – 451,08 EUR (11%);
• “Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros”,
kopējās izmaksas – 9 699,00 EUR,
Zivju fonda finansējums – 8 632,00
EUR (89%), pašvaldības līdzfinansējums - 1 067,00 EUR (11%);
• “Osvas, Bižas un Visaldas ezeru
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”, kopējās izmaksas
– 2 744,20 EUR, Zivju fonda finansējums – 2 395,72 EUR (88%), pašvaldības līdzfinansējums - 348,48
EUR EUR (12%).
Nolemts iesniegt projekta pieteikumu “Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju dabas aizsardzības plāna
pasākumu ieviešana Dagdas novadā” Latvijas vides aizsardzības fonda

administrācijas izsludinātajā projektu konkursā ar kopējām izmaksām
52 396,32 EUR, nodrošinot projekta
līdzfinansējumu 15% apmērā jeb 7
896,32 EUR.
Apstiprināts Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2018” nolikums un
konkursa komisijas sastāvs.
Veiktas izmaiņas Dagdas novada
pašvaldības ceļu reģistrā.
Noteikts avārijas stāvoklis uz
Dagdas novada pašvaldības autoceļiem un ielām. Ar sarakstu varēs iepazīties www.dagda.lv /Pašvaldība /
Dagdas novada ceļi.
Tika izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes vienību ar uzmērīšanu un reģistrēšanu;
par nekustamo īpašumu sadali un
jaunu nosaukuma piešķiršanu; par
zemes nomas tiesību pagarināšanu;
par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par neiznomātu zemes gabalu
saraksta apstiprināšanu; par adreses
piešķiršanu; par īpašuma nosaukumu piešķiršanu; par zemes vienību
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu; par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināti konkursu “Dagdas
novada gada ģimene 2018” un
“Dagdas novada ziedu dzīpari Latvi-

jas villainē” nolikumi.
Deputāti atbalstīja N.Rancāna
konkursa norisi un piešķīra līdzfinansējumu 250,00 EUR apmērā.
Nolemts vienai personai izīrēt pašvaldības dzīvokli.
Lēma par pašvaldības dzīvokļu
īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā, pašvaldības īpašuma “Kalnavēji”, Dagdas pagastā un pašvaldības īpašuma
“Sautiņi”, Bērziņu pagastā izsolēm.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Dīķu ielā 1, Dagdā.
Izskatīts jautājums par pašvaldības
īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā izsoles apstiprināšanu un pirkuma līgums slēgšanu.
Nolemts veikt ģeoloģisko izpēti
Dagdas novada pašvaldības īpašumā
“Grantaines”, Andzeļu pagastā.
Deputāti nolēma reorganizēt Dagdas novada pašvaldības Andrupenes,
Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagastu pārvaldes,
likvidējot tās kā patstāvīgas juridiskas iestādes un iekļaujot tās Dagdas
novada pašvaldības sastāvā kā struktūrvienības ar 2018. gada 1. jūliju, lai
izveidotu centralizēto grāmatvedību.
Tāpat arī nolemts reorganizēt
Dagdas novada pašvaldības kultūras
iestādes un izveidot jaunu Dagdas
novada pašvaldības iestādi – Dagdas
novada kultūras centrs.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018.gada 21.februārī

Nr. 2018/3
(protokols Nr.3, 4.§

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 23.novembra
saistošajos noteikumos Nr.2017/8
„Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un
piekto daļu,
likuma “Par pašvaldībām”43.panta trešo
daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036
“Audžuģimenes noteikumi”43.punktu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt Noteikumu 19.punkta

19.1.apakšpunkta tekstā vārdu un skaitli
“EUR 115,00” ar vārdiem “divkāršā Ministru
kabineta noteiktā minimālo uzturlīdzekļu”;
1.2. aizstāt Noteikumu 19.punkta
19.5.apakšpunkta tekstā vārdus un skaitli
“pabalstu EUR 160,00” ar vārdiem “19.1. un
19.2.apakšpunktos noteikto pabalstu summu”.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada
Ziņas”.

Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.2, Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 21,4 m2 un pie dzīvokļa
īpašuma piederošo kopīpašuma 2070/7180 d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemes
gabala. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 400, nodrošinājums 10% apmērā no
nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta
apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju
A.Gekišu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2018.gada 7.maijā plkst.10:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās
līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā
www.dagda.lv /Pašvaldība /Pašvaldības izsoles

Izskatīts jautājums par Dagdas
novada bibliotēku darbības reorganizāciju. Paredzēts reorganizēt visas
novada bibliotēkas un ar 2018.gada
1.jūliju izveidot jaunu Dagdas novada pašvaldības iestādi – Dagdas novada bibliotēka un tās struktūrvienības pagastos.
Papildus tika izskatīti divi jautājumi.
Anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai.
Deputāti atbalstīja zemnieku
saimniecības “DAIRA” iesniegto
lūgumu Dagdas novada pašvaldībai
slēgt trīspusējo pirkuma līguma ar
SIA M.T.Z-SERVISS un zemnieku
saimniecību “Daira” par viena jauna
traktora iegādi, kurš nepieciešamības
gadījumā tiks izmantots civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Dagdas novadā. Visas izmaksas minētās tehnikas iegādei un tālākai uzturēšanai segs zemnieku saimniecība
“DAIRA”.
Ar pilnu domes sēdes protokolu,
pielikumiem un audio ierakstu var
iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība
/ Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja

Dagdas novada pašvaldības 2018.gada
21.februāra saistošo noteikumu Nr.2018/3
“Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 23.novembra saistošajos
noteikumos Nr.2017/8
„Par sociālo palīdzību Dagdas novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz 16.01.2018.
Ministru kabineta pieņemtajiem grozījumiem 2006.gada
19.decembra noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”, kas paredz, ka pabalsta apmērs bērna uzturam mēnesī
nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto
minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz Dagdas novada pašvaldībā noteikto pabalsta apmēru bērna uzturam mēnesī, kas ir vienāds
ar divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Pabalsta bērnu uzturam audžuģimenē izmaksas nodrošināšanai, izdevumi no sociālā budžeta pieaugs par aptuveni 50%,
salīdzinot ar šī pabalsta izmaksu nodrošināšanu 2017.gadā.
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
1.Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti Dagdas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un mājaslapā www.dagda.
lv.
2.Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Dagdas novada
sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikusi
Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Reorganizācija Dagdas
novada pašvaldībā
22. marta Domes sēdē tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi, kas
skars līdzšinējo darbu pagasta
pārvaldēs, tas ir, gaidāmas pārmaiņas grāmatvedībā, kā arī kultūras iestāžu un bibliotēku darbībā.
Ar 2018. gada 1. jūliju Dagdas
novada pašvaldībā tiks ieviesta
centralizētā grāmatvedības uzskaite, nosakot, ka to veic pašvaldības
Finanšu nodaļa. Centralizētās grāmatvedības uzskaitei tiks izveidotas
atsevišķas Dagdas novada pašvaldības struktūrvienības: Andrupenes
pagasta pārvalde, Andzeļu pagasta
pārvalde, Asūnes pagasta pārvalde,
Bērziņu pagasta pārvalde, Ezernieku pagasta pārvalde, Konstantinovas pagasta pārvalde, Ķepovas
pagasta pārvalde, Svariņu pagasta
pārvalde un Šķaunes pagasta pārvalde.
Tiks izstrādāti pagastu pārvalžu
un Finanšu nodaļas amatu saraksti.
Šo izmaiņu rezultātā tiks likvidētas
grāmatvežu amatu vienības pārvaldēs. Daļa pagastu grāmatvežu turpinās darbu Finanšu nodaļā.
Šajā pašā Domes sēdē tika pieņemts lēmums par Dagdas novada pašvaldības kultūras iestāžu un
struktūrvienību reorganizāciju.
Lai nodrošinātu ciešāku kultūras
iestāžu un struktūrvienību sadarbību un resursu mobilizāciju, uzlabotu
to darbības plānošanu, tika nolemts,
ka nepieciešams mainīt Dagdas novada pašvaldības kultūras pārvaldības modeli. Ar 2018.gada 1.jūliju
tiks izveidota viena kultūras iestāde,
kurā tiks apvienoti visi Dagdas novada Tautas un Saietu nami, kā arī
Folkloras centrs.
Dagdas novada kultūras iestāžu

Noteikts avārijas stāvoklis uz
pašvaldības ceļiem

un struktūrvienību reorganizācijas
rezultātā jaunizveidotā pašvaldības
kultūras iestāde, Dagdas novada
kultūras centrs, īstenos pašvaldības
funkciju – rūpēsies par kultūru un
sekmēs tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību. Kā arī tiks izveidota jauna amatu vienība – Dagdas novada
kultūras centra vadītājs. Tiks organizēts centra vadītāja amata kandidātu atlases konkurss. Kultūras
darbinieku amata vienības, kas ir
bijušas līdz šīm tautas namos, tiks
saglabātas.
Vēl viens svarīgs lēmums Domes
sēdē - Dagdas novada bibliotēku reorganizācija.
Lai efektīvāk pārvaldītu un lietderīgāk izmantotu pašvaldības finanšu resursus, tiks veikta novada
bibliotēku reorganizācija. Ar 2018.
gada 1. jūliju tiks izveidota jauna
Dagdas novada pašvaldības iestāde – Dagdas novada bibliotēka ar
struktūrvienībām Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku,
Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu
un Šķaunes pagastos. Tiks izveidota arī jauna amata vienība – Dagdas
novada bibliotēkas vadītājs. Šim
nolūkam tiks organizēts Dagdas
novada bibliotēkas vadītāja amata
kandidātu atlases konkurss.
Veicot reorganizāciju, bibliotekārais pakalpojums Dagdas novadā
nekādā veidā nepasliktināsies, mainīsies tikai pārvaldes veids, kas neietekmēs sniegtā pakalpojuma daudzumu un kvalitāti.
Dace Rune
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

22.marta Domes sēdē tika apstiprināti pašvaldības ceļu un ielu posmi, uz kuriem noteikts avārijas stāvoklis. Sarakstā ir iekļauti tie pašvaldības ceļu un ielu
posmi, kam konstrukcijas nolietošanās dēļ nav iespējams nodrošināt uzturēšanas
klasei atbilstošu prasību izpildi, kā arī nepietiekoša finansējuma dēļ veikt avārijas stāvoklī esošo ceļu remontu.
Ar pilnu ceļu un ielu sarakstu var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv /Pašvaldība / Dagdas novada ceļi.

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks
pārdots pašvaldības nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.3, Asūnes ielā
23, Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 26,6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma
2620/7180 d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Izsolāmās
mantas sākumcena – EUR 500, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā
manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju A.Gekišu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2018.gada
7.maijā plkst.11:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā,
darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz
plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv /Pašvaldība /Pašvaldības izsoles
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks
pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Kalnavēji”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6054 001 0244, kas sastāv no zemes
gabala ar kopējā platība 1,4775 ha, kadastra apzīmējums 6054 001
0211. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 2 200, nodrošinājums 10%
apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms
izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju A.Gekišu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2018.gada 10.maijā plkst.14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē,
Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem
un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00
(piektdienās līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas..
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības
mājaslapā internetā www.dagda.lv /Pašvaldība /Pašvaldības izsoles

Spodrības mēnesis
Pavasarī nokūstot sniegam atmostas daba, dzīvnieki un arī cilvēkos rodas
vēlme “uzspodrināt” savu
apkārtni. Tāpēc Dagdas
novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus uz Spodrības
mēneša aktivitātēm.
Spodrības mēnesis
Dagdā
Pērn pašvaldības iestādes
“Pilsētsaimniecība” rudenī
uzsāktā akcija guva lielu iedzīvotāju atbalstu, tāpēc arī
šopavasar piedāvājam atbrīvoties no pavasara talkās
savāktajiem
atkritumiem.
No 9.aprīļa līdz 6.maijam
Dagdas, Vecdomes un Ozo-

liņu ciematu iedzīvotāji var
veidot bioloģisko atkritumu
(lapu, zaru) kaudzes ceļu
malās, un PI “Pilsētsaimniecība” darbinieki tās novāks pirmdienās, trešdienās
un piektdienās. Atkritumu/
komposta kaudzēs kategoriski aizliegts izmest pārtikas atkritumus, sadzīves,
elektrotehnikas,
stikla,
plastmasas,
lielgabarīta,
celtniecības un cita veida
atkritumus. Šī akcija tiek
rīkota ar mērķi veidot pievilcīgāku un sakoptāku vidi,
mazināt vides piesārņojumu,
kā arī palīdzēt iedzīvotājiem
atbrīvoties no bioloģiskajiem atkritumiem, jo pilsētas
teritorijā ir aizliegts dedzināt
ugunskurus.
Jautājumu gadījumā varat
vērsties PI “Pilsētsaimniecība” pa tālruni 65653626,
darba dienās vai pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@dagda.lv.
28.aprīlī Lielā talka
Pašlaik notiek talku vietu pieteikšana portālā www.

talkas.lv. Arī iedzīvotāji var
pieteikt savas talkošanas vietas un 28.aprīlī talkot savā
pagalmā, saimniecībā, darba
vietā vai pievienoties pašvaldības pieteiktajās talkās.
Viena no lielākajām talkām
Dagdas novadā būs veselības
un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” teritorijā esošajā
ābeļdārzā. Tiek plānots izcirst vecās ābeles un sakopt
apkārtni. Vairāk par Lielo
talku un precīzas talkošanas
vietas varēs uzzināt www.
dagda.lv.
Baldas upes sakopšana
Biedrība “Kroma Kolna
bruoleste” aicina 30.aprīlī uz
Baldas upes sakopšanas talku. Saldūdens eksperts Andris Viesturs Urtāns un vides
un biotopu eksperte Inga
Erta ir nonākuši pie slēdziena, ka Baldas upē atsevišķas vietās ir stiprs dabiskais
pielūžņojums. Gan dabīgais,
gan antropogēnais pielūžņojums neļauj upei brīvi plūst,
un ūdenī nenotiek raksturīgie

tekošās upes biotopa procesi.
Biedrība ir uzrunājusi veikt
talku Dabas aizsardzības
pārvaldi, mednieku kolektīvus, vairākas nevalstiskās
organizācijas, upei pieguļošo zemju īpašniekus un Aglonas, Rēzeknes novada un
Dagdas novada pašvaldības.
Pēc talkas ir paredzētas pusdienas un večerinka.
Eko diena
5.maijā varēs nodot elektriskās un elektroniskās iekārtas - ledusskapjus, veļas
un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas
un radiatorus, putekļu sūcējus, fēnus, gludekļus, kafijas
automātus, tosterus, datorus,
monitorus, printerus, televizorus, radioaparātus, urbjmašīnas, mobilos tālruņus un
citas iekārtas. Elektriskās un
elektroniskās iekārtas ir kaitīgi videi atkritumi, tāpēc tos
nedrīkst mest sadzīves atkritumos. Precīzi iekārtu nodošanas laiki un vietas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā.

Plēvju nodošana
29.maijā paredzēta plēvju nodošanas akcija. Uzņēmums SIA “Clean R” piedāvā lauksaimniekiem bez
maksas nododot pārstrādei
plastmasas iepakojumu. Varēs nodot agroplēvi, dārza
plēvi, ruļļu ietinamo plēvi,
skābsiena plēvi, iepakojuma
plēvi, polipropilēna maisus
un plastmasas kannas. Pieteikt plēvju savākšanu uz
vietas saimniecībā var sazinoties ar vides inženieri
Viktoru Kiseļevski pa tālr.
656 81727 vai 256 28885,
e-pastu viktors.kiselevskis@
dagda.lv.
Aicinām iedzīvotājus būt
aktīviem un izmantot piedāvātās iespējas sakopt savus
īpašumus un vidi sev apkārt.
Veidosim sakārtotu un estētisku vidi, radot prieku un
gandarījumu sev un citiem!
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja
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Piesakiet novada
dižākās ģimenes

Tuvojoties Ģimenes dienai,
Dagdas novada pašvaldība
izsludina konkursu „Dagdas
novada gada ģimene 2018”.
Konkursa dalībnieki ir ģimenes, kuras dzīvo Dagdas novada administratīvajā teritorijā.
Konkursa nominācijas:
• dižģimene – ģimene, kurā
aug vismaz 4 bērni;
• sirds/labvēlīgākā ģimene –
ģimene, kas uzņēmusies gādību
arī par bērniem, kuri nav dzimuši
pašu laulībā (adoptējusi, ņēmusi
aizbildnībā vai ir audžuģimene);
• radošākā ģimene – ģimene,
kura mērķtiecīgi audzina bērnus,
investējot laiku un enerģiju, lai
attīstu viņu talantus, iegulda līdzekļus bērnu interešu izglītībā
un ārpusskolas pasākumos;
• izpalīdzīgākā ģimene – ģimene (vecāki, bērni, vecvecāki),
kas ar savu brīvprātīgo darbību
ir sniegusi lielu palīdzību un atbalstu citām ģimenēm, izglītības
iestādei u.c. novada iestādēm;
• sportiskākā ģimene – ģimene, kuru vieno sportiskais gars;
• dziedošākā ģimene – ģimene, kuru vieno dziesmas un mū-
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zika;
• Dagdas pilsētas / pagasta
gada ģimene – ģimene, kura ir
aktīva attiecīgās administratīvās
teritorijas sabiedriskajā dzīvē.
Ģimenes konkursam var pieteikties pašas, tās var pieteikt
cilvēki, kuri pazīst attiecīgo ģimeni, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, pagastu pārvaldes, izglītības iestādes vai
konkursa rīkotāji.
Ģimenes var pieteikt, aizpildot un iesniedzot anketu līdz
28.aprīlim Dagdas novada pašvaldībā, Alejas iela 4, Dagda,
Dagdas novads, LV-5674, ar norādi Konkursam „Dagdas novada gada ģimene - 2018” vai uz
e-pasta adresi: dome@dagda.lv,
mickevica.marija@inbox.lv.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv /
Pašvaldība / Konkursi.
Nominanti tiks godināti
5.Starptautiskajā bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes
teātra festivālā “Apskauj mani,
māmuliņa!” 2018.gada 19.maijā.

Darināsim ziedu dzīparus
Latvijas villainē
Jau trešo gadu Dagdas
novada pašvaldība aicina piedalīties konkursā “Dagdas
novada ziedu dzīpari Latvijas
villainē”.
Konkursa mērķis ir radīt interesi sev piederošo īpašumu
sakārtošanai un motivētu vietējos cilvēkus iesaistīties Dagdas
novada teritorijas sakopšanā
un ainavas veidošanā. Konkursa moto: Ieceri! Izveido! Gūsti
prieku pats un priecē citu!
Šogad var pieteikties astoņās
nominācijās: sakoptākais ciems;
sakoptākā lauku sēta; sakoptākā
individuālā māja; tradīcijas un
kultūras mantojums lauku sētā;
sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
sakoptākā iestāde; sakoptākais
uzņēmums/zemnieku saimniecība; pievilcīgākais tūrisma piedāvājums.
Līdzīgi kā pērn, arī šogad tiks
piešķirtas speciālbalvas: “Latvijas simtgades dārzs”, “Jaunais
dārzs”, “Skaistākais piemājas
dārzs”, “Krāšņākā puķu dobe”,
“Oriģinālākais vai neparastākais
košumdārzs”, “Skaistāko un
praktiskāko ideju dārzs”, “Videi draudzīgākā sēta”, “Plašais

daiļdārzs”, “Mazais daiļdārzs”,
“Interesantākā augu kolekcija”
un “Speciālbalva”.
Konkursam var pieteikties
Dagdas novada administratīvajā
teritorijā esošie zemes, privātmāju, dzīvokļu īpašnieki, daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki vai
citas pilnvarotas personas, iestādes, kas aktīvi darbojas, sekmējot lauku vides attīstību un veidojot skaistu un sakoptu lauku
sētu, daudzdzīvokļu māju, zemnieku saimniecību, uzņēmumu,
iestādi ar jaunām, neparastām
idejām un risinājumiem.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikties vai pieteikt
kāda cita čaklo roku veikumu
vai krāšņo puķu dobi. Konkursam var pieteikties līdz 2018.
gada 16.jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu novada pašvaldībā
Alejas ielā 4, Dagdā, 2.stāvā pie
sekretāres, attiecīgajā pagasta
pārvaldē vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@dagda.
lv, tālr. 65681434. Pieteikuma
anketa pieejama Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.
dagda.lv /Pašvaldība /Konkursi.

Seminārs par ES finansējuma
piesaisti lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā
11.aprīlī plkst. 10:00 Dagdas Tautas namā notiks SIA
“Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra” informatīvs
seminārs par aktualitātēm ES finansējuma piesaistē
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu
konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2018”
Konkursā atbalstītie
projekti tiks finansēti no
Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais
pieejamais finansējums
pasākumam ir 5 000,00
€, viena projekta atbalsts
- līdz 500,00 €.
Konkursa ietvaros piešķir līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas atbilst šiem nosacījumiem:
- rada uzlabojumus Dagdas novadā infrastruktūras vai sociālajā jomā;
- būs publiski pieejami;
- tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.
Projektā var piedalīties
biedrības, nodibinājumi
un nereģistrētas iedzīvotāju grupas.
Projekta ietvaros Dagdas novadā būs iespējams
īstenot, piemēram, šādas

aktivitātes: bērnu rotaļu
laukumu ierīkošana un
atjaunošana, daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas
telpu vai apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas, brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras vai
sporta laukumu izveide
vai uzlabošana u.tml.
Termiņi: projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 3.aprīļa līdz
3.maijam plkst. 16:00.
Apstiprinātie projekti īstenojami ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 30.septembrim.
Finansēti tiks izdevumi par inventāru, pamatlīdzekļiem un materiālu
iegādi, bet netiks finansētas pakalpojumu, darbaspēka un citas nolikumā
atrunātās izmaksas.

Ar konkursa nolikumu
un pieteikšanās nosacījumiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapas
www.dagda.lv
sadaļā
Projekti / Pašvaldības
projekti / Sabiedrība ar
dvēseli 2018, un drukātā veidā to iespējams
saņemt Dagdas novada
pašvaldībā, Attīstības un
plānošanas nodaļā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas
novadā.
Konkursa koordinators un kontaktpersona
jautājumiem un saziņai:
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu koordinators Olga Gekiša, tālr.
65681437 vai 27808574,
e-pasts olga.gekisa@dagda.lv.
Olga Gekiša
Projektu koordinators

Landskoronas katoļu baznīca
saņems finansējumu

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Sakrālā mantojuma
finansēšanas programmā
2018. gadā finansējumu 1
miljona eiro apmērā piešķīrusi kopumā 28 baznīcām, paredzot to konservāciju, restaurāciju un
atjaunošanu, kā arī izpēti
un restaurācijas dokumentācijas sagatavošanu.
No šīm baznīcām desmit
ir katoļu dievnami.
Programmas
ietvaros
100 000 eiro
saņems Līksnas
katoļu
baznīca jumta
atjaunošanai,
58 300 eiro
tiks piešķirti
Liepājas Svētā Jāzepa katoļu baznīcas
jumta remontam, 50 000
eiro - Rīgas
Sāpju Dievmātes katoļu
baznīcas logu

restaurācijai, jumta remontam un ģeotehniskajai
izpētei. Tāpat finansējumu 33 900 eiro apmērā
saņems
Landskoronas
katoļu baznīca, kas tiks
izmantots, lai glābtu
dievnama ziemeļu fasādi un parapetu. Viļakas
katoļu baznīcā 16 000
eiro tiks ieguldīti vitrāžas
restaurācijai, 15 000 eiro
- Nagļu katoļu baznīcas
jumta remontam, bet 11
500 eiro tiks izmantoti

Krāslavas katoļu baznīcas krāsns restaurācijai.
Par 10 000 eiro tiks atjaunoti Rīgas Svētā Alberta katoļu baznīcas logi,
5000 eiro tiks ieguldīti
Rikavas katoļu baznīcas
fasādes remontā, bet Rīgas
Svētā Franciska baznīcā
par 4140 eiro tiks veikta
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.

Latvijas Romas Katoļu
Baznīcas Informācijas
centrs

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Sautiņi”, Bērziņu pagastā, Dagdas
novadā, kadastra Nr. 6050 001 0052, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 6,3 ha, kadastra apzīmējums 6050 001 0106. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 6 100, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās
atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju A.Gekišu,
mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2018.gada 10.maijā plkst.15:00 Dagdas novada
pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no
sludinājuma publicēšanas..
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.dagda.lv /Pašvaldība /Pašvaldības izsoles
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Saņemta labdarības krava no Vācijas
Marta nogalē Dagdas novada Jauniešu
iniciatīvu centrā “Parka rozes” sagaidīja ciemiņus no Vācijas Olly Kunertu un Janu Orlovsku-Grodotzki, kuri atveda kārtējo labdarības kravu mūsu novada jauniešu centriem
un biedrībām. Līdzīgi iepriekšējām reizēm,
arī šoreiz mūsu novada jaunatnes organizācijas saņēma dažādas ziedotās mantas, bet

Dagdas novada JIC arī saldās dāvanas, kas
tiks izlietotas jauniešu pasākumu organizēšanai. Vienojoties ar mūsu Vācijas draugiem un
Dagdas novada jaunatnes darbiniekiem, tika
nolemts, ka šoreiz krava tiks izkrauta Asūnes
pagasta Tautas namā un ka jaunatnes organizācijas pašas izlems, kādas mantas atstāt
jauniešu centrā vai biedrībā, bet kādas atdot
tiem sava pagasta
cilvēkiem, kuriem
tās visvairāk ir nepieciešamas.
Par
sarūpēto
labdarības kravu
sirsnīgs
paldies
Olly
Kunertam,
Janai Orlovskai–
Grodotzki un viņu
domubiedriem!
Aina Odiņeca
Dagdas novada
JIC vadītāja

“Sabiedrības ar dvēseli–Latvija” gada
pasākums Ādažos
Pašvaldību apvienības
“Sabiedrība ar dvēseli–
Latvija” (SDL) noslēguma
pasākumā 10. martā Ādažu novada Kultūras centrā
tika prezentēti trīs labākie
projekti no katra reģiona –
Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Pierīgas
– un sumināti to īstenotāji.
Konkursa noslēguma pasākumā klātesošie uzklausīja
15 projektu stāstus un piedalījās balsojumā par savu
simpātiju, kā arī noskaidroja, kurš no 528 konkursā
“Sabiedrība ar dvēseli” visā
Latvijā īstenotajiem projektiem 2017. gadā atzīts par
visvislabāko. Šoreiz uzvarētāja gods pienācās Cēsu novadā īstenotajam projektam
“Viestura un Turaidas ielu
Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu laukums”, ko realizējusi SIA “CDzP”.
Svinīgajā pasākumā Ādažos tika nosaukti trīs labākie
projekti katrā no pieciem
Latvijas reģioniem.
Uzvarētāji Latgales reģionā:
1. “Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas novada
centrālajā bibliotēkā” Krāslavas novadā;

2. "Materiāltehniskās bāzes radīšana un piemērotu
apstākļu radīšana ielas kaķu
pagaidu uzturēšanās mītnē”
Līvānu novadā;
3. “Vaco sāta” Riebiņu novadā.
Kā labākais Dagdas novada pašvaldībā realizētais
projekts tika atzīts iedzīvotāju grupas “Bricu kapu
piederīgie” projekts “Kapličas atjaunošana Bricu
kapos, Šķaunes pagastā,
Dagdas novadā”. Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar
dvēseli–Latvija” noslēguma
pasākumā iedzīvotāju grupas
“Bricu kapu piederīgie” pārstāve Rita Kuzmina saņēma
Pateicību un naudas balvas
sertifikātu 30 EUR apmērā.
Uzziņai: Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” tika
uzsākts kā Nīderlandes fonda KNHM (saīsinājums no
fonda nosaukuma “Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij”) iniciatīva, lai sniegtu
iedzīvotājiem iespēju izstrādāt un pašiem īstenot savus
projektus.
Konkurss “Sabiedrība ar
dvēseli” tika aizsākts 1978.
gadā Nīderlandē, un tikai 90.

gados KNHM paplašināja
savu darbību uz ārpusi, pārsvarā centrālajā un austrumu
Eiropā. Latvijā fonds uzsāka
darboties 2003.-2004. gadā.
2014. gads bija pēdējais, kad
Nīderlandes fonds sadarbībā
ar partneriem (pašvaldībām,
biedrībām) organizēja šo
konkursu. Deviņu gadu laikā, kopš KNHM finansiāli
atbalstīja iedzīvotāju iniciatīvas Latvijā, tika īstenots
vairāk nekā 1300 dažādu
projektu aptuveni 30 pašvaldībās.
Lai turpinātu veiksmīgi iesākto un iedzīvotājiem
sniegtu iespēju saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai arī turpmāk, 2014. gadā
“Sabiedrības ar dvēseli”
programmas vadību pārņēma
Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība – “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.
Šobrīd pašvaldību apvienībā apvienojušās 53 Latvijas
pašvaldības. Tās atbalsta sabiedrības iniciatīvas, īsteno
savās teritorijās konkursu
“Sabiedrība ar dvēseli” (vai
konkursu ar citādāku nosaukumu). Konkursā iedzīvotāji
raksta projektus, pašvaldībās
izveidotās žūrija tos izvērtē,
un atbalstītie projekti saņem pašvaldības
līdzfinansējumu, lai
biedrība vai iedzīvotāju grupa savu ideju
varētu īstenot, dodot
ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi.
Inga Pērkone
Ādažu novada domes
projektu vadītāja
Foto: Gundars
Kaminskis

Tev nevajag, citiem noderēs!
Nereti uzkopjot māju,
veicot remontu vai pārvācoties sakrājas lietas, kas
vairs nav vajadzīgas. Tā
vietā, lai meklētu veidu kā
no nevajadzīgā atbrīvoties,
derētu aizdomāties, ka varbūt vēl kādam šī lieta varētu noderēt.
Grūtā brīdī var nonākt
ikviens no mums kaut vai
ugunsgrēkā zaudējot visu
dzīves laikā iegūto un uzkrāto. Pilngadību sasniegušam
bārenim tiek piešķirts dzīvoklis, bet tajā nav nevienas
lietas. Šādās situācijās varētu
noderēt gan dažādas drēbes,
sadzīves mantas, saimniecības preces, sadzīves tehnika, trauki, gultasveļa, vecais
skapis, gludeklis vai glāžu
komplekts, ko saņēmāt dāvanā un tas Jums nepatīk. Pat
krāsas, tapetes un lampas.
Vairākas novada nevalstiskās organizācijas pieņem
ziedojumus un pēc tam nogādā tos tiem, kam tie visvairāk nepieciešami. Taču bieži
gadās arī tā, ka organizācijai
nav telpu, kur novietot liela gabarīta mantas, tādus kā
skapji, gultas, dīvāni u.tml.
Tāpēc aicinām ziņot par lietām, kuras vēlaties ziedot.
Droši varat vērsties arī pie
novada sociālajiem darbinie-

kiem, kas Jums vienmēr palīdzēs ar ziedojuma nodošanu.
Lūdzam pirms ziedošanas
rūpīgi izvērtēt vai ziedotā
manta vēl kādam var noderēt. Nevajadzētu nest saplēstus, netīrus apģērbus, ieplaisājušus traukus vai salauztu
elektrotehniku. Cienīsim ziedojumu saņēmējus!
Mantas var ziedot:
• Invalīdu brālība “Nema”,
Lācplēša iela 2, Dagda,
tel.28888094, Mārīte Zariņa
• Brīvā laika pavadīšanas
centrs “Upmala”, Skolas
iela 4, c. Porečje, Bērziņu
pagasts, tel.26605733, Lilija Burova
• Latvijas Sarkanais krusts
Ezernieku nodaļa, “Pasts”,
Ezernieki, tel. 29693433,
Vita Vitāne
• Latvijas Sarkanais krusts
Šķaunes nodaļa, Saulītes
iela 7, Šķaune, Sandra
Drozdova, tālr. 224297540
• Latvijas Sarkanais krusts
Konstantinovas nodaļa,
Saules iela 15, Konstantinova, tel.29709644, Jadviga Utāne.
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja
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Sporta skolas aktualitātes

Februāra beigās un
martā sporta skolas audzēkņi piedalījās sekojošos sporta pasākumos:
23.-24.februārī trīs vieglatlēti piedalījās Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstēs vieglatlētikā telpās.
Linards Pauliņš izcīnīja
3.vietu 60m skriešanā, uzrādot personisko rekordu.
Jana Poļaka 1500m skriešanā arī izcīnīja 3.vietu. Mārtiņš Konošonoks ieguva
4.vietu.
22.februārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē norisinājās “TOP”

kausa 1.posma sacensības
volejbolā B grupas meitenēm. Sacensībās piedalījās
trīs komandas – Krāslavas
Valsts ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes vidusskola un Dagdas vidusskolas
komanda. Mūsu meitenes
uzvarēja un tika uz “TOP”
kausa finālsacensībām Rīgā
7.aprīlī.
27.februārī Sventes vidusskolā norisinājās Sventes vidusskolas kausa izcīņa
volejbolā meitenēm. Sacensībās piedalījās trīs komandas. Dagdas komanda uzvarot divas spēles, izcīnīja

pirmo vietu.
2.-3.martā četri vieglatlēti piedalījās starptautiskās sacensībās vieglatlētikā
Baltkrievijā, Minskā. Linards Pauliņš izcīnīja 2.vietu 60m skriešanā. Mārtiņš
Konošonoks ieguva 2.vietu
augstlēkšanā.
23.martā notika Dagdas
novada sporta skolas vieglatlētikas sacensības, kurās
startēja sportisti no Dagdas
un Asūnes skolām.
Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis

Izglītības ziņas
23. martā Dagdas un Ezernieku vidusskolas skolēni
piedalījās Latgales reģiona
skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferencē
Daugavpilī: Airita Olehnoviča (skolotāja Anna Krilova),
Jana Sipoviča (sk. Anna Krilova),Veronika Mihejeva (sk.
Ausma Grizāne), Daniela
Čapkeviča (sk. Anna Krilova),
Veronika Mamedova (sk. Svetlana Valtere, Aija Babre), Jana
Krauliša (sk. Marija Micķeviča), Rita Šukele (sk. Marija
Micķeviča), Ilze Andžāne (sk.
Broņislava Andžāne), Jūlija
Mošaka (sk. Broņislava Andžāne), Viola Daniela Kiseļova
(sk. Lidija Kudrjavceva), Daiga Karpoviča (sk. Staņislava
Bondareva), Arnis Savko (sk.
Staņislava Bondareva).
Ir noslēgusies angļu un krievu valodas CE sesija. Šogad
pirmo reizi Ezernieku vidusskolas skolēni nekārto savus
CE savā skolā, bet citā skolā
(sakarā ar skolēnu skaita iz-

maiņām normatīvajos aktos).
Paldies par godprātīga darba
veikšanu CE intervētājiem, vadītājiem un novērotājiem! Paldies vecākiem par atbalstu!
Pavasara brīvlaikā skolotāji
aktīvi piedalījās Starpnovadu
konferencēs Riebiņos un Krāslavā, apmeklēja profesionālās pilnveides kursus. Iestāžu
vadītāji tikās kārtējā seminārā, lai diskutētu par aktuāliem
jautājumiem izglītības jomā:
mācību sasniegumu vērtēšanu, par projekta “Kompetenču
pieeja mācību saturā” īstenošanu skolās, par plānotajiem
pasākumiem Dagdas novadā.
Pieredzē par iekļaujošo izglītību dalījās Aleksandrovas internātpamatskolas direktore Anita Maļinovska un par mācību
stundas plānošanu - Ezernieku
vidusskolas direktora vietniece
mācību jomā Broņislava Andžāne.
Dagdas novada IKSN

Izmaiņas vienā maršruta
Krāslava–Skaista–Dagda reisā
Vieglatlēti starptautiskās sacensībās Baltkrievijā

Sasniegumi olimpiādēs un konkursos
Arī marts bija spraigs
konkursu un olimpiāžu
laiks skolēniem.
1. martā notika Dagdas
novada skolu vokālo ansambļu konkursa “Balsis
2018” 1. kārta, kurā piedalījās pieci kolektīvi no
Dagdas, Ezernieku vidusskolām un Andzeļu pamatskolas. Ceļazīmi uz 2. kārtu
ieguva Dagdas vidusskolas
4. klašu vokālais ansamblis “Rasas pilieni” (vadītāja
Rita Kāposte). Konkursa 2.
kārta norisinājās Preiļos,
kur “Rasas pilieni” izcīnīja
2. pakāpi.
8. martā notika mazo pētniecisko darbu konference, kurā piedalījās septiņpadsmit Dagdas novada 4.
klašu skolēni no Andrupenes, Andzeļu, Asūnes pamatskolām un Dagdas
vidusskolas. 1. pakāpes diplomus saņēma četri dalībnieki, 2. pakāpes diplomus
– 8 dalībnieki un 3. pakāpes
diplomus – 5 dalībnieki.
20. martā notika Dagdas
novada 7.-9. klašu erudīcijas konkurss “Viszinis 2018’’. Ērudītākā skolēna
titulu ieguva Andzeļu pamatskolas 9. kl. skolēns Ainārs Kraulišs, 2. vietā - 8.b
kl. skolniece Milāna Gorbunova no Dagdas vsk. un
3. vietā ierindojās Andzeļu
psk. 9. kl. skolniece Dana
Krauliša.

21. martā četri Dagdas
vidusskolas skolēni (Undīne Kromāne, Katrīna Kuznecova, Reinis Vigulis un
Sintija Sadovska) piedalījās Skolēnu skatuves runas
konkursa 2. kārtā Rēzeknē,
kur visi ieguva 1. pakāpes
diplomu.
Notika arī vairākas olimpiādes:
• Krāslavas un Dagdas
novadu apvienības 9.-12.
klašu Ķīmijas valsts olimpiāde, kurā Armands Rutka
(DV 9.a kl.) ieguva 1.vietu,
Airita Olehnoviča (DV 11.a
kl.) ieguva 2. vietu, Karīna
Kuzmenko (DV 9.b kl.),
Aigars Volčenoks (DV 10.b
kl.), Jana Krauliša (DV 11.a
kl.) un Jānis Magone (DV
12.b kl.) ieguva 3.vietu.
• Krāslavas un Dagdas
novadu apvienības 10.-12.
klašu Ģeogrāfijas valsts
olimpiāde, kurā Daniels
Frīdrihs (DV 11.a kl.) un
Jānis Magone (DV 12.b kl.)
ieguva 1. vietu.
• Dagdas novada 6.-7.
klašu Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē zēniem 1.
vietu ieguva Reinis Vigulis
(DV 7.b kl.), 2. vietu Andris Vorobjovs (DV 7.b kl.)
un 3.vietu Augusts Kovaļevskis (DV 7.a kl.).
• Dagdas novada 6.-7.
klašu Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē meitenēm
1. vietu ieguva Lana Žvirb-

le (DV 6.a kl.), 2.vietu - Kitija Jermolajeva (DV 6.a
kl.), Viktorija Lukiša (EV
7. kl.) un Laura Skorodihina (DV 7.b kl.), 3. vietu ieguva Liāna Radionova (EV
6. kl.) un Valērija Mihejeva
(DV 7.b kl.).
• Dagdas novada 3. klases kombinētajā olimpiādē
(latviešu valodā un dabaszinībās) 1. vietu ieguva Mārtiņš Kokars (DV 3.a kl.), 2.
vietu - Oskars Stepiņš (DV
3.a kl.), 3. vietu - Valērija
Lovčinovska (EV 3.kl.) un
atzinību dabūja Melānija
Skreba (DV 3.kl.)
• Dagdas novada 4. klases matemātikas olimpiādē
1. vietu ieguva Raivis Bartušs (Andzeļu psk. 4.kl.),
2.vietu Devids Šaļtis (DV
4.a kl.), 3.vietu Artis Ņukša (DV 4.a kl.) un Ieva Jermaka (Šķaunes psk. 4.kl.).
Atzinību saņēma Nikita Zavadskis (DVS 4.b kl.).
• Latgales novada 5.-8.
klašu atklātajā matemātikas
olimpiādē Ksenija Barkanova (DV 7.b kl.) ieguva
2.vietu, Raitis Locs (DV 5.a
kl.) un Linda Slapiņa (DV
8.b kl.) ieguva atzinību.
Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Regīna Pauliņa,
Dagdas novada IKSN
izglītības darba speciāliste

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka no 2018.
gada 1.aprīļa maršruta Nr.6213 Krāslava–Skaista–Dagda autobuss no Krāslavas autoostas izbrauks 15 minūtes vēlāk –
plkst.10.10, lai pasažieri pagūtu pārsēsties no viena maršruta
autobusa citā.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā Transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu,
atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā
biļešu skaita.
Valsts SIA “Autotransporta direkcija”

“Latvijas Meža Programmas 2018”
seminārs

13.aprīlī plkst.12:00 Dagdas novada Tautas namā seminārs par
medībām, kinoloģiju, medību suņiem un to izmantošanu medībās, meža dzīvnieku skaita regulēšanu un
ieroču aprites likumu.
Seminārs ir bezmaksas.
Informācija un pieteikšanās: 26621945, 25414008
vai ml@hs.lv

Traktortehnikas valsts
tehniskā apskate
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos
ceļu satiksmē un pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai
skatei.
Pagasts, vieta
Datums
Laiks
Norises vieta
Ozoliņi
09.04.
10:20
Darbnīcas
Landskoruna
20.04.
09:00
"Lielceļi"
Astašova
11.05.
09:00
Darbnīcas
Andiņi
14.05.
10:30
"Graudiņi"
Mariampole
16.05.
10:30
Darbnīcas
Svariņci
17.05.
10:30
Darbnīcas
Porečje
18.05.
09:00
Skolas 7
Konstantinova
23.05.
10:20
Saules 8
Asūne
25.05.
09:00
Dārza 1
Račeva
24.05.
10:20
"Celiņi"
Neikšāni
28.05.
10:30
Pagasts
Astašova
07.06.
10:20
Darbnīcas
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Pasākumi Dagdas novadā
Andrupenē:
08.04. "Satiec savu Meistaru" muzejā
“Andrupenes lauku sēta”.
Dagdā:
19.03-20.04. Dagdas novada Tautas namā
notiks fotoizstādes "Hobby" un "Gadalaiki".
Ķepovā:
06.04. Akcija "Satiec savu Meistaru".

Svariņos:
21.04. Indras, Robežnieku, Asūnes, Svariņu
tautas namu Lauku muzikantu svētki "Spēlē,
muzikant!"
Dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas,
lūdzam sekot pasākumu afišām un www.dagda.lv.

Andrupenes skolnieces panākumi
mākslas darbu konkursā
Katru gadu Valsts izglītības satura centrs izsludina
bērnu mākslas darbu konkursu „Lidice”.
Tā kā UNESCO 2018.2028.gadu pasludinājusi par
Starptautisko
desmitgadi

“Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”, tad 46.Starptautiskā
bērnu mākslas izstādes-konkursa „Lidice 2018” tēma bija
“Ūdens”.
Arī Andrupenes pamatskolas vizuāli plastiskas mākslas
pulciņu dalībnieki piedalījās šajā konkursā un tika
nosūtīti 6 darbiņi.
Konkursa Latvijas I kārtā darbus vērtēja Valsts
izglītības satura centra un
Rīgas Interešu izglītības
metodiskā centra izveidota
žūrija: māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja Grafikas kolekcijas
glabātāja Valda Knāviņa;
Rīgas Interešu izglītības
metodiskā centra vizuāli
plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un
vizuālās mākslas metodiķe

Viva Dzene, Rīgas Bērnu un
jauniešu centra „Daugmale”
studijas „Mozaīka” vadītāja,
Starptautiskā bērnu mākslas
konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze
Rimicāne.
Konkursam I kārtai tika
iesūtīti 1256 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām.
No šiem darbiem tika izvirzīti 178 darbi uz II kārtu Čehijā. Starp izvēlētajiem 178
darbiem uz ČEHIJU dosies
arī Andrupenes pamatskolas
1.klases skolnieces Samantas
Kaņēvicas darbiņš „Makšķerniece”. I kārtas laureātu darbi
bija apskatāmi Rīgas domē.
Mairita Konošonoka
Andrupenes pamatskolas
skolotāja

Kapu svētki:
05.05. plkst. 13:00 – Locu kapos (Svariņu
pag.)
05.05. plkst. 14:00 – Puščas kapos (Svariņu
pag.)
12.05. plkst. 13:00 – Rubuļu kapos (Šķaunes
pag.)
12.05. plkst. 14:00 – Malcānu kapos (sv.
Mise) (Šķaunes pag.)
19.05. plkst. 12:00 – Žērkļu kapos (Pušas
pag.)
19.05. plkst. 13:00 – Meikšānu kapos (sv.
Mise) (Pasienas pag.)

19.05. plkst. 14:30 – Pintu kapos (Pasienas
pag.)
26.05. plkst. 12:00 - Biža kapos (Andrupenes
pag.)
26.05. plkst. 13:00 – Borkuicu kapos (sv.
Mise) (Šķaunes pag.)
26.05. plkst. 15:00 – Mazurovas kapos (Šķaunes pag.)
27.05. plkst. 16:00 – Locglovas kapos (Ezernieku pag.)
Ar pilnu kapu svētku sarakstu var iepazīties
www.dagda.lv/Kultūra/Reliģija
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Pasākumi bibliotēkās:
Andrupenē:
05.03. – 27.04. Ineses
Plesņas krūzīšu kolekcijas
izstāde "100 krūzītes Latvijai".
9.04. - 20.04. Literatūras
izstāde "Jaunas grāmatas
bibliotēkas plauktos" .
27.04. Bibliotekārā stunda
bērniem, Latvijas simtgadi gaidot "Latvijai mēs
spēku dosim, ja viens otru
samīļosim".
No 30.04. I. Ziedoņa 85.
jubilejas gadam veltīta literatūras izstāde "Visu var
tumsā pazaudēt, bet sevi tikai atrast".
No 02.05. J. Račinskas
galda spēļu izstāde "Aizraujošās galda spēles".
03.05. Galda spēļu pēcpusdiena "Uz baltā galdauta".
Andzeļos:
10.04.-18.04. Tematiskā
izstāde par pavasara darbiem "Ko sēsi, to pļausi".
23.04. - 27.04. Bibliotēku
nedēļas nodarbības skolēniem "Elektroniskais katalogs - tas ir vienkārši".
30.04. - 4.05. Literatūras izstāde "Darba svētki.
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena".
03.05. Literatūras izstāde
veltīta dzejniekam Imantam Ziedonim - 85.
Bērziņos:
25.04. Informatīvs pasākums "Mainās bibliotēka,
mainās sabiedrība" visiem
interesentiem par bibliotēkā pieejamām bezmaksas
datu bāzēm un resursiem.
2.05. - 11.05. Literatūras izstāde "Tuvumā būt"
veltīta dzejnieka Imanta
Ziedoņa 85. dzimšanas
dienai.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
03.04. – 30.04. Literatūras
izstādes: "Pieklājības pasaulē", "Visums", "Putni
iedzied pavasari!"
05.04. Bibliotekārā stunda
"Digitālais ceļojums Letonikas datu bāzē".
16.04. Informācijas diena
"Jaunieguvumi Dagdas
bērnu bibliotēkā".
12.04. Rīta stunda maza
jiem "Pilsētas putni - ziņkārīgākie".
Dagdas novada tautas
bibliotēka:
02.04. – 30.04. Literatūras
izstādes:
"Kaites projām vēji lai
nes…", veltīta Pasaules
veselības dienai.
"Bērnu grāmata - brīnumains spēks".
Bērnu grāmatu izstāde,
veltīta
Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai "Dzīvot un attīstīties
strauji mainīgajā pasau-

lē".
Novadpētniecības materiālu izstāde par Dagdas
novada bibliotēkām, veltīta bibliotēku nedēļai.
Izstāžu cikla “Grāmata ietērpta…” izstāde "Grāmata violetā tērpā".
Izstāžu cikla “Grāmata
ietērpta…” izstāde "Dodies ceļojumā cauri lappusēm…”.
Jaunieguvumu izstāde.
03.04. - 28.04. Lidijas
Igaunes fotoizstāde "Pasaule ienirst krāsās"
25.04. Radoša nodarbība
"Grāmatzīme – aksesuārs
grāmatai".
Ezerniekos:
16.04. S. Brices tulkotās
literatūras izstāde "Valoda ir tautu tilts", tulkotājai
Silvijai Bricei - 60.
23.04. Pasaules grāmatu
un autortiesību dienai veltīta grāmatu izstāde "Uzrakstīts burts paliek".
30.04. - Čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam
- 135.
03.05. "Kļūt mazam, lai
augtu liels." Dzejniekam
Imantam Ziedonim — 85.
03.05. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
dienai veltīta grāmatu izstāde.
Ķepovā:
30.04. – 05.05. Literatūras izstāde "Dzejniekam
I.Ziedonim - 85."
Svariņos:
17.04. Literatūras izstāde
"Biblioterapija - grāmatas
dziedina dvēseli".
20.04. Derīgo padomu
stunda lauksaimniekiem.
No 23.04. Bibliotēkas nedēļa: Informācijas diena
"Bibliotēka-tavas iespējas!"; Novecojošas un mazvērtīgas literatūras nodošana;
No 2.05. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta izstāde: "Latvija sākas mūsu
sirdīs!"
No 3.05. Literatūras izstāde "Vissvarīgākais, ko
cilvēks var izdarīt, ir ne
jau pārmainīt pasauli, bet
gan sevi.", veltīta I. Ziedoņa 85. atceres dienai.
Šķaunē:
16.04. – 20.04. Izstāde "Grāmatas – jubilāri
2018"; pēcpusdiena mazuļiem "Lasīsim kopā".
23.04. – 10.05. Literatūras izstāde "Re, kā", kas
veltīta dzejnieka Imanta
Ziedoņa 85.atceres dienai.
25.04. – 10.05. Literatūras
izstāde "4.maijs – Latvijas
Republikas neatkarības
atjaunošanas diena".
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Dagdas Novada Ziņas

Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 27.
februāra līdz 31. martam
reģistrēti 3 jaundzimušie - 3 zēni, kuriem doti
šādi vārdi:

Klims, Sergejs, Andrejs
Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

Dagdas novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”
Alejas ielā 4, Dagda,
Dagdas novads, LV - 5674

Atbildīgie par izdevumu: Sabiedrisko
attiecību speciālistes Evita Krūmiņa,
Dace Rune, dace.rune@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 pareizību atbild autors.

