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6.jūlijā notika ārkārtas Dagdas novada domes sēde.
Tika atjaunotas deputāta pilnvaras Raitim Azinam, kurš bija nolicis deputāta mandātu uz laiku,
jo bija atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu.
Izskatīts jautājums par Konstantinovas pagasta
pārvaldes vadītāja iecelšanu. Atklāti balsojot ar
vēlēšanu zīmēm, vienbalsīgi deputāti lēma, ka no
10.jūlija Konstantinovas pārvaldes vadītāja amata
pienākumus uz 0,75 slodzi veiks Solvita Stepiņa.
Ņemot vērā to, ka divi deputāti nolika pilnvaras
pirms termiņa, tika veiktas izmaiņas komiteju sastāvos. Finanšu un attīstības jautājumu komitejas
sastāvā ievēlēja deputātu Juri Kavunu un Izglītības,
kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā - deputāti Irēnu Gžibovsku.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

24.jūlijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.
Deputāti nolēma piedalīties ELFLA pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ar projektu „Dagdas novada lauku ceļu
infrastruktūras pārbūve” ar kopējām projekta izmaksām 860 187,30 EUR, un nodrošināt projekta
līdzfinansēšanu 86 018,73 EUR apmērā. Projekta
rezultātā tiks pārbūvēti pašvaldības grants ceļi:
Aleksandrova – Skudriķi, (ceļa Nr.7-4) no 0,00 līdz
4,6 km; Porečje – Malcāni, (ceļa Nr.4-3) no 0,00
līdz 2,46 km; Krasnopole – Malcāni (ceļa Nr.10-2)
no 0.00 līdz 4.95 km. Kopējais pārbūvēto pašvaldības grants ceļu garums – 12,01 km.
Tika nolemts Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no bilances un pašvaldības iestādēm iekļaut bilancē pamatlīdzekļus – Nekustamo
īpašumu “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā un Ezernieku sporta zāles tehnisko projektu.
Tika nolemts apstiprināt grozījumus Dagdas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikumā.
Tika nolemts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām personām.
Lai nodrošinātu Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta “Relaksējoši attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem
ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu Aleksandrovas internātpamatskolā, tika nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē 50
000,00 EUR apmērā.
Deputāti atbalstīja ņemt aizņēmumu Valsts kasē
10 700,00 EUR apmērā izglītības iestāžu investīciju projekta “Dagdas vidusskolas apkures sistēmas

Domes sēžu lēmumi

pārbūve” īstenošanai.
Tika nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē 8
800,00 EUR apmērā izglītības iestāžu investīciju
projekta “Apkures katla nomaiņa un apkures sistēmas remonts Asūnes pamatskolā” īstenošanai.
Tika nolemts veikt grozījumus Dagdas novada
domes 2017.gada 20.aprīļa sēdē apstiprinātajā
Dagdas Tūrisma informācijas centra 2017.gada suvenīru cenrādī.
Tika nolemts apstiprināt Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2016.gadu. Ar to var
iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, visās bibliotēkās un www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti.
Tika pieņemta zināšanai informācija par sociālā
budžeta izpildi 2017.gada 1.pusgadā. No 2017.gadā
plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem
349 235,00 EUR Dagdas novada Sociālais dienests
2017.gada 1.pusgadā izlietojis 169 162,00 EUR jeb
48,44%, t.sk.:
• GMI nodrošināšanai – 95 113,00 EUR jeb
54,47%;
• dzīvokļu pabalstiem – 10 971,00 EUR jeb
31,26%;
• citiem pabalstiem – 63 078,00 EUR jeb 42,40%.
Tika apstiprināts pārskats par Dagdas novada
pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 1.pusgadā:
• budžeta ieņēmumu daļā – 5 364 903,00 EUR
jeb 59,16%, t.sk. atlikums gada sākumā 245 273,00
EUR.
• budžeta izdevumu daļā – 4 746 208,00 EUR
jeb 52,44%.
• speciālā budžeta:
▪▪ieņēmumu daļā – 213 158,00 EUR jeb
13,75%, t.sk. atlikums gada sākumā 32 636,00
EUR;
▪▪izdevumu daļā – 146 764,00 EUR jeb
9,55%.
Amatu pienākumu pildīšanai tika nolemts piešķirt saziņas līdzekļus un noteikt limitus.
Sakarā ar to, ka pa Alejas šķērsielu, Dagdā notiek intensīva transportlīdzekļu satiksme līdz autoservisam, pasta nodaļai, kapličai, kā arī ielas malās
novietotās automašīnas apgrūtina piekļuvi īpašumiem Alejas ielā 16A un 16B, ņemot vērā, ka ielas
brauktuves malās nav izveidoti paplašinājumi, kā
arī nav ierīkota automašīnu stāvvieta, lai uzlabotu
ceļu satiksmi, tika izlemts aizliegt transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Dagdas pilsētas Alejas
šķērsielas kreisajā pusē, līdz ar to tiks uzstādītas
aizlieguma zīme 326 (apstāties aizliegts) un papildzīmes 810 (darbības zona).
Nolemts novirzīt no pašvaldības 2017.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem 25 000,00 EUR Dagdas pilsē-

tas Ezermalas ielas ceļa seguma virsmas apstrādes
darbu veikšanai un 3 500,00 EUR Dagdas pagasta
ielu un ceļu uzturēšanai.
Sakarā ar to, ka turpmāka transportlīdzekļa
Hyundai Accent un transportlīdzekļa LADA NIVA
4X4 ekspluatācija ir ekonomiski nelietderīga vispārējā transportlīdzekļa nolietojuma un būtisko
tehnisko defektu dēļ, tika apstiprināta automašīnas
Hyundai Accent pārdošana par brīvu cenu - 100,00
EUR, kas atbilst lūžņu cenai, un transportlīdzekļa
LADA NIVA 4X4 pārdošana izsolē ar augšupejošu
soli.
Nolemts slēgt nomaksas līgumu uz 12 mēnešiem
par nekustamā īpašuma „Zaļbirzītes”, Andrupenes
pagastā, Dagdas novadā par nosacīto cenu 21 800
EUR.
Tika apstiprināti lēmumi par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu 5 personām. Sakarā ar
zemesgabala nomnieka ierosinājumu atsavināt to,
ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Lapsiņas”,
Ķepovas pagastā, nav nepieciešams pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, kas sastāv no
zemes vienības ar kopējo platību 5,33 ha, pārdodot
izsolē ar augšupejošu soli. Tika apstiprināta īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija.
Sēdē izskatīja ar nekustamo īpašumu saistītus
jautājumus: par zemes nomas tiesību pagarināšanu;
par zemes nomas līgumu slēgšanu; par neiznomātu
zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par grozījumiem zemes nomas līgumos; par zemes vienību
robežu un platību grozīšanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Balodīši”,
Andrupenes pagastā; par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu.
Deputāti nolēma apstiprināt grozījumus Dagdas
novada pašvaldības darba kārtības noteikumos. Aivaram Trūlim piešķīra ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 7.augusta līdz 20.augustam un noteica,
ka viņu aizvietos Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure.
Tika izskatīts papildus jautājums par pilnvarojumu dalībai LPS 28.kongresā. Sakarā ar to, ka neviens deputāta kandidāts netika izvirzīts, Dagdas
novada pašvaldību kongresā pārstāvēs viens delegāts – domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Ar pilniem domes sēdes protokoliem, pielikumiem un audio ierakstiem var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes
protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Evita Krūmiņa
Sabiedrisko attiecību speciālists

Nodarbību grafiks 2017.gada augustā
ESF projekta „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/020)
semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017.gada
augustam.
• Ezernieku Saietu namā
no 01.08. līdz 29.08., otrdienās plkst. 18:00 – 18:45
notiks vispārattīstošās vingrošanas grupas nodarbības
Ezerniekos;
• Dagdas pilsētas administratīvā teritorijā no 02.08.
līdz 30.08., trešdienās un
piektdienās plkst. 17:30
– 18:15 notiks nūjošanas
grupas nodarbības Dagdā
cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām;
• Dagdas pilsētas admi-

nistratīvā teritorijā no 03.08.
līdz 31.08., pirmdienās un
ceturtdienās plkst. 17:30 –
18:15 notiks nūjošanas grupas nodarbības Dagdā;
• Svarincu ciemata administratīvā teritorijā 14.08.;
28.08., pirmdienās plkst.
17:00 – 17:45 notiks nūjošanas grupas nodarbības Svarincos;
• Ezernieku ciemata administratīvā teritorijā 03.08.,
17.08., 31.08.,plkst. 17:00 –
17:45 notiks nūjošanas grupas nodarbības Ezerniekos;
• Andrupenes ciemata administratīvā teritorijā 04.08.,
18.08., plkst. 18:00 – 18:45
notiks nūjošanas grupas nodarbības Andrupenē;
• Asūnes ciemata administratīvā teritorijā 14.08.;

18.08., plkst. 18:00 – 18:45
notiks nūjošanas grupas nodarbības Asūnē;
• Konstantinovas ciemata administratīvajā teritorijā
14.08.; 28.08., plkst. 15:00
– 15:45 notiks nūjošanas
grupas nodarbības Konstantinovā.
• Šķaunes ciemata administratīvā teritorijā 01.08.,
15.08., 29.08., plkst. 17:00 –
17:45 notiks nūjošanas grupas nodarbības Šķaunē.
• 23.08. plkst. 16:00 –
18:00 Ezerniekos un plkst.
18:30 – 20:30 Dagdā notiks
pasākumi par onkoloģisko
slimību profilaksi: Informatīvais pasākums par onkoloģisko slimību profilaksi to
riska faktoriem.
Tēmas:

* Ieskats onkoloģisko saslimšanu cēloņos;
* Onkoloģisko
slimību
profilakse;
* Onkoloģisko
slimību
riski un to mazināšanas iespējas;
* Onkoloģijas veidi un to
pazīmes.
• Dagdas
vidusskolas
sporta zālē 02.08. – 30.08.,
pirmdienās plkst. 17:00 –
17:45 un trešdienās plkst.
19:00 – 19:45 notiks futbola
pulciņa nodarbības Dagdā.
• Dagdas novada administratīvā teritorijā 19.08., plkst.
10:00 notiks Dagdas novada
sporta diena 2017.
• JIC “Parka rozes” un teritorijā no 02.08. līdz 30.08.
trešdienās plkst. 17:00 –
18:30 notiks Daudzveidīgas

sporta
aktivitātes/1.grupa
(10-14 gadi).
• JIC “Parka rozes” un teritorijā no 02.08. līdz 30.08.
trešdienās plkst. 15:30 –
17:00 notiks Daudzveidīgas
sporta
aktivitātes/2.grupa
(14-18 gadi).
• JIC “Parka rozes” un
teritorijā no 01.08. darbadienās notiks vasaras dienas nometne “Veselīgs un Aktīvs”.
• Dagdas Tautas namā
02.08. – 30.08., trešdienās
plkst. 17:30 – 18:15 notiks
pilates nodarbības bērniem
Dagdā.
• Dagdas Tautas namā no
01.08. līdz 29.08., otrdienās
plkst. 18:00 – 18:45 notiks
pilates nodarbības bērniem
Dagdā.
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Dagdas novada attīstības idejas tiek realizētas
Dagdas novada daudzveidīgās ideju izpausmes
realizējas caur atbalstītiem
projektiem.
LEADER
FINANSĒJUMS:
2017. gada 28. jūnijā tika
atbalstīts projekts “Florbola aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai Dagdas novadā” (projekta Nr.17-03AL33-A019.2202-000002).
Projektā veiktās aktivitātes:
iegādāti florbola borti (1
kompl.) ar mērķi ieinteresēt jaunos spēlētājus aktīvai sporta darbībai, veselīga
dzīves veida veicināšanai un
harmoniskas personības attīstībai.
Projekta rezultāts: florbola komandu un individuālo
treniņu procesu uzlabošana,
sporta sacensību organizēšana un jaunāko spēlētāju ātrāka un efektīvāka integrēšana
florbola spēles pamatprincipos un jauno spēlētāju ieinteresētība spora veidā.
Projekta īstenošanas laiks
līdz 2017.gada 30.novembrim.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 5 200,00 EUR,
no kurām ELFLA publiskais
finansējums 4 680,00 EUR,
savukārt pašvaldības līdzfinansējums 520,00 EUR.
2017. gada 31. maijā tika
atbalstīts projekts “Āra

klases izveidošana Dagdā,
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” (projekta Nr.17-03AL33-A019.2202-000006)
ar mērķi dažādot vietējo
iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes, izveidojot publiski
pieejamo āra klasi, vecinot
aktīvu, zaļu un veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu
vidū, organizēt mācību procesu radošu un netradicionālu – dabā, svaigā gaisā.
Projektā veiktās aktivitātes: Uzbūvēta āra klase.
Projekta īstenošanas laiks
līdz 2017.gada 30.novembrim.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 5 230,68 EUR,
no kurām ELFLA publiskais
finansējums 4 707,61 EUR,
savukārt pašvaldības līdzfinansējums 523,07 EUR.
2017. gada 30. maijā tika atbalstīts projekts
“Brīvdabas trenažieru izvietošana Dagdas pilsētā
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ( projekta Nr.17-03AL33-A019.2202-000003)
ar mērķi brīvdabas trenažieru izvietošanu Dagdas pilsētā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Projektā veiktās aktivitātes: iegādāti un uzstādīti
brīvdabas trenažieru kompleksi (2 komplekti)

Projekta īstenošanas laiks
līdz 2018.gada 31.jūlijam.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 9 171,00 EUR,
no kurām ELFLA publiskais
finansējums 8253,90 EUR,
savukārt pašvaldības līdzfinansējums 917,10 EUR.
2017. gada 10. jūlijā tika
atbalstīts projekts “Latviešu tautas tērpu iegāde
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” (projekta Nr.17-03AL33-A019.2202-000005)
ar mērķi iegādāties latviešu
tautas tērpus Dagdas novada
vidējās paaudzes deju kolektīviem “Eži” un “Ondrupīši”,
līdz ar to veicināt sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, un kultūras mantojuma saglabāšanu
Dagdas novadā.
Projektā veiktās aktivitātes: iegādāti vīriešu tautas
tērpu komplekti (“Ondrupīši” - 10 kompl., “Eži” - 9
kompl.) un sieviešu tautas
tērpu komplekti (“Ondrupīši” - 10 kompl., “Eži” - 9
kompl.).
Projekta īstenošanas laiks
līdz 2018.gada 25.jūnijam.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 13 829,09 EUR,
no kurām ELFLA publiskais
finansējums 9 000,00 EUR,
savukārt pašvaldības līdzfinansējums 4 829,09 EUR.
Projekta pieteikumi sa-

gatavoti un guvuši atbalstu, vietējās rīcības grupas
biedrības „Krāslavas rajona
partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas
2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu
iesniegšanas 3. kārtā 2.2. rīcības “Atbalsts sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
Projekti īstenoti Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam
pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējumu. Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē
Lauku atbalsta dienests.
2017. gada 29. jūnijā tika atbalstīts projekts
“Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu
pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai” (projekta Nr.17-03AL33-A019.2201-000006).
Projektā veiktās aktivitātes: uzbūvēta kapliča Andzeļu ciemā.
Projekta īstenošanas laiks
līdz 2018.gada 31.decembrim.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 37 351,00 EUR,
no kurām ELFLA publis-

kais finansējums 33 615,390
EUR, savukārt pašvaldības
līdzfinansējums 3 735,10
EUR.
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu, vietējās rīcības grupas
biedrības „Krāslavas rajona
partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas
2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā 2.1.
rīcības “Atbalsts vietējās
teritorijas, ieskaitot dabas
un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai”.
Projekts īstenots Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam
pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējumu. Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē
Lauku atbalsta dienests.
Informāciju sagatavoja:
Ligita Nagļa
Dagdas novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
Olga Gekiša
Projektu koordinatore

Velobrauciena entuziasti un veselīgā
dzīvesveida piekritēji
2017. gada 21. jūlijā 54 dalībnieki mina pedāļus velobraucienā
“Velobrauciens pa Dagdas novadu
2017”, ko organizēja Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar Dagdas
novada Tūrisma un informācijas
centru, kā ar pasākuma izpildītā-

Velobrauciena dalībnieki

jiem - jauniešu biedrību “Dagne”.
Katrs dalībnieks reģistrējoties saņēma dzeramo ūdeni, kā arī tiem ,
kuriem nebij nepieciešamais drošības ekipējums, saņēma atstarojošās
vestes un velo ķiveres.
Velobrauciena mērķis: veicināt

veselīgu dzīvesveidu; popularizēt
riteņbraukšanu kā vienu no aktīvās
atpūtas veidiem Dagdas novadā; iesaistīt pasākumā dažāda vecuma dalībniekus; veicināt aktīva brīvā laika
pavadīšanu bērnu un jauniešu vidū.
Šī gada velobrauciena maršruts
(Dagda – Ezernieki – Šķaune – Dagda) bija, aptuveni,
70 km garumā.
Liels
paldies
Landskornas Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu baznīvas
priesterim
Aivaram Kursītim
par ziedotiem kartupeļiem zupas gatavošanai, Šķaunes
TN vadītājam Jurijam Tomilinam par
nakšņošanas nodrošinājumu velobrau-

ciena dalībniekiem. LSK Krāslavas,
Dagdas, Aglonas novadu komitejas
Šķaunes jauniešu nodaļas vadītājai
Sandrai Drozdovai un brīvprātīgājiem par viesmīlību un pusdienu organizēšanu, Haroldam Kavinskim
un Andrim Belovam par atbalstu
velobrauciena organizēšanā, Svariņu
pagasta pārvaldes šoferim Aivaram
Šļahotam par tehnisko palīdzību velobrauciena laikā.
Pasākums tiek īstenots
SAM
9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020
ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020.
Ligita Nagļa
Dagdas novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
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Lai izcīnītu uzvaru, bija jāsagaida īstais mirklis!
27.jūlijā JIC “Parka rozes” teritoriju piepildīja 72
jaunieši un viņu sportiskais gars. Tur notika “Dagdas novada Jauniešu sporta
diena 2017”. Dalībniekiem
bija iespēja piedalīties vairākos sporta veidos.

Jauniešu sporta dienas
mērķis ir: sniegt iespēju
jauniešiem kopīgi piedalīties fiziskajās aktivitātēs,
veicināt jauniešu iesaistīšanos veselību veicinošos
pasākumos.
Jauniešu sporta dienas

uzdevums: jauniešu iesaiste veselības veicināšanas
aktivitātēs, fiziskās veselības uzlabošana un motivēšana fizisko aktivitāšu
ieviešanai ikdienā, kā arī
noteikt aktīvāko un sportiskāko jaunieti Dagdas
novadā.
2017. gada
Jauniešu
sporta spēlēs
1. vietu ieguva Dagdas
komanda, 2.
vietu - Konstantinovas
komanda un
3. vietu ieguva Asūnes
komanda.

2018. gadā “Jauniešu
sporta diena 2018” notiks
Konstantinovā.
Pasākums tika īstenots
SAM 9.2.4.2. Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020
ietvaros,m
līgums
Nr.9.2.4.2/16/I/020.

Ligita Nagļa
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

Konstantinovas komanda

Mainīts Dagdas
novada
pašvaldības
darba laiks
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku pieejamību pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, no 1. augusta ir
mainīts Dagdas novada pašvaldības
darba laiks.
Ar 2017.gada 1.augustu pašvaldības administrācijas darbiniekiem tiek
noteikts sekojošs darba laiks:
Pirmdienās: 08.00 –12.00 un
13.00 –18.00;
Otrdienās:
08.00 –12.00 un
13.00 –17.00;
Trešdienās: 08.00 –12.00 un
13.00 –18.00;
Ceturtdienās: 08.00–12.00 un
13.00 –17.00;
Piektdienās: 08.00–12.00 un
13.00 –15.00.
Pagastu pārvaldes pagaidām strādā
stāpat kā līdz šim.

SUSTENTO avīze – cilvēkiem ar invaliditāti
No pavasara Latvijas Cilvēku
ar īpašām vajadzībām sadarbības
organizācija SUSTENTO izdod ikmēneša avīzi cilvēkiem ar invaliditāti.
Avīze tiek izdota projekta “Informācija pieejama ikvienam” ietvaros
un ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no
Latvijas budžeta līdzekļiem.
Latvijā, apmēram, 8% no visiem
iedzīvotājiem ir cilvēki ar invaliditāti. Un liela daļa no šiem cilvēkiem
ir krietni izolēta no informācijas, kas
nepieciešama tieši šai grupai. Digitalizētā pasaulē, šķiet, kā var būt prob-

lēmas saņemt nepieciešamo informāciju? Tomēr tā ir, jo daļa cilvēku ar
invaliditāti ir seniori, kuriem svešas
modernās tehnoloģijas, daļai nav līdzekļu, lai iegādātos datoru un pieslēgtu internetu, daļa dzīvo tik izolēti, ka vienīgie saziņas līdzekļi ir radio
un televizors. Liela daļa no minētajām grupām ir ļaudis ar invaliditāti
ārpus Rīgas.
Ir daudzas speficiskas lietas, kas
attiecas tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti. Un, domājot par šo mērķauditoriju, tiek veidota SUSTENTO avīze
– speciāls drukāts izdevums cilvēkiem ar invaliditāti. Katrā numurā ir

tēma, kas tiek apskatīta dziļāk, piemēram, transporta pieejamība, asistenta pakalpojumi, invaliditātātes
noteikšana u.c. – tā ir iespēja zināt
pamatinformāciju un apgūt, kur meklēt vajadzīgās papildu zināšanas. Tā
kā SUSTENTO ietilpst gandrīz 50
dalīborganizācijas, tad katrā numurā
iepazīstinām ar kādu no tām – tā ir
iespēja uzzināt, kur iesaistīties aktivitātēs un meklēt palīdzību.
Aicinām būt aktīviem, jo informācija darīs pašapzinīgākus un spējošus pastāvēt par savām vajadzībām,
tā veidos dzīvi pilnvērtīgāku un ļaus
būt aktīviem sabiedrības locekļiem.

SUSTENTO avīze ir bezmaksas.
Drukāto avīzi var saņemt invalīdu
brālībā “Nema”, Lāčplēša ielā 2,
Dagdā. Tāpat var iegriezties SUSTENTO birojā Antonijas ielā 24-20,
Rīgā, kā arī zvanīt uz tālr. 67590437
vai rakstīt uz e-pastu: sustento@sustento.lv, lai vienotos par saņemšanu.
Avīze elektroniski pieejama SUSTENTO mājas lapā www.sustento.lv.

Valda Lutiņa
SUSTENTO avīzes redaktore

Pagastu ziņas
Asūnes pagastā:
Jūlijā pagasta darbinieki cītīgi gatavojās svinēt Asūnes pagasta svētkus.
Strādnieki cītīgi veic ciemata labiekārtošanas darbus.
Turpinās malkas sagatavošana
pašvaldības cirsmā.
Tiek veikts pašvaldības dzīvokļa
kosmētiskais remonts.
Dagdā un Dagdas pagastā:
Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana rit pilnā sparā.
Ezermalas ielā jau uzsākti seguma
uzlabošanas priekšdarbi.
Dagdas vidusskolā uzsākta apkures sistēmas pārbūve.
Jelgavas ielas pludmalē tiek veikta
stāvvietas paplašināšana. Tiks nostiprināta ceļmala un izveidots grāvis.
Augustā tiek plānoti pilsētas skvēra un laukuma pie domes zālāju atjaunošana.
Lai uzlabotu pārskatāmību Alejas
un Daugavpils ielu krustojumā, tiks
likvidēti dzīvžogi, kas traucē autovadītājiem.
Asūnes ielā tiks izcirstas vecās
liepas. Ciršanas laikā tiks ierobežota
satiksme, tāpēc aicinām būt uzmanīgiem!
Dagdas skvērā, Lubānas pilskalnā,

Ķepovas pagastā:
jaunajā pludmalē un Dagdas parkā cijas.
Nepārtraukti tiek veikti pagasta teUzlabota ūdens kvalitāte Alektiks uzstādītas jaunas atkritumu urritorijas sakopšanas darbi.
sandrovas ciema ūdenstornī.
nas.
Tika veikta pašvaldības ceļa KatNotika bedru aizbēršana un ceļa
Bērziņu pagastā:
Strādnieki cītīgi veic ciema terito- klātnes planēšana uz ceļiem: Kro- rinišķi – Neikšāni ceļmalu attīrīšana
rijas appļaušanu, sakopšanu un tiek māni – Bogdāni, Aleksandrova – no krūmiem 2,14 km garumā.
Tika salasīti akmeņi no pašvaldīveikta pagasta ceļu ceļmalu appļau- Skudriķi, Konstantinova – Zariņi,
bas
ceļa Apaļi – Meļķeri grāvjiem
Konstantinova
–
Puncuļi,
Murāni
–
šana.
Strādnieki veica Nazāru kapsētas Aleksandrova un Eisaki – Sivergols. 2,51 km garumā.
Jūlijā pagasta Tautas namā pirmo
appļaušanu un teritorijas sakopšanu pirms kapusvētkiem, un appļāva reizi tika svinēti Dārza svētki.
Turpinājums 5.lpp
Krišķinovas un Valuhu kapsētas
otrreiz. Morozovas vecticībnieku
kapsētā sakopa un novāca nokritušos kokus.
Pie Brīvā laika pavadīšanas
centra “Upmala” izzāģēja vecos
bīstamos kokus un sakopa teritoriju.
Uzsākts pagasta pārvaldes administratīvās ēkas 2. stāva kāpņu
telpas un gaiteņa kosmētiskais remonts.
Konstantinovas pagastā:
Tiek sakopta pagasta teritorija
– appļauti zālieni, ceļmalas, izravētas puķu dobes.
Nokrāsota skolas ēkas fasāde,
sakārtota skolas teritorija, iesākti
iekšējie remontdarbi.
Turpinās darbs pie divu projektu “Sabiedrība ar dvēseli” realizā- Turpinās Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana
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Turpinājums no 4.lpp
Turpinās pašvaldības ceļu
remontdarbi un ceļmalu
pļaušana.
Appļautas un sakārtotas
Apaļu un Neikšānu ciemu
ūdens ieguves vietas.
Nopļauts un sakārtots atpūtas laukums Apaļu ciemā.
Ir pabeigts jumta remonts
pagasta bibliotēkas ēkai.
Sadarbībā ar Bērziņu pagasta pārvaldi tika nomainīts
Perveļovas kapu teritorijas
žogs.
Šķaunes pagastā:

Pagastā tiek veikti ikdienas darbi – zāles appļaušana
ciematā un kapu teritorijās.
Tika veikta pašvaldības
ceļmalu appļaušana.
Skolā turpinās kosmētiskais remonts.
Ir uzsākti darbi pašvaldības daudzdzīvokļu mājas
“Kaimiņi” jumta nomaiņai.
Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa
pēc pagastu pārvalžu un PI
“Pilsētsaimniecība” vadītāja
sniegtajām ziņām

Uzsākti ceļa remontdarbi
Konstantinovas pagastā
Šobrīd Latvijas Valsts
ceļi īsteno projektu valsts
vietējā autoceļa V614 Kromāni – Auleja – Rogeļi posmā Konstantinovas pagastā no 0,000 līdz 3,565 km
seguma atjaunošana. Kopējais garums ir 3,6 km.
Projekta ietvaros tiks veikta liekā grunts apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, pamata nesošās kārtas izbūve

un dubultās virsmas izbūve.
Projekta kopējās izmaksas
ir 310 000 EUR.
Būvdarbus objektā veic
SIA “Ceļi un tilti”, kuram
ir divi apakšuzņēmēji SIA
“Mikor”, kas veic zemes
būvdarbus, un dubultās virsmas apstrādi veic Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”.
Projekta realizācijas re-

zultātā tiks uzlabots braukšanas apstākļi ceļa posmā, ceļš
vairs nebūs tik putekļains
kāds tas ir šobrīd.
Būvdarbi uzsākti šī gada
17. jūlijā, būvdarbu izpildes
termiņš, saskaņā ar līgumu,
ir 60 dienas. Tātad būvdarbi
tiks pabeigti šī gada 18. septembrī.
Informācijas avots:
www.lvceli.lv

“Annas Dagdā”
Jūlija beigās Dagdā pulcējās gan
vietējie iedzīvotāji, gan tuvi un tāli
viesi uz novada svētkiem “Annas
Dagdā”. Šī gada svētki bija veltīti
Latgales tematikai.
Svētkus atklāja novada jaunieši sacenšoties pasākumā “Dagdas novada
jauniešu sporta diena 2017”. Arī nākamā diena pagāja sportiskā garā, jo
rīta pusē Dagdas ezera krastā pulcējās pludmales volejbolisti, bet vakarā
JIC “Parka rozes” - nakts strītbola
spēlētāji. Sacensību dalībniekus aktīvi atbalstīja līdzjutēji, bet skatītājus
tumsas aizsegā izklaidēja zumbas dejotājas. Tās pašas dienas vakarā Dagdas Tautas namā notika mākslas filmas “Sapnis” pirmizrāde. Pēc filmas
noskatīšanās klātesošos uzrunāja pats
filmas režisors Arturs Tomaševskis.
Šis ir Artura pirmais darbs, un viņš
bija ļoti pateicīgs visiem, kas ieradās
uz filmas prezentāciju, un teica lielu
paldies visiem filmas dalībniekiem.
Jau pašā sestdienas rītā pilsētas
skvērā valdīja kņada – tur norisinājās mājražotāju tirdziņš un kulinārijas šovs ar folkloras elementiem.
Neskatoties uz drēgno un lietaino
laiku, skvērā varēja nogaršot gan
zupas, gan pankūkas ar visdažādākajiem ievārījumiem, gan gaļas izstrādājumus, gan mājas vīnu un vēl
citus gardumus, ko piedāvāja vietējie
uzņēmēji, biedrības, organizācijas un
biedrības “ Latgales kulinārā mantojum centrs” biedri. Kamēr skatītāji
mielojās, drosmīgākie kāpa stabā pēc
dāvanām. Lai gan smidzināja lie-

tus, tomēr visas dāvanas tika noņemtas lejā. Arī skatītāji tika iesaistīti
šovā – ikviens varēja nobalso par sev
tīkamāko un gardāko piedāvājumu.
Trīs visvairāk balsu savākušie šova
dalībnieki saņēma dāvanu kartes. Par
visgardākajiem piedāvājumiem, pēc
apmeklētāju vērtējuma, tika atzīti
Z/S “Eži”, vides izglītības un kultūras centrs “Ķepa” un Andrupenes
lauku sēta.
Lielu interesi izraisīja LR Robežsardzes kinologu paraugdemostrējumi. Robežsargi un viņu suņi rādīja
ko prot – komandu izpildi, aizliegto
vielu meklēšanu, cilvēku meklēšanu,
robežpārkāpēju atrašanu un pat aizturēšanu. Pēc demonstrējumiem klātesošie varēja iepazīties ar robežsardzes darbu un piemērīt ekipējumu.
Par īstu izturības, pacietības un neatlaidības paraugu kļuva zirgu rikšotāju sacensības, jo trase no lietus bija
dubļu pilna. Taču sportiskais gars
palīdzēja un trasē varēja vērot pamatīgu šovu –visi finišēja no kājām līdz
galvai aplieti ar dubļiem.
Tās dienas vakarā Dagdas brīvdabas estrādē notika konkursa “Dagdas
novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” laureātu apbalvošana, kas mijās
ar jautrām un latgaliskām dejām. Pēc
koncerta īstenu Latgales garšu varēja
izjust dziesmu vakarā “Sajust Latgolu caur dzīsmi”. Uz skatuves kāpa
grupas “Piparmētra”, poētiskā roka
apvienība “Kapļi”, “Dabasu Durovys” un latgaliešu rokmūziķis “Sovvaļnīks”. Zaļumballi spēlēja Juris

Ostrovskis un “Dvinskas muzikanti”.
Svētdienas rīts sākās ar dievkalpojumu Beresnes Romas katoļu baznīcā ar Sv.Annas dienas atlaidām.
Pusdienlaikā Dagdas parkā arī valdīja liela rosība – notika Latvijas spēkavīru šovs un sacensības “Latvijas
spēcīgākā pilsēta”. Kārtējo reizi Dagdas novada iedzīvotāji un viesi pierādīja, ka ir vislabākie
atbalstītāji un pārspēja pagājušā gada
dalībnieku skaitu.
“Annas Dagdā” noslēgumā vislielāko
prieku putu diskotēkā guva jaunākie
svētku apmeklētāji.
Uz tikšanos nākamgad!
Pasākums “Dagdas novada jauniešu
sporta diena 2017”
notiek projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/020) ietvaros un tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts
budžeta līdzekļiem.
Latgales dziesmu vakars “Sajust
Latgolu caur dzīsmi” tiek finansēts

no Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu
atbalstītā Latgales kultūras programma 2017“.
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju
nodaļas vadītāja

“Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē’’
29. jūlijā novada svētku
ietvaros pašvaldība godināja konkursa “Dagdas
novada ziedu dzīpari Latvijas villainē’’ laureātus.
Šogad izvērtēšanai dažādās nominācijās tika pieteikti
22 īpašumi. Konkursā tika
vērtēta galvenokārt iautora
izdoma nevis finansiālais ieguldījums dārzu veidošanā
un teritoriju kopšanā un uzturēšanā.
Nominācijā “Sakoptākā
daudzdzīvokļu māja” ko-

pumā bija pieteikti 4 īpašumi. Par laureātu kļuva māja
Miera ielā 28, Svarincos.
Māja izceļas ar labiekārtotu pagalmu un eksotiskiem
košumkrūmiem.
Atzinību
par dalību ieguva māja Kalna ielā 3, Asūnē, māja Skolas ielā 7, Porečjē un māja
Miera ielā 30, Svarincos. Pie
mājas Kalna ielā 3, Asūnē
ir sakopts pagalms, tajā atrodas mājas saimnieču bagātīgi veidotas puķu dobes.
Mājas pagalmā ir izveidots

liels bērnu rotaļu laukums,
kur bērni var pavadīt brīvo
laiku, pavisam nesen tika sataisīti soliņi un mājiņa, kurā
tiek saliktas visas mantiņas.
Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 7, Porečjē teritorijā
ir izveidotas vairākas krāšņas
puķu dobes un lielas bedres
vietā tagad ir iekārtots neliels
baseins, kas priecē garāmgājējus. Mājas saimnieces stādus audzē pašas. Pie mājas
Miera ielā 30, Svarincos ir
skaists zālājs, izveidots ak-

meņu dārziņš un, protams,
daudz dažādu puķu dobju.
Nominācijā “Sakoptākā
iestāde” tika pieteikti tikai
2 objekti. Par laureātu kļuva
Asūnes Tautas nams. Uzmanību piesaista interesants
puķu uzkalniņš, kā arī drošais bērnu rotaļu laukums un
Latvijas zīmju taka. Tautas
nama vadītāja Olga Lukjanska ar aizrautību stāstīja
arī par savām vēlmēm un
iecerēm. Pateicību par dalība saņēma Asūnes pagasta

pārvalde. Iestādi rotā lielas puķu dobes, kas zied no
agra pavasara līdz vēlam rudenim, kā ir uzstādītās velo
novietnes. Iestādē ir iespēja
iekļūt ar bērnu ratiņiem un
ratiņkrēslā.
Nominācijā “Pievilcīgākais tūrisma piedāvājums”
bija pieteikti 2 objekti. Pateicību saņēma “Mīlestības
taka”, Asūnē. Biedrības
“Mēs Asūnei” dalībniece
stāstīja par takas vēsturi, kas
Turpinājums 6.lpp
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Turpinājums no 5.lpp
bija pirms tās izveides. Tagad tas ir patiesi iemīļots un
labiekārtots stūrītis Asūnē,
ko apmeklē gan vietējie iedzīvotāji, gan arī tūristi. Pateicību saņēma arī Vides izglītības un kultūras centrs
“Ķepa”, Ķepovas pagastā.
Plašā teritorija ir sakopta,
izveidotas krāšņas puķu
dobes, dīķī peldas ciemata
bērni, bet šūpoles ir iemīļota vieta jaunajām māmiņām.
Šogad ir iestādīta etiķkoku
aleja un spēkā pieņemas 13
ozolu aleja un Latvijas simtgades ozols.
Nominācijā “Sakoptākā
lauku sēta” bija pieteikti 5
īpašumi. Par laureātu šajā
nominācijā kļuva Alīnas
un Vladimira Jeremenoku
īpašums “Mežragi”, Asūnes pagastā. Lauku sēta
izceļas ar mājai pieguļošo
teritorijas
noformējumu,
apstādījumiem, mazām arhitektūras formām, atpūtas
vietas iekārtojumu, kā arī
ar melno pirti. Visi pārējie
īpašumi saņēma pateicības.
Īpašuma “Sivergals”, Konstantinovas pagastā saimniece Irēna Brenča ar dvīņu
māsu Valliju stāstīja par ko,
ka kādreiz te atradās Sivergala Kultūras cents, skola.
Blakus mājai ir veco liepu
aleja, varens augļu dārzs.
Māsas teica, ka kādreiz te
bija 74 ābeles, bet tagad jau
mazāk. Miķelīšu rinda atdala
viņu zemi no kaimiņu īpašu-

ma. Valentīnas Vaišļas īpašums “Palmas”, Ezernieku
pagastā izceļas ar daudzveidīgām neparastām figūrām.
Visa ģimene ir iesaistīta figūru veidošanas procesā. Naktī ir apspīdēts ar lampiņām.
Ainas Skoromkas īpašuma
“Strautiņi”, Asūnes pagastā teritorijā ir daudzveidīgi
dārza rotājumi no netradicionāliem materiāliem. Ir iekārtots atpūtas stūrītis, kur brīvo
laiku pavada gan paši mājas
saimnieki, gan bērni ar mazbērniem. Īpašuma “Kalni”,
Andrupenes pagastā saimniece Rita Romančuka rādīja
savu iekopto dārza, vīra uzbūvēto jauno verandu.
Nominācijā “Sakoptākā individuālā māja” bija
pati lielākā konkurence, tāpēc tika izvirzīti 2 laureāti.
Pirmais laureāts ir Ludmilas Zariņas īpašums Saules ielā 23, Konstantinovā.
Ludmila konkursā piedalās
jau otro gadu pēc kārtas.
Dārzs tika papildināts ar
ziedu, augļu koku un krūmu
stādījumiem. Mājas priekšā
aug sarkanas begonijas ar
milzīgiem ziediem. Par otro
laureātu kļuva Ilonas un
Valērija Krūmiņu īpašums
“Naunieki”, Asūnes pagastā. Acis piesaistīja krāšņās
puķu dobes, garšvielu un
zemeņu vagas, dekoratīvais
dīķis un arī topošais lielais
dīķis. Saimniece Ilona pati
audzē puķu dēstus. Pateicību
par piedalīšanos saņēma An-

nas Dobrovoļskas īpašums
Saules ielā 6,
Konstantinovā. Saimniece ir spējusi
veiksmīgi atrast savu vietu
darzā katram
augam, katram
vides
objektam. Pateicību
saņēma arī Ķepovas pagastā
īpašums “Rasaini”. Saimniece Regīna
Tereško atrod Ilona un Valērijs Krūmiņi laureāts nominācijā „Sakoptākā
spēku sakopt individuālā māja„
plašo piemāmauriņa zāli. Pārējie dārzeņi dzīgākā sēta” par laureātu
jas dārzu, tā lai
puķes ziedētu no agra pava- aug saimnieka sataisītās ka- kļuva Melānijas un Pētera Filipenoku z/s “Tinēji”
sara līdz vēlam rudenim. Pa- stēs.
Dagdas pagastā. Lielisks
Nominācijā
“Skaistākais
teicību saņēma arī Marijas
Burcevas īpašums “Kļavu piemājas dārzs” par laureā- tūrisma piedāvājums. Atpūkalni” Dagdas pagastā. Uz- tu kļuva Ineses un Leona ta meža mājiņā priežu mežā,
manību piesaista ziedošās li- Pauliņu īpašums Liepājas melnā pirts, sakoptā vide.
lijas, gladiolas, margrietiņas ielā 82, Dagdā. Māja izceļas Pie mājas aug sanbērija, rauun hortenzijas. Izveidotajā ar patiesi sakoptu puķu dār- denīte, estragons, lupstājs un
nelielā baseinā mazbērnus zu, nelielo dīķi ar strūklaku 6 veidu mētras.
Arī paši guvām jaunu gudun daudzveidīgām saimniepriecē peldošās pīles.
rību
dārza iekārtošanā. Liels
ka
rokām
veidotām
dārza
fiNominācijā
“Skaistāprieks
par katru dalībnieku,
gūrām.
ko un praktiskāko ideju
Nominācijā “Krāšņākā jo katrā īpašumā atklājās
dārzs” par laureātu kļuva
puķu
dobe” par laureātu kļu- kaut kas īpašs un neatkārtoRitas un Ingusa Olehnova
Olgas
Džerinas-Vilger- jams. Žūrijas komisiju īpaviču īpašums Pļavu ielā 3,
tas
īpašums
Dārza ielā 14, ši iepriecinājis saimnieku
Dagdā. Pārsteidza gaumīgi
iekārtotās puķu dobes, kas Asūnē. Krāšņo liliju puķudo- ieguldītais darbs savu sētu
dzied no agra pavasara līdz bi nepamanīt nav iespējams. sakārtošanā un ainaviskas
vēlam rudenim. Acis pie- Pie mājas zied rozes, dažādu vides veidošanā, tam atvēlot
saista krāšņi ziedošās lilijas, šķirņu margrietiņas. Īpašuma ļoti daudz sava brīvā laika.
rozes un magones. Kartupe- saimnieks Jānis rūpējas par
Informāciju sagatavoja:
ļi tiek audzēti salmos un tad mauriņa nopļaušanu.
Nominācijā
“Videi
drauEvita Krūmiņa
vēlāk klāt vēl liek nopļauto

Māja Miera ielā 28, Svarincos laureāts nominācijā „Sakoptākā daudzAsūnes Tautas nams laureāts nominācijā “Sakoptākā iestāde„
dzīvokļu māja„

Dagdas novada strādājošo iedzīvotāju pieteikšanās mācībām – rudenī

Lai šī gada rudenī veiksmīgi uzsāktu Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
pirmās mācības un uzrunātu tajās
piedalīties nodarbinātos no visiem
Latvijas reģioniem, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
projektā iesaista Latvijas pašvaldības, no kurām sadarbības līgumus
parakstījušas jau vairāk nekā 50
novadi un pilsētas. Arī Dagdas novada pašvaldība ir parakstījusi sadarbības līgumu. Pašvaldības nodarbinātos iedzīvotājus informēs par mācību
iespējām, kas pieejamas novada teritorijā un visā Latvijā. Ikviens tās
iedzīvotājs, kas būs nodarbināts, vecumā no 25 gadiem un vēlēsies celt

savu profesionālo kompetenci, varēs
pieteikties un izvēlēties no projekta
laikā piedāvātājām kopējām mācībām visā Latvijā.
Šobrīd projektā notiek izglītības
iestāžu pieteikšanās mācību nodrošināšanai. Plānots, ka strādājošie iedzīvotāji pirmajām mācībām varēs
reģistrēties šī gada rudenī kādā no
četrām šobrīd darba tirgū pieprasītām
nozarēm:
• Elektroniskās un optisko iekārtu
ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
• Būvniecība;
• Kokrūpniecība;
• Metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības.
Nozaru un pieejamo mācību klāsts

tiks papildināts uz katru nākamo pieteikšanos, tāpēc aicinām sekot informācijai VIAA mājaslapā un sociālo
tīklu lapās. Detalizēta informācija
pieejama www.viaa.gov.lv.
Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks –
2017. gada novembris. Apmācības
būs bezmaksas. Jautājumu gadījumā
pašlaik var vērsties pie Dagdas novada IKSN vadītājas Marijas Micķevičas pa tel. 28626484.

Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.
specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” ietvaros.
Informācijas avots:
www.viaa.gov.lv
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Sporta skolas aktualitātes
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde ir
nozīmīgs notikums Latvijas sportā,
kas pulcē jaunos sportistus no visas
Latvijas. Tās ir valsts mēroga sporta
sacensības, kurās piedalās novadu un
republikas nozīmes pilsētu komandas, un sacensību mērķis ir noskaidrot sportiskākās Latvijas pašvaldības, noteikt labākos Latvijas jaunos
sportistus 29 vasaras Olimpisko spē-

ļu sporta veidos. Šogad vislielākais
jauniešu sporta pasākums no 7.jūlija
līdz 9.jūlijam norisinājās Cēsīs un citās Latvijas pilsētās.
Vieglatlētiku pārstāvēja pieci sporta skolas sportisti: Jana Poļaka, Ilze
Beitāne, Linards Pauliņš, Mārtiņš
Konošonoks un Artjoms Fedotovs.
Un Olimpiādē piedalījās arī karatists
Rihards Pokulis. Olimpiādē ar diplomiem tika
apbalvoti
seši labākie
sportisti,
bet medaļas saņēma
tikai pirmie
trīs. Mūsu
komandas
pārstāvji
saņēma četras balvas.
Diplomus
par piekto
vietu izcī-

Rāznas Nacionālajā parkā norisināsies
Pasaules čempionāts rogainingā
Šī gada 18. – 19. augustā Rāznas
Nacionālā parka teritorijā norisināsies Pasaules čempionāts rogainingā
(World Rogaining Championships
2017). Latvijā čempionāts notiks
pirmo reizi un pulcēs vairāk nekā
950 labākos šī izturības veida sportistus no visas pasaules.
Rogainings ir apvidus orientēšanās
komandu sporta veids īpaši garā distancē. Komandas, kas sastāv no 2 vai
3 dalībniekiem, 24 stundu laikā apmeklē plašā teritorijā izvietotus kontrolpunktus. Komandas uzdevums ir,
brīvi pārvietojoties skrienot vai ejot
apvidū un orientējoties ar kartes un
kompasa palīdzību, iegūt pēc iespējas
vairāk ieskaites punktus, kas tiek piešķirti par kontrolpunktu apmeklēšanu
sacensībās noteiktajā kontrollaikā.
Sacensību centrs tiks izvietots Dagdas novada Andzeļu pagasta Mamonovā, bet kontrolpunkti - aptuveni
250km2 plašā teritorijā: Dagdas novada Andzeļu, Andrupenes un Ezernieku pagastos, kā arī Rēzeknes novada
Kaunatas un Mākoņkalna pagastos.
Pasaules čempionāts rogainingā
notiks jau piecpadsmito reizi, bet Latvijā šādas sacensības norisināsies pirmo reizi. Vairāku valstu konkurencē
Starptautiskā rogaininga federācija
(International Rogaining Federation)
2014. gadā piešķīra tiesības organizēt
pasākumu Latvijas Orientēšanās federācijai sadarbībā ar orientēšanās klubu
“Ziemeļkurzeme”.
Reģistrācija Pasaules čempionātam
rogainingā tika uzsākta 2016. gada 1.
decembrī, un sacensībām reģistrējušies jau vairāk nekā 950 dalībnieku.
Noteiktais maksimālais dalībnieku
skaits ir 1000. Čempionātā tiks pārstāvētas vairāk kā 25 valstis, to skaitā
Latvija, Japāna, Austrālija, Jaunzēlande, Dienvidāfrikas Republika, Krievija, Čehija, Igaunija, Ukraina, Somija,
Kanāda, Nīderlande u.c.
Mārtiņš Vimba, sacensību direktors, atklāj, ka “gatavošanās sacensībām sākās jau 2014. gada nogalē.

Šajā laikā ieguldīts milzīgs darbs un
aizvien norit aktīva gatavošanās čempionātam. Taču lielais piedzīvojums
vēl tikai priekšā, kad augusta beigās
Latvijā, Rāznas Nacionālā parka teritorijā sagaidīsim labākos sportistus no
dažādām pasaules valstīm”.
Pasākuma organizatori atzīst: “Šī
ir ne tikai lieliska iespēja organizēt
pasaules mēroga sacensības un dot
iespēju Latvijas orientēšanās sporta
entuziastiem mēroties spēkiem ar labākajiem pasaules rogaineriem. Tā kā
sacensības norisināsies Latgalē, šī ir
arī iespēja parādīt cittautiešiem Latviju – unikālās dabas vērtības, ainavas,
kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas.”
Sportisti treniņus apvidū sāks jau
16.augustā, tāpēc vietējie iedzīvotāji
aicināti ar sapratni izturēties pret svešiniekiem, kas 16.-19.augustā ejot un
skrienot pārvietojas minētajā teritorijā gan pa ceļiem, gan meža takām un
purviem, gan laukiem. Čempionāta
ieskaites daļa norisināsies 24 stundas
no 18.augusta plkst. 12:00 līdz 19.augusta 12:00, tāpēc diennakts tumšajā
laikā daļu no distances laika sportisti
pārvietojas ar pieres lampiņām. Sacensību kartē skaidri iezīmētas sējumu
un privātās teritorijas, kuras dalībniekiem aizliegts šķērsot.
Sastopot Pasaules rogainiga čempionāta dalībniekus apvidū, iedzīvotāji aicināti tos uzmundrināt un ņemt
vērā faktu, ka daļa no dalībniekiem
nepārvalda ne latviešu, ne krievu valodu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
iedzīvotāji aicināti saziņai izmantot
kādu no sacensību rīkotāju tālruņiem:
29297104 vai 29205886, vai e-pastu
wrc2017@rogaining.lv.
Informāciju sagatavoja:
Agnese Kuzmina
E-pasts: wrc2017@rogaining.lv
Mājas lapa: www.wrc2017.rogaining.lv
Facebook: www.facebook.com/wrc2017

nīja Linards Pauliņš 200m distancē,
Rihards Pokulis kata jauniešu grupā
un Mārtiņš Konošonoks augstlēkšanā. Mārtiņš uzrādīja sezonas labāko
rezultātu augstlēkšanā U-16 vecuma
grupā, laboja Ogres stadiona rekordu
no 1,79m uz 1,83m un saņēma par to
kausu. Jana Poļaka 1500m distancē
izcīnīja 6.vietu.
15.jūlijā Viļņā notika Baltijas valstu čempionāts U-16 vecuma grupai,
kurā startēja arī Dagdas novada Sporta skolas audzēknis Mārtiņš Konošonoks. Viņš augstlēkšanā pārvarēja

1,78 augstumu un ierindojās 5.vietā.
Šīs jau ir astotās triju Baltijas valstu
jauno vieglatlētu sacensības un pēc
divām otrajām un piecām trešajām
vietām iepriekšējos gados šogad Latvijas komanda kopvērtējumā izcīnīja
pirmo vietu, savācot 209 punktus.
Igaunija ar 194 punktiem - otrajā
vietā, bet mājinieki ar 156 punktiem
- 3.vietā.
Vija Nipere
Dagdas novada Sporta skolas direktore

Kultūras pasākumi

Asūnē:
05.08. Asūnes pagasta svētki.
Bērziņos:
25.08. Saulespuķu svētki
Dagdā:
Dagdas TIC no 27.07. līdz 17.08.
“Mārītes Trihonovas porcelāna
leļļu izstāde”
Ezerniekos:
12.08. Zoles turnīrs
26.08. Ludviga diena, kuras ietveros būs rīta gadatirgus. Dienā stafetes, dažāda veida sporta

spēles, sievietēm, vīriešiem un
bērniem. Un vakarā 19:00 notiks
koncerts un lustīga zaļumballe.
Svariņos:
04.08. Saldie svētki “ŠOKO,
ŠOKO, ŠOKOLĀDE”
12.08. Mazākumtautību kultūras
svētki “Zavaļinka”.
Dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot
pasākumu afišām un www.dagda.lv.

Pasākumi Dagdas novada bibliotēkās:
Asūnē:
09.08. Literatūras izstāde veltīta
rakstniekam A.Deglavam – 155.
11.08. Literatūras izstāde veltīta angļu rakstniecei E.Blaitonai – 120.
25.08. Literatūras izstāde veltīta
rakstniekam J.Jaunsudrabiņam –
140.
03.09. Literatūras izstāde veltīta
dzejniecei L.Brīdakai – 85.
04.09. Literatūras izstāde veltīta
tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valts prezidentam K.Ulmanim
– 140.
Bērziņos:
09.08. – 23.08. Literatūras izstāde
“Sēnes – tāds noslēpumainas radības. Sēņošana – tāda savāda nodarbe”.
01.09. – 20.09. Literatūras izstāde
veltīta Zinību dienai “Visu, kas man
pieder, nēsāju sev līdz”.
Dagdā:
01.08. – 31.08. Literatūras izstāde “Viedās atziņas Paulu Koelju
darbos”; Literatūras izstāde veltīta
Starptautiskajai jaunatnes dienai
“Tavs izaicinājums nākotnei”; Literatūras izstāde “Augusta jubilāri:
S.Viesei – 85, A.Deglavam – 155,
Dž.Golsvertijam - 150”; Literatūras
izstāde “Dabas veltes ziemai” (idejas konservēšanai).
Dagdas bērnu bibliotēkā:
01.08. – 31.08. Literatūras izstāde
veltīta rakstniekam P.Koelju – 70;
Literatūras izstāde veltīta rakstniekam J.Jaunsudrabiņam – 140.
07.08. Bibliotekārā stunda “Meklē
informāciju bibliotēkā”.
14.08. Rīta stunda mazajiem “Pētām uguni”.
16.08. Informācijas stunda “Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā”.
28.08. – 15.09. Tematiska izstāde
“Sirds vasarai ardievas pamāj – Uz

skolu man jāiet rīt”.
Ezerniekos:
09.08. Grāmatu izstāde rakstniekam A.Deglavam – 155.
11.08. Grāmatu izstāde visvairāk
mīlētai bērnu rakstniecei E.Blaitonai – 120.
14.08. Grāmatu izstāde angļu raktniekam Dž.Golsvertijam – 150.
20.08. Grāmatu izstāde poļu rakstniekam B.Prusam – 170.
Grāmatu izstāde atzīmējot Baltijas
ceļa 25. gadadienu.
Grāmatu izstāde rakstniekam J.Jaunsudrabiņam – 140.
Konstantinovā:
27.08. Literatūras izstāde J.Jaunsudrabiņam – 140.
01.09. Jaunākās literatūras izstāde
septembrī.
04.09. Literatūras izstāde L.Brīdakai – 85.
08.09. Radošā darbnīca “Sveicam
Tēvu dienā!”
Ķepovā:
21.08. – 31.08. Izstāde “Uz skolu!”
veltīta Zinību dienai.
Svariņos:
No 07.08. Literatūras izstāde veltīta
angļu rakstniecei Enidai Blaitonei 120.
10.08. Derīgo padomu stunda un
izstāde “Konservē ar prieku!” par
augļu un dārzeņu sagatavošanu ziemai.
Šķaunē:
21.08. – 28.08. Literatūras izstāde
veltīta rakstniekam, gleznotājam un
grāmatu ilustratoram J.Jaunsudrabiņam.
28.08. Pēcpusdiena bērniem “Lasi
un iesaki deraugiem”.
08.09. Sadarbībā ar skolu literatūras pēcpusdiena “Te un tur”, veltīta novadnieces, dzejnieces Marijas
Andžānes atceres dienai.
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Dzimušie* Dagdas novadā
jūlijā:
Betija Bičkova
Emīlija Dregiša
Laura Kuprijanova
Kārlis Karvelis

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

Kapu svētki
05.08. plkst. 12:00 – Zeļenpoles kapos (Mākoņkalna
pag.)
06.08.
plkst.
12:00
–
Ezernieku
kapos
(Ezernieku pag.)
12.08. plkst. 12:00 – Sivgaļu kapos (Pušas pag.)
19.08. plkst. 12:00 – Pat-

malnieku kapos (Pušas
pag.)
27.08. plkst. 14:00 – Pušas
kapos (Pušas pag.)
Ar pilnu kapu svētku
sarakstu var iepazīties
www.dagda.lv/Kultūra/
Reliģija

Mobilais mamogrāfs Dagdā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā,
kas ieradīsies 16.augustā.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselības un sociālo pakalpojumu centra
“Dagda”, Brīvības iela 29.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI
pēc iepriekšēja pieraksta!
Pieraksts notiek pa telefonu 27 86 66
55 (lūgums iepriekš sagatavot personas
kodu un tālruņa numuru)
Sīkāka informācija www.mamografija.
lv.

Augusta jubilāri Dagdas novadā

Viņsaulē aizgājušie*
jūlijā:
Antoņina Cvetkova (dz.1935.g.)
Aleksandrs Igaunis (dz.1942.g.)
Nikolajs Kazakovs (dz.1959.g.)
Alberts Locs (dz.1937.g.)
Oļegs Plots (dz.1952.g.)
Vladimirs Semjonovs
(dz.1949.g.)
Jānis Skučs (dz.1955.g.)
Vladimirs Šaripo

Izsakām
dziļu līdzjūtību
(dz.1939.g.) tuviniekiem

Ahilijs Šņucins (dz.1940.g.)

-70Žarovs Semjons, 03.08., Dagda
Zaščirinska Leonīda, 07.08.,
Šķaunes pag.
Baduns Vitālijs, 08.08., Dagda
Pobjaržina Jeļena, 10.08., Dagda
Burcevs Pēteris, 10.08., Šķaunes pag.
Lavrinoviča Anna, 11.08.,
Andrupenes pag.
Staņko Eduards, 12.08., Svariņu pag.
Beinarovičs Ludvigs, 25.08.,
Ezernieku pag.
-75Kirilovs Fedors, 04.08., Dagda
Indrāne Leokadija, 06.08., Dagda
Vilyum Tamara, 11.08., Dagda
Čerņavskis Nikolajs, 17.08., Dagda
Ložkins Jurijs, 25.08.,
Andzeļu pag.

-80Oļševska Jadviga, 03.08.,
Andrupenes pag.
Staņko Zinaida, 08.08.,
Bērziņu pag.
Storoženko Marija, 11.08., Dagda
-85Beikuls Viktors, 04.08.,
Andrupenes pag.
Brokāne Valentīna, 11.08.,
Dagdas pag.
Lavrinovičs Ēriks, 11.08., Dagda
Zviedre Anna, 23.08.,
Konstantinovas pag.
-90Uzoliņa Monika, 06.08., Dagda
Jančenko Jevdokija, 25.08.,
Ezernieku pag.

Sirsnīgi sveicam skaistajā
dzīves jubilejā!

* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 01.07. līdz 31.07.
Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

Atbildīgais par izdevumu: Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Krūmiņa
evita.krumina@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.

