Trešās Adventes Lūgšanu brokastis

5.decembrī
Dagdas Tautas namā
ļaudis pulcējās uz
labdarības pasākumu Adventes Lūgšanu brokastis. Šī gada
pasākumā ziedojumi
tika vākti Dagdas
Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes
dievnamam.
Adventes Lūgšanu
brokastu dalībniekus
uzrunāja pasākuma
vadītāja Solvita Plivča ar Balto Adventa
lūgšanu, pēc kā sekoja
Valsts himna. Pēc tam
pareizticīgās baznīcas
priesteri, Dagdas Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgās
baznīcas
priesteris
Viktors Mjaļiks, Rēzeknes Vissvētākās
Dievdzemdētājas piedzimšanas pareizticīgo draudzes virspriesteris Viktors Teplovs
un
Daugavpils –
Rēzeknes eparhijas
Daugavpils apriņķa
prāvests virspriesteris
Dionisijs Gorjunovs,
novadīja
lūgšanu.
Pārdomās par Adventes laiku, ziedošanu,
māku dot un ņemt,

laicīgās un garīgās varas attiecībām un sapņiem dalījās Dagdas
novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis,
Dagdas dekanāta dekāns Pāvils Odiņš, LR
12.Saeimas deputāts
Juris Viļums, Beresnes un Landskoronas
draudžu prāvests Aivars Kursītis un Dagdas pareizticīgo draudzes priesteris Viktors
Mjaļiks. Virspriesteris
Dionisijs Gorjunovs
iepazīstināja ar vīziju
par dievnamu pareizticīgo draudzei. Kaut
gan draudze skaitliski
nav liela, aptuveni 50
cilvēki, tomēr svētkos
draudzes dievnams
ir pārpildīts un to apmeklē vairāk nekā
150 ticīgo. Ideja par
dievnama būvniecību
ir sena, un šobrīd jau
ir sagatavota gandrīz
visa tehniskā dokumentācija. Dievnamu
iecerēts būvēt uz pareizticīgo
draudzes
zemes Pasta ielā 2a,
Dagdā.
Par muzikālo noformējumu un pasākuma atmosfēru gā-

dāja Edīte Butkeviča
(dziedātāja), Dominiks Butkevičs (čells)
un Georgijs Kadoļčiks (klavieres). Pašā
noslēgumā savu dzeju
klātesošajiem veltīja
Tamāra Dorofejeva.
Šī gada Adventes
Lūgšanu
brokastu
laikā tika saziedoti 1390 eiro skaidrā
naudā. Daļa pasākuma apmeklētāju savu
ziedojumu pārskaitīja
uz draudzes bankas
kontu. Pērnā gada pasākuma laikā savāktie
ziedojumi tika novirzīti Beresnes Vissvētās Jaunavas Marijas
Dzimšanas
Romas
katoļu draudzes atbalstam. 2015.gada
Adventes
Lūgšanu
brokastīs ziedota nauda invalīdu brālībai
“Nema”, par kuru tika
iegādāti tehniskie palīglīdzekļi cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību
un komunikāciju nodaļas
vadītāja

Ar īpašu piemiņas dāvanu tiks sveikti
2018. gadā dzimušie bērni
Latvijas valsts 100. dzimšanas dienas gadā ar īpašu dāvanu komplektu – sudraba monētas tipa medaļu
jeb sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē
ar apsveikumu jaundzimušajam un
viņa ģimenei, tiks sveikti visi 2018.
gadā pasaulē nākušie Latvijas bērni.
Pēc projekta autoru aplēsēm 2018. gadā
varētu būt, aptuveni, 22 000 jaundzimušo. Tā kā arī Dagdas novada pašvaldība ir finansiāli atbalstījusi biedrības
“Nigestes amatniecības nams” projektu
“Simtgades bērni”, tāpēc arī mūsu novadā dzimušo bērnu vecākiem pasniegs
dāvanu komplektus. Dāvanu varēs saņemt Dagdas novada Dzimtsarakstu

nodaļā vienlaicīgi ar bērniņa dzimšanas
apliecības noformēšanu.
Ar projekta “Simtgades bērni” aktivitātēm un publicitāti tiks pievērsta uzmanība mikroklimata uzlabošanai Latvijas ģimenēs, valstiskuma piederības
uzlabošanā katram indivīdam atsevišķi
un sabiedrībai kopumā.
Lai katra 2018. gadā dzimušā bērniņa ģimene gūst apstiprinājumu, cik
mums visiem tā ir nozīmīga, svarīga un
vajadzīga!
Evita Krūmiņa

Viesošanās Rīgas pilī pie Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa

2017.gada 18.decembrī pateicībā par dalību Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursā
uz tikšanos tika aicināti 132 darbu
autori un viņu skolotāji no Latvijas
māksla skolām.
Arī Dagdas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi Renāte Ciganoviča,
Kristīne Mihailova, Edgars Mačukāns
un Kristaps Stepiņš, skolotājas Inga
Romule un Vita Orole tika aicināti uz
tikšanos ar
Valsts prezidentu.
Savos
darbos
skolēni attēloja raksturīgas
Ziemassvētkiem
tautas tradīcijas gan
Latvijas
simbolus,
dabas un
pilsētas ainavas.
Renā-

tes Ciganovičas darbs “Ziemassvētki
Rīgā” (skolotāja Inga Romule) guva atzinību nominācijā “Žūrijas simpātija”.
Pēc svinīgās daļas notika ekskursija
pa Rīgas pili.
Inga Romule un Vita Orole
Dagdas Mūzikas un
mākslas skolas skolotājas
Foto: Gatis Bergmanis, Latvijas Valsts
prezidenta kanceleja
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Domes sēdes lēmumi

Deputāti pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2017/11 “Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā”.
Precizēti Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr.2017/8 “Par sociālo
palīdzību Dagdas novadā” un Dagdas novada pašvaldības 2017. gada
23. novembra saistošie noteikumi
Nr.2017/9 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas
novadā”.
Deputāti apstiprināja Veselības un
sociālo pakalpojumu centra “Dagda”
sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma izmaksas no 2018.
gada 1.janvāra:
• vienai personai mēnesī 500,00
EUR; vidēji dienā 16,44 EUR.
No novada pašvaldības iestāžu bilances tika izslēgti bezcerīgo debitoru parādi.
Tika skatīts jautājums par Dagdas
novada pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu 2018. gadā.
Tika izskatīti dzīvokļu jautājumi:
piecām personām tika nolemts izīrēt
dzīvokli; četrpadsmit personām - pa-

garināt īres līgumus un vienai personai atļauts veikt dzīvokļa apmaiņu.
Ņemot vērā, ka Dagdas novada
Attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam Investīciju plānā ir iekļauta
projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās
teritorijās” realizācija, tika nolemts
aktualizēt Alejas ielas, Dagdā rekonstrukcijas tehnisko projektu.
Pašvaldības nekustamā īpašuma
“Gruduļi”, Dagdas pagastā tika atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents, un nolemts rīkot
atkārtotu izsoli, pazeminot izsoles
sākumcenu par 20% no nosacītās cenas un nosakot sākumcenu 3760,00
EUR. Noteikumi ir pieejami Dagdas
novada pašvaldības mājaslapā www.
dagda.lv / Pašvaldība / Pašvaldības
izsoles.
Pašvaldības nekustamā īpašuma
“Silavas”, Ezernieku pagastā izsole
tika atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents, un nolemts atcelt 2017.gada 25.oktobra
sēdes lēmumu par šī īpašuma izsoles
rīkošanu.

Netika pieņemts lēmums par līguma pagarināšanu ar SIA “Ūzoleņi”
par telpu nomu Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas darbības nodrošināšanai, jo tas nav saņēmis nepieciešamo
balsu skaitu.
Deputāti apstiprināja Dagdas novada kultūras pasākumu plānu 2018.
gadam.
Sēdē izskatīti jautājumi, kas saistīti
ar nekustamo īpašumu: par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnatoriņi” atsavināšanu; par zemes vienības Andzeļu pagastā nostiprināšanu
zemesgrāmatā; par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ezermalas
iela” sadali; par nekustamā īpašuma
sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu; par zemes nomas tiesību
izbeigšanu; par grozījumiem zemes
nomas līgumos; par zemes nomas līguma slēgšanu; par zemes nomas tiesību pāreju; par zemes apakšnomu;
par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu (saraksts pieejams
Dagdas novada pašvaldības mājas
lapā www.dagda.lv / Tautsaimnie-

Informējam par privāto māju pievedceļu
attīrīšanas iespējām no sniega
pēc 2018. gada 1. janvāra
Īpašniekam, vienojoties
ar pakalpojuma sniedzēju, privāto ceļu attīrīšana
no sniega tiks veikta vienlaicīgi ar pašvaldības ceļu
attīrīšanu, kas samazinās
tukšgaitas pārbraucienus
un izmaksās ievērojami lētāk, nekā braucot speciāli
uz konkrētu objektu.
Pēc 2018. gada 1. janvāra
iedzīvotāji, kuriem nepieciešams attīrīt privātos vai
servitūta ceļus no sniega,
var vērsties:
• Dagdas pilsētā un Dagdas
pagastā – 26526661, Edgars
Tjarve, SIA “Dagdas komunālā saimniecība”;
• Andrupenes pagastā –
26338822, Jurijs Ļevkovs,
Z/S “Bronki”, 26536764,
Edmunds
Kivko,
SIA
“Andrupenes kokaudzētava”;
• Andzeļu
pagastā
–
29198248, Aivars Platacis,
Z/S „Ezermala”;
• Asūnes
pagastā
–
26337573, Viktors Krūmiņš,
Z/S „Celiņi”;
• Bērziņu
pagastā
–
26565249, Jānis Andžāns,
Svariņu pagasta pārvalde;
• Ezernieku pagastā –
28748845, Valentīns Prusaks,
Ezernieku pagasta pārvalde,
29152078, Valērijs Bluss,
SIA „VTV 14”;
• Konstantinovas pagastā –
29958047, Ivars Geks, Konstantinovas pagasta pārvalde;
• Ķepovas
pagastā
–
28255225, 65629833, Ilona

Jakušonoka, Ķepovas pagasta pārvalde;
• Svariņu
pagastā
–
26262883, Sergejs Sirota,
Svariņu pagasta pārvalde;
• Šķaunes
pagastā
–
28373048, Pāvels Višņevskis,
Z/S „Bebri”.
Visos gadījumos, kad nepieciešama steidzama palīdzība ceļu attīrīšanai no sniega, lūdzam griezties savās
pagastu pārvaldēs, kur Jums
palīdzēs.
Visos gadījumos pieprasiet
čekus vai kvītis par apmaksas
veikšanu!
Trūcīgām un maznodrošinātām personām ir iespējams
saņemt kompensāciju par šo
pakalpojumu, iesniedzot sociālajā dienestā iesniegumu
un attiecīgo izdevumu apliecinošu dokumentu.
Ziemā uz dažādu kategoriju Latvijas Valsts ceļiem ir
atšķirīgas uzturēšanas prasības. Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas
klasēs – A, A1, B, C un D atkarībā no ceļu klasifikācijas,
satiksmes intensitātes, seguma tipa un tehniskā stāvokļa.
Katrai uzturēšanas klasei ir
noteikts darbu izpildes laiks,
kad ceļi ir jāatbrīvo no sniega
un apledojuma. A uzturēšanas
klases autoceļa brauktuves no
sniega attīra trīs stundu laikā,
A1 uzturēšanas klases ceļus
- četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi - sešās stundās,
C uzturēšanas klasi - 18 stundās, bet D uzturēšanas klasei

laiks netiek normēts.
Laiks tiek skaitīts no brīža,
kad sniegs beidzis snigt, līdz
brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.
Arī uz dažādu kategoriju
pašvaldības autoceļiem ir atšķirīgas uzturēšanas prasības.
Dagdas novada pašvaldības autoceļiem, ņemot vērā
transportlīdzekļu satiksmes
intensitāti, ir noteiktas divas uzturēšanas klases – C
(intensitāte no 100 līdz 499
automašīnas diennaktī) un D
(intensitāte mazāka par 100
automašīnām diennaktī). C
uzturēšanas klases autoceļu
brauktuves no sniega attīra 18
stundās, laiku skaitot no brīža, kad sniegs beidzis snigt,
līdz brīdim, kad autoceļa
brauktuve attīrīta no sniega,
bet D uzturēšanas klasei laiks
autoceļa attīrīšanai no sniega
netiek normēts. Autoceļus,
kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega
līdz četrām reizēm sezonā
atkarībā no sniega daudzuma.
C uzturēšanas klases autoceļu
attīrīšana no sniega jāveic, ja
sniega biezums uz autoceļa
pastāvīgos laika apstākļos ir
lielāks par 10 cm vai sanesumu biezums atsevišķās vietās
sniegputenī ir lielāks par 20
cm. D uzturēšanas klases autoceļiem sniega biezums to
attīrīšanas uzsākšanai netiek
normēts.
Aivars Belkovskis
Ceļu meistars

cība / Zemes noma); par zemes vienības nekustama īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu; par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
27. decembrī tika sasaukta
Dagdas novada domes sēde, kurā
izskatīja divus jautājumus.
Atkārtoti tika skatīts jautājums par
Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu 2018.
gadā.
Netika pieņemts lēmums par līguma pagarināšanu ar SIA “Ūzoleņi”
par telpu nomu Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas darbības nodrošināšanai, jo kārtējo reizi tas nav saņēmis
nepieciešamo balsu skaitu.
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 speciāliste

Aicinājums uzņēmējiem
Dagdas novada administratīvajā teritorijā ir reģistrēti vairāki simti uzņēmumu - sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālie komersanti, pašnodarbinātas personas, zemnieku saimniecības, biedrības un
dažādas organizācijas.
Pārstāvētās darbības nozares ir ļoti plašas, taču bieži
vien vietējie iedzīvotāji par tām nezina. Tāpēc Dagdas
novada pašvaldība iecerējusi izveidot atsevišķu sadaļu
mājaslapā uzņēmējiem. Šajā sadaļā tiks publicēta plašāka
informācija par Dagdas novadā esošajiem uzņēmumiem,
īsu to darbības aprakstu, ražotās produkcijas veidu vai
piedāvāto pakalpojumu klāstu, kontaktinformāciju un bildes. Uzņēmējiem tā būtu iespēja popularizēt savu biznesa
veidu, bet iedzīvotāji gūtu sev nepieciešamo informāciju
par uzņēmumiem.
Pašlaik novada mājaslapas sadaļā Tautsaimniecība ir
pieejams uzņēmumu katalogs, Lursoft meklēšanas rīks
par novada uzņēmumiem un lielākais Latvijas laikrakstu
arhīvs news.lv.
Aicinām atsaukties ikvienu, kuru ieinteresējusi šāda
veida atpazīstamības veicināšana. Informācija par savu
uzņēmumu jānosūta Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļai uz e-pastu info@dagda.lv. Vairāk informācijas pa tel. 65681721.

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais
īpašums “Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 004 0207, kopējā platība 3,19 ha. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 3 760, 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 30.janvārī 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. Tālrunis uzziņām: 65681712,
mob.tālr.29192507.
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Darba grupa iepazīst kaimiņu novadu sporta bāzes
23. novembra Domes
sēdē tika nolemts uzsākt
Dagdas pilsētas sporta
kompleksa projekta izs-

trādi. Tāpēc 15. decembrī
darba uzdevuma izstrādes
darba grupa devās iepazīties ar kaimiņu novada

sporta bāzēm - Krāslavas
novada sporta skolas, Līvānu 1.vidusskolas un Maltas
daudzfunkcionālo sporta
zāli.
Brauciena
laikā kā pirmo apmeklējām Krāslavas
sporta
zāli.
Krāslavas novada sporta
organizators
Raitis Timma
mūs iepazīstināja ar kompleksu - lielu
sporta
zāli,
60m vieglatlētikas skrejceliņu, mīksto
segumu
un
augstlēkšanas
un tāllēkšanas

sektoriem. Turpat ir arī brīvās cīņas zāle, treneru kabineti, ģērbtuves ar dušām un
tualetēm un noliktavu telpas.
Piebūvē, kas tika uzcelta blakus pamatskolas sporta zālei,
tagad darbosies Krāslavas
Sporta skola. Šī sporta zāle
tika atklāta tikai šī gada decembra sākumā.
Tālāk mēs devāmies uz
Līvāniem, kur pie 1.vidusskolas turpinās peldbaseina
izbūves darbi. Baseins būs
kā papildinājums pie vidusskolas sporta zāles. Baseins
būs 25 metrs garš un no 1,3
līdz 2 metrus dziļš, tajā būs
četri celiņi. Tiks izbūvēts arī
bērnu baseins. Būs arī pirts
komplekss, ģērbtuves, sanitārās telpas un administrācijas telpas. Projekta ietvaros
tiek pagarināta arī vieglat-

3
lētikas manēža. Skrejceliņa
kopējais garums pēc pārbūves būs 100 metri.
Vēlāk darba grupa devās
uz Maltas daudzfunkcionālo
zāli. Plašajā sporta zālē vienlaicīgi var sportot vairākas
klases. Turpat ir arī skolas
bibliotēka, lasītava, ģērbtuves, treneru un citu speciālistu kabineti.
Pēc visu sporta būvju apmeklējuma darba grupai
priekšā ir smags darbs, izdomāt kas tad ir nepieciešams
Dagdas pilsētas sporta kompleksā. Janvārī darba grupa
pulcēsies, lai spriestu par
sporta kompleksu un to, kā
tas varētu izskatīties.
Evita Krūmiņa
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017.gada 23.novembrī 		
						
Nr. 2017/ 8
																	
(protokols Nr.16 1.§)
															
precizēti 2017.gada 21.decembrī
																
(protokols Nr.17 2. §)

“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
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi ir
izstrādāti ar mērķi sniegt
materiālu atbalstu tiem pašvaldības iedzīvotājiem, kuri
ir trūcīgi, maznodrošināti vai
nonākuši kādās citās dzīves
grūtībās, neatkarīgi no viņu
gribas un ņemot vērā Dagdas novada sociālā dienesta
(turpmāk – Sociālais dienests) budžetu.
2. Šie noteikumi nosaka
ienākumu līmeņus, izvērtēšanas kritērijus, sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk
tekstā - pabalsts) veidus,
personas, kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus, un šo
pabalstu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā
arī lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
II. Ienākumu līmeņi
3. Garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir vienāds ar Ministru
kabineta noteikto apmēru,
izņemot vecuma un invaliditātes pensiju/sociālo nodrošinājuma pabalstu saņēmējiem, kuriem garantētais
minimālais ienākumu līmenis tiek noteikts EUR 128,06
apmērā mēnesī vienai personai.

4. Ģimenei (personai)
maznodrošinātā ienākumu
līmenis noteikts EUR 200,00
mēnesī uz vienu personu.
III. Materiālā stāvokļa
izvērtēšanas kritēriji, nosakot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu
5. Izvērtējot ģimenes
(personas) materiālo stāvokli, Sociālais dienests vadās
pēc pastāvošās likumdošanas, normatīvo aktu un šo
noteikumu prasībām.
6. Trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) var piederēt:
6.1. otrs
nekustamais
īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam
no ģimenes locekļiem, kur
dzīvo viņu pirmās pakāpes
radinieki, kuriem nepieder
cits nekustamais īpašums;
6.2. zemes īpašums, kas
kopā ar nekustamo īpašumu
vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās
personas, kurām ir kopīga
saimniecība ar iesniedzēju,
nepārsniedz 10 ha ģimenei
(personai), kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības
ēkas vai ne vairāk kā divas
saimniecības ēkas uz nomātās zemes.
IV. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība
7. Pabalsts tiek piešķirts
personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Dagdas novada administratīvajā
teritorijā.
8. Lai saņemtu pabalstu,
persona vai viņas likumīgais

pārstāvis (turpmāk – persona), vēršas Sociālajā dienestā
ar iesniegumu.
9. Pamats
pabalsta
piešķiršanai ir personas Sociālajā dienestā iesniegtais
iesniegums, kā arī materiālā
stāvokļa un sociālās situācijas izvērtēšana, ienākumus
un izdevumus apliecinoši
dokumenti, citi dokumenti
pēc Sociālā dienesta speciālista pieprasījuma.
10. Lēmuma pieņemšanu un pašvaldībā noteikto
pabalstu izmaksu organizē
Sociālais dienests, savā darbībā ievērojot pastāvošo likumdošanu, normatīvo aktu
prasības un šos noteikumus.
11. Pabalsti, pēc vienošanās ar iesniedzēju, tiek izmaksāti pašvaldības kasē vai
pārskaitīti uz personas atvērto kredītiestādes maksājumu
vai pasta norēķinu sistēmas
kontu, 5 darba dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu apstiprina
Sociālā dienesta vadītājs.
V. Sociālās palīdzības
pabalstu veidi
13. Pabalsts garantētā
minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai
13.1. Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai ir ģimenei (personai),
kura ar Sociālā dienesta lēmumu atzīta par trūcīgu.
13.2. Pabalsts
garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai personai
(ģimenei) tiek aprēķināts un
izmaksāts Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā un apmērā,

kas noteikts šajos saistošajos
noteikumos.
14.1. Tiesības
pieprasīt
dzīvokļa pabalstu ir tām ģimenēm, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir
kopēji izdevumi par uzturu
un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk tekstā – palīdzības pieprasītājs),
kurām piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas
ģimenes
vai personas statuss, kā arī
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās, kuriem lēmumu
par ievietošanu ārpusģimenes aprūpē bija pieņēmusi
Dagdas novada bāriņtiesa.
14.2. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei
vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura dzīvo atbilstīgi
norādītajai adresei, ko pamato ar deklarēto dzīvesvietu
un/vai juridisku dokumentu
(īres līgumu).
14.3. Dzīvokļa
pabalsta
apmērs trijos mēnešos (ceturksnī) vienam dzīvoklim
(mājoklim) noteikts EUR
40,00 apmērā.
14.4. Tekošā gada laikā
dzīvokļa pabalsts vienam
dzīvoklim (mājoklim) nedrīkst pārsniegt EUR 160,00
apmēru.
14.5. Gadījumos, kad dzīvokļa pabalstu iespējams
pārskaitīt apsaimniekotāja
vai pakalpojumu sniedzēja
kontā, Centralizētajai grāmatvedībai pārskaitījumu sarakstu iesniedz Sociālā dienesta speciālists.

14.6. Dzīvokļa pabalstu
piešķir izdevumu par tekošo
ceturksni un/vai iepriekšējo
parādu dzēšanai.
14.7. Dzīvokļa
pabalsts
vispirms tiek piešķirts ar mājokļa apsaimniekošanu saistīto kārtējo izdevumu (īre,
komunālie maksājumi, elektrība, gāze) segšanai.
15. Pabalsts krīzes situācijā
15.1. Personām un/vai ģimenēm, kuras nonākušas
krīzes situācijās katastrofas
(ugunsgrēks, plūdi u.c.) apstākļu dēļ, paši saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības un ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība, ir tiesības
saņemt vienreizēju pabalstu,
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, apmērā, kas
nav lielāks par 3 (triju) valstī
noteikto minimālo darba algas apmēru.
15.2. Personām un/vai ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās citu no ģimenes
(personas) gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ, paši saviem
spēkiem nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības un
tām ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība,
ir tiesības saņemt vienreizēju
pabalstu, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus,
apmērā, kas nav lielāks par 1
(vienas) valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.
15.3. Pabalsts krīzes situācijā piešķirams pamatojoties uz personas iesniegumu
par palīdzības pieprasīšanu,
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kurā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru
un pievieno krīzes situāciju
pamatojošus dokumentus.
15.4. Lēmumu par saistošo
noteikumu 15.1.apakšpunktā
paredzēto pabalstu pieņem
novada Dome, pamatojoties
uz Sociālā dienesta atzinumu.
15.5. Lēmumu par saistošo
noteikumu 15.2.apakšpunktā
paredzēto pabalstu pieņem
Sociālais dienests, izvērtējot situāciju un personas iesniegto dokumentu pamatotību.
16. Pabalsts
skolēnu
ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojošajās
skolās
16.1. Pabalsts tiek piešķirts bērniem no trūcīgām
ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās.
16.2. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuri atrodas
ārpusģimenes aprūpē pēc
Dagdas novada bāriņtiesas
lēmuma un mācās vispārizglītojošajās skolās.
16.3. Pabalsts tiek piešķirts bērniem no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm;
16.4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu
iespējams pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam pēc faktiski
uzstādītā rēķina vai izmaksāt
skaidrā naudā pabalsta pieprasītājam, pēc izdevumus
apliecinošu dokumentu iesniegšanas Sociālajā dienestā.
17. Pabalsts izdevumu
daļējai segšanai par bērna
ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē (PII)
17.1. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm,
apmaksājot 50% no faktiska-

jiem izdevumiem mēnesī par
bērna ēdināšanu PII.
17.2. Pabalsts piešķirams
pamatojoties uz faktisko apmeklējumu skaitu mēnesī,
iesniedzot Sociālajā dienestā
apmaksu apliecinošu dokumentu.
18. Pabalsts izglītības
nodrošināšanai nepieciešamo preču iegādei
18.1. Pabalsts piešķirams
bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām
ģimenēm, kuri apgūst PII obligāto
programmu vai mācās vispārizglītojošajā skolā.
18.2. Pabalsts tiek piešķirts laika periodā no 1.augusta līdz 30.septembrim
EUR 50,00 apmērā vienam
bērnam.
18.3. Pabalsts tiek nodrošināts talonu (talonus atprečo
Dagdas novada tirdzniecības
vietās)
un/vai naudas
veidā (pēc mācību līdzekļu
iegādes, iesniedzot sociālajam darbiniekam
pirkumu apliecinošu dokumentu).
19. Pabalsts audžuģimenēm
19.1. Ikmēneša pabalstu
bērna uzturam EUR 115,00
apmērā izmaksā audžuģimenei (t.sk. adoptētājam pirms
adopcijas periodā), kurā ar
Dagdas novada bāriņtiesas
lēmumu ievietots jebkura vecuma bērns, kura deklarētā
pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi
Dagdas novada pašvaldības
administratīvā teritorija, uz
laiku, kas ilgāks par 1 mēnesi.
19.2. Papildus 19.1.apakšpunktā noteiktajam pabalstam, pabalstu apģērba un
mīkstā inventāra iegādei bērnam izmaksā audžuģimenei
ik mēnesi EUR 45,00 apmērā.
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19.3. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir
īsāks par mēnesi, atlīdzības
apmēru audžuģimenei nosaka proporcionāli dienu skaitam, aprēķinot to atbilstoši
Ministru kabineta Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajam atlīdzības apmēram.
19.4. Audžuģimenei, kura
noslēgusi līgumu ar Sociālo
dienestu, ir tiesības saņemt
augstāk minētos pabalstus
audžuģimenei no dienas, kad
bērns ievietots audžuģimenē.
19.5. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas
mazāks par vienu mēnesi,
pabalsta apmēru bērna vajadzībām nosaka proporcionāli
dienu skaitam, par pamatu
ņemot pabalstu EUR 160,00
mēnesī.
19.6. Ievietojot bērnu audžuģimenē, 10 darba dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas ar Sociālo dienestu, piešķirams vienreizējs pabalsts
50% apmērā no attiecīgajā
gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas, bērna
vajadzību nodrošināšanai.
19.7. Audžuģimenēm, kurās bērns uzturas ilgāk par
1 (vienu) gadu pēc ievietošanas, uz attaisnojošu dokumentu pamata, ir iespēja
saņemt vienreizēju pabalstu
kalendārā gada laikā bērna
vajadzību nodrošināšanai apmērā, kas nepārsniedz 50%
no attiecīgajā gadā 1.janvārī
noteiktās minimālās darba
algas.
20. Pabalsts bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
20.1. Bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem
bērniem, pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās, izmaksājami pabalsti:
20.1.1. vienreizējs pa-

balsts patstāvīgas dzīves
uzsākšanai EUR 128,06 apmērā vai invalīdam kopš bērnības EUR 213,44 apmērā;
20.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei
EUR 249,71 apmērā;
20.1.3.
pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai,
ja persona turpina mācības,
līdz 24 gadu vecumam, EUR
64,03 vai invalīdam kopš
bērnības EUR 106,72 mēnesī.
21. Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
21.1. Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai piešķirams trūcīgām un maznodrošinātām
personām
(ģimenēm).
21.2. Par pabalstiem pamatvajadzību nodrošināšanai
uzskatāmi sekojoši pabalsti:
21.2.1. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma izdevumu
segšanai medicīnas, sociālās
rehabilitācijas, krīzes centru
un citās institūcijās;
21.2.2. pabalsts izmitināšanas pakalpojuma izdevumu segšanai medicīnas, sociālās rehabilitācijas, krīzes
centru un citās institūcijās;
21.2.3. pabalsts veselības
(fiziskās un garīgās) aprūpes nodrošināšanai, saskaņā
ar līdzdarbībā noteiktajiem
pasākumiem un/vai sociālās
rehabilitācijas plānu.
21.2.4. Pabalsta apmēru
nosaka pēc attaisnojošiem
dokumentiem, kurus persona
iesniedz Sociālajā dienestā
kopā ar iesniegumu, un tā apmērs personai gada laikā nedrīkst pārsniegt EUR 150,00.
21.2.5. Lēmumu par pabalsta pamatvajadzību nodrošināšanai
piešķiršanu
pieņem Sociālais dienests,
pamatojoties uz sociālā dar-

ba speciālista sniegto atzinumu par pozitīvu sadarbību ar
personu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un/
vai pamatotu nepieciešamību
apmierināt personas (ģimenes) pamatvajadzības.
VI. Lēmumu par sociālo
palīdzību apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
22. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Dagdas novada domē.
23. Dagdas novada domes pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt
Administratīvā
procesa likuma noteiktajā
kārtībā.
24. Saistošo noteikumu
izpildi kontrolē Dagdas novada dome.
VII. Noslēguma jautājumi
25. Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas Dagdas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas
Novada Ziņas”.
26. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās
dienu spēku zaudē Dagdas
novada pašvaldības 2010.
gada 10.februāra saistošie
noteikumi Nr.4 “Par sociālo
palīdzību Dagdas novadā”,
Dagdas novada pašvaldības
2012.gada 27.jūnija saistošie noteikumi Nr.9 “Par nosacījumiem un kritērijiem
trūcīgās ģimenes (personas)
statusa piešķiršanai Dagdas
novada pašvaldībā”, Dagdas
novada pašvaldības 2015.
gada 23.aprīļa saistošie noteikumi Nr.4 “Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada
pašvaldībā”.
Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu
Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.Saistošie
noteikumi
izstrādāti, lai izveidotu atbilstošu sociālās palīdzības
sistēmu novada trūcīgo,
maznodrošināto un krīzes
situācijā nonākušo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai vismaz minimālā
apmērā. Tāpat paredzēta arī
sociālā palīdzība bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo
bērnu atbalstam un sociālo
garantiju nodrošināšanai, kā
arī sociālās palīdzības pabalsti audžuģimenēm, adoptētājiem pirmsadopcijas periodā
bērna uzturam, daudzbērnu
ģimenēm.
2.Sociālās palīdzības pabalstu un pārējā atbalsta iedzīvotājiem vienotai, mērķtiecīgai statistisko datu

uzskaitei ir nozīmīga loma
sociālās politikas veidošanā.
2. Īss projekta satura izklāsts
1.Saistošo
noteikumu
projekts nosaka ienākumu
līmeņus trūcīgajām un maznodrošinātajām
personām
(ģimenēm), materiālā stāvokļa izvērtēšanas kritērijus,
kas mūsu novada iedzīvotājiem, salīdzinot ar valstī
noteiktajiem, ir labvēlīgāki,
sociālās palīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtību,
pabalstu veidus un apmērus,
personas, kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus, kā arī
lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2.Saistošajos
noteikumos ir paredzēts garantētā
minimālā ienākuma (GMI)
pabalsts, kā apmērs vienai

personai ir vienāds ar valstī
normatīvajos aktos noteikto,
izņemot vecuma, invaliditātes pensijas/sociālā nodrošinājuma pabalstu saņēmējus,
kuriem GMI pabalsta līmenis noteikts EUR 128,06.
3.Dzīvokļa pabalsts paredzēts trūcīgām, maznodrošinātām personām (ģimenēm)
un bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem,
pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās, ja lēmumu par
ievietošanu
ārpusģimenes
aprūpē bija pieņēmusi Dagdas novada bāriņtiesa. Pabalsta apmērs noteikts EUR
40,00 ceturksnī un ne vairāk
kā EUR 160,00 gadā.
4.Pabalsts krīzes situācijā,
kas radusies katastrofas apstākļu dēļ, piešķirams ar Domes lēmumu līdz triju valstī

noteikto minimālo darba
algu apmēram, pamatojoties
uz Sociālā dienesta atzinumu. Pabalsts krīzes situācijā,
kas radusies citu no ģimenes
(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, piešķirams
ar Sociālā dienesta lēmumu
līdz vienas valstī noteiktās
minimālās darba algas apmēram, pamatojoties uz situācijas izvērtējumu.
5. Saistošajos noteikumos
noteikts pabalsts skolas ēdināšanas izdevumu apmaksai,
pabalsts izdevumu segšanai
50% apmērā par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādē, pabalsts izglītības
nodrošināšanai nepieciešamo preču iegādei EUR 50,00
vienam bērnam no trūcīgas
ģimenes
6.Pabalsts audžuģimenei

bērna uzturam mēnesī paredzēts EUR 115,00 apmērā,
apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam mēnesī
- EUR 45,00, ievietojot bērnu audžuģimenē, paredzēts
vienreizējs pabalsts 50%
apmērā no attiecīgajā gadā
noteiktās minimālās darba
algas, kā arī iespējams saņemt papildus atbalstu bērna
pamatvajadzību nodrošināšanai, uz attaisnojošu dokumentu pamata līdz 50% apmēram no attiecīgajā gadā
noteiktās minimālās darba
algas.
7.Pabalsti, kas nodrošina
sociālās garantijas bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās,
noteikti normatīvajos aktos
Turpinājums 5.lpp.
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noteiktajā apmērā.
8.Saistošajos noteikumos
paredzētais pabalsts pamatvajadzību
nodrošināšanai
paredzēts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām, nepārsniedzot EUR
150,00 uz vienu personu
gadā.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
1. Izdevumi no pašvaldības budžeta faktiski pieaugs

un tiks plānoti sociālā budžeta ikgadējos izdevumos.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā
1. Saistošajos noteikumos
paredzētie pabalsti minētajām mērķa grupām nodrošinās vismaz dzīves līmeņa
nepazemināšanos, dos papildus iespēju uzlabot viņu
veselības, psihoemocionālo
stāvokli, nodrošināt pamat-

vajadzības.
2. Mērķa grupas, uz kurām
attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
iespējams, izmantos Dagdas
novadā pieejamos pakalpojumus.
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.
3.Dagdas novada pašvaldības atteikumu piešķirt
sociālo palīdzību, tās pieprasītājs var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

1. Sociālais dienests informāciju par sociālās palīdzības sistēmas atbilstību
iedzīvotāju vajadzībām ieguvis no novada iedzīvotājiem
un Sociālā dienesta klientiem - sarunājoties, konsultāciju sesijās, aptaujas anketās, rakstiskos un mutiskos
priekšlikumos.
Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017.gada 23.novembrī
Nr. 2017/ 9
																	
(protokols Nr.16 2.§)
															
precizēti 2017.gada 21.decembrī
																	
(protokols Nr.17 3. §)

„Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi
(turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Dagdas novada
pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu (turpmāk
tekstā – pabalsti) veidus un
apmēru, kārtību, kādā piešķirams un izmaksājams pabalsts, kā arī to personu loku,
kurām ir tiesības saņemt šajos Noteikumos paredzētos
pabalstus.
2. Pabalstu piešķir ģimenēm/personām, kuras savu
dzīvesvietu ir deklarējušas
Dagdas novada administratīvajā teritorijā.
3. Pabalstu piešķir neizvērtējot personas (ģimenes)
materiālo stāvokli.
4. Lēmumu par pabalsta
piešķiršanu pieņem Dagdas
novada sociālais dienests 10
darba dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas un reģistrēšanas dienas.
5. Pabalsti, pēc vienošanās
ar iesniedzēju, tiek izmaksāti pašvaldības kasē vai pārskaitīti uz personas atvērto
kredītiestādes maksājumu
vai pasta norēķinu sistēmas
kontu, 5 darba dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
6. Noteikumos paredzētie
pabalsti tiek izmaksāti Dagdas novada sociālā dienesta
gada apstiprinātā budžeta ietvaros.
II. Pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu veidi
7. Pabalsts jaundzimušā
aprūpei
7.1. Vienreizējo pabalstu
jaundzimušā aprūpei EUR
220,00 apmērā par katru
jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna
vecākiem, ja vismaz viens
no bērna vecākiem deklarējis savu dzīvesvietu Dagdas
novadā pēdējos 12 mēnešus
pirms pabalsta pieprasīšanas

un deklarē arī jaundzimušo
bērnu Dagdas novadā.
7.2. Divu bērnu (dvīnīšu) piedzimšanas gadījumā
vienreizējo pabalstu jaundzimušo aprūpei EUR 720,00
apmērā ģimenei ir tiesības
saņemt vienam no bērna
vecākiem, ja vismaz viens
no bērna vecākiem deklarējis savu dzīvesvietu Dagdas
novadā pēdējos 12 mēnešus
pirms pabalsta pieprasīšanas
un deklarē arī jaundzimušos
bērnus Dagdas novadā.
7.3. Triju bērnu (trīnīšu) piedzimšanas gadījumā
vienreizējo pabalstu jaundzimušo aprūpei EUR 1425,00
apmērā ģimenei ir tiesības
saņemt vienam no bērna
vecākiem, ja vismaz viens
no bērna vecākiem deklarējis savu dzīvesvietu Dagdas
novadā pēdējos 12 mēnešus
pirms pabalsta pieprasīšanas
un deklarē arī jaundzimušos
bērnus Dagdas novadā.
7.4. Četru un vairāk bērnu piedzimšanu uzskatīt par
ārkārtas gadījumu un lēmumu par atbalsta sniegšanas
veidu un apmēru ģimenei
pieņemt novada domē.
7.5. Gadījumā, ja Dagdas
novadā dzīvesvietu deklarējusī persona adoptē bērnu
(vai vairākus bērnus) līdz
viena gada vecumam un arī
bērna dzīvesvieta tiek deklarēta Dagdas novada administratīvajā teritorijā, sniegt materiālo palīdzību Noteikumos
minētajā kārtībā un apmērā
tāpat kā tas paredzēts bērna
piedzimšanas gadījumos.
7.6. Tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no bērna piedzimšanas
(adoptēšanas) dienas.
7.7. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna
dzimšanas apliecību, jāiesniedz iesniegums Sociālajam dienestam.
7.8. Sociālais dienests,

saņemot šo Noteikumu
7.7.apakšpunktā minēto personu iesniegtos dokumentus,
pārbauda ziņas par bērna un
vecāku deklarēto dzīvesvietu
un citu informāciju.
7.9. Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:
7.9.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk kā
septiņas diennaktis;
7.9.2. ja bērna vecāki normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā atteikušies no bērna
kopšanas un audzināšanas;
7.9.3. ja ģimene par šo
bērnu jau saņēmusi pabalstu
citā pašvaldībā.
8. Pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu
daļējai segšanai personām
ar invaliditāti
8.1. Vienreizējs pabalsts
malkas iegādei vai apkures
izdevumu daļējai segšanai
personām ar invaliditāti tiek
piešķirts EUR 120,00 apmērā ar mērķi sniegt atbalstu
pabalsta saņēmējiem apkures
sezonā.
8.2. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto
pabalstu ir personām ar invaliditāti, kuras:
8.2.1. faktiski dzīvo vienas;
8.2.2. dzīvo kopā ar bērnu
vai vairākiem bērniem līdz
18 gadu vecumam vai arī par
bērnu šajā gadījumā uzskatāma pilngadīga persona līdz
24 gadu vecumam, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo
vai augstāko izglītību;
8.2.3. dzīvo kopā ar citu
personu, kurai arī piešķirta
invaliditāte.
8.2.4. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā
gada laikā bez pabalsta saņēmēja ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.
Sociālais dienests nodrošina
pabalsta izmaksas laika paziņošanu pabalsta saņēmējam
vai arī atsevišķos gadījumos
nodrošina malkas piegādi vai
pabalsta pārskaitīšanu apku-

res pakalpojuma sniedzējam,
papildus par to vienojoties ar
pabalsta saņēmēju.
8.2.5. Lai saņemtu pabalstu, personai vai tās pārstāvim jāiesniedz iesniegums
Sociālajam dienestam, uzrādot personu un invaliditātes
statusu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma.
8.2.6. Sociālais dienests
pārbauda iesniegto informāciju un veic apsekošanu
dzīvesvietā, lai konstatētu
norādītajā adresē faktiski
dzīvojošo personu skaitu un
viņu statusu.
9. Pabalsts donoriem
9.1. Pabalsts donoriem
tiek piešķirts personām, kuras ir nodevušas asinis.
9.2. Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir EUR 5,00
apmērā.
9.3. Pabalsts donoriem
tiek izmaksāts pēc katras
asins nodošanas reizes ne
vēlāk kā vienu mēnesi pēc
asins nodošanas.
9.4. Pabalsta saņemšanai
persona Sociālajā dienestā
uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz
iesniegumu un izziņu par
asins nodošanu.
10. Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai
10.1. Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai 2 (divas)
reizes mēnesī tiek piešķirts
sekojošām iedzīvotāju grupām:
10.1.1. trūcīgām personām vai trūcīgām ģimenēm
(visām personām, kuras ir
reģistrētas izziņā par trūcīgas
ģimenes statusa piešķiršanu);
10.1.2. daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kuras aprūpē
ir vismaz 3 bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un
aizbildnībā esoši bērni; par
daudzbērnu ģimenes bērnu
uzskatāma arī pilngadīga
persona, kura nav sasniegusi

24 gadu vecumu, ja tā iegūst
vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību);
10.1.3. nepilnām ģimenēm
(bērnu vai vairākus bērnus
līdz pilngadības sasniegšanai vai pilngadīgu personu,
kura nav sasniegusi 24 gadu
vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību audzina viens no
vecākiem);
10.1.4.
pensionāriem, personām ar invaliditāti, represētajiem, Černobiļas
AES avārijas seku likvidētājiem, kuri nestrādā un kuru
pensijas vai valsts pabalstu
apmērs nepārsniedz valstī
noteikto minimālās darba algas līmeni.
10.2. Pabalstu dušas pakalpojumu apmaksai piešķir
Dagdas novada sociālais
dienests pēc iesnieguma saņemšanas un citu atbilstošu
dokumentu uzrādīšanas.
10.3. Sociālais
dienests
pārbauda sniegtās informācijas patiesumu un pieņem
atbilstošu
lēmumu
uz laika periodu ne ilgāk kā
līdz tekošā gada beigām.
10.4. Saskaņojot ar pabalsta pieprasītāju, pabalsts
dušas pakalpojuma apmaksai
tiek
pārskaitīts
pakalpojumu sniedzējam.
11. Apbedīšanas
pabalsts
11.1. Gadījumā, ja mirusi
persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas bija
Dagdas novada administratīvā teritorija un kurai nepienākas apbedīšanas pabalsts
no darba vietas, VSAA u.c.,
apbedīšanas pabalsts piešķirams vienas valstī noteiktās
minimālās darba algas apmērā.
11.2. Gadījumā, ja mirusi
persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas bija
Dagdas novada administratīvā teritorija un kurai pienākas apbedīšanas pabalsts no
Turpinājums 6.lpp.
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darba vietas, VSAA u.c., bet
tā apmērs ir zemāks par vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, Dagdas novada sociālais dienests
var piešķirt papildus pabalstu apbedīšanai apmērā, kas
kopsummā ar apbedīšanas
pabalstu sastāda vienas valstī noteiktās minimālās darba
algas apmēru.
11.3. Pabalstu piešķir uz
iesnieguma pamata personai,
neizvērtējot pieteicēja ienākumus, kura uzrādījusi miršanas apliecības oriģinālu un

uzņemas veikt apbedīšanu.
12. Citi pašvaldības pabalsti
12.1. Par pašvaldības pabalstiem šo Noteikumu izpratnē uzskatāmi sekojoši
pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kas gada laikā vienai personai nevar pārsniegt
EUR 150,00 apmēru:
12.1.1.
pabalsts pases, personu apliecinošu vai
citu svarīgu dokumentu noformēšanai;
12.1.2.
pabalsts ceļa
izdevumu segšanai, kas sais-

Dagdas Novada Ziņas
tīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu;
12.1.3.
pabalsts ceļa
attīrīšanas no sniega izdevumu segšanai;
12.2. Pabalsta apmēru nosaka pēc attaisnojošiem dokumentiem, kurus persona
iesniedz Sociālajā dienestā
kopā ar iesniegumu.
12.3. Sociālais
dienests
pieņem lēmumu par pabalsta
piešķiršanu pēc 12.2.apakšpunktā noteikto dokumentu
saņemšanas un informācijas
pārbaudes.
III. Lēmumu apstrīdē-

šanas un pārsūdzēšanas
kārtība
13. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Dagdas novada domē.
14. Dagdas novada domes pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt
Administratīvā
procesa likuma noteiktajā
kārtībā.
15. Noteikumu
izpildi kontrolē Dagdas novada
dome.
IV. Noslēguma jautājumi
16. Noteikumi
stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to

publicēšanas Dagdas novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā “Dagdas Novada
Ziņas”.
17. Ar šo Noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku
zaudē Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa
saistošie noteikumi Nr.8 “Par
pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas
novadā”.
Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu
Nr.2017/9 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1. Saistošie noteikumi izstrādāti, lai izveidotu pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstu sistēmu, atbilstoši
novada iedzīvotāju vajadzībām, kā arī, lai pildītu normatīvajos aktos noteiktās
pašvaldību autonomās funkcijas.
2.Sociālās palīdzības pabalstu un pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu
vienotai, mērķtiecīgai statistisko datu uzskaitei ir nozīmīga loma sociālās politikas
veidošanā.
2. Īss projekta satura izklāsts
1.Saistošie noteikumi paredz pašvaldības materiālās
palīdzības pabalstu veidus,

apmēru, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami, kā
arī to personu loku, kurām ir
tiesības tos saņemt.
2.Saistošajos noteikumos
paredzētie pabalsti - jaundzimušo aprūpei, malkas iegādei un apkures izdevumu
daļējai segšanai personām
ar invaliditāti, donoriem par
asins nodošanu, apbedīšanas
pabalsts (ja nepienākas pabalsts apbedīšanai no VSAA,
darba vietas u.c. vai šī pabalsta apmērs ir mazāks par
vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru),
pabalsts dušas pakalpojuma
apmaksai un citi pašvaldības pabalsti, kas saistīti ar
trūcīgu un maznodrošinātu
personu pamatvajadzību nodrošināšanu (pases, personu

apliecinoša dokumenta vai
cita svarīga dokumenta noformēšanai; ceļa izdevumu
segšanai, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu; ceļu attīrīšanai no sniega).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
1.Saistošo noteikumu īstenošanai, izdevumi no sociālā
budžeta pieaugs un tiks plānoti ikgadējos izdevumos.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums būtiski
neietekmēs uzņēmējdarbības
vidi.

2. Personām ar invaliditāti, kurām pienākas pabalsts
malkas iegādei, būs iespēja
izmantot uzņēmēju pakalpojumus Dagdas novadā.
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.
3.Dagdas novada pašvaldības atteikumu piešķirt
sociālo palīdzību, tās pie-

prasītājs var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
1. Sociālais dienests informāciju par sociālās palīdzības sistēmas atbilstību
iedzīvotāju vajadzībām ieguvis no novada iedzīvotājiem
un Sociālā dienesta klientiem - sarunājoties, konsultāciju sesijās, aptaujas anketās, rakstiskos un mutiskos
priekšlikumos.

Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2017.gada 23.novembrī						
						

								
Nr. 2017/ 10
								
(protokols Nr.16 3.§)

“Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 25.2
panta pirmo un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi)
nosaka dzīvokļa pabalsta
dzīvojamās telpas īres vai
pārvaldīšanas maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, aprēķināšanu un izmaksas kārtību Dagdas novada
pašvaldībā bērnam bārenim
un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības, pēc pilngadības līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. dzīvokļa kompensējamā platība – platība dzīvoklī,
ko izmanto dzīvokļa pabalsta
aprēķināšanai, nosakot to
vienistabas dzīvoklī – dzīvokļa kopējās platības apmērā, bet divu un vairāku istabu
dzīvoklī – 30 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.
2.2. dzīvokļa pabalsts –

pabalsts dzīvojamās telpas
īres maksas, pārvaldīšanas
izdevumu maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
2.3. pilngadību sasniedzis bērns – šo Noteikumu
izpratnē – bērns bārenis un
bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, par kuru Dagdas
novada bāriņtiesa pieņēmusi
lēmumu par ārpusģimenes
aprūpi, no dienas kad sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai.
3. Dzīvokļa pabalstu piešķir un izmaksā Dagdas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
II. Dzīvokļa pabalsta
piešķiršanas un izmaksas
kārtība
4. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam
piešķir šādu ar vienas dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:
4.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu
(īres maksa, nepieciešamie
izdevumi par obligāti veica-

majām pārvaldīšanas darbībām) ne vairāk kā 0.36 EUR
mēnesī par 1 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību;
4.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas sasaistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres
maksā vai nepieciešamajos
izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:
4.2.1. siltumenerģija karstā ūdens ne vairāk kā 1 m3
mēnesī, nepārsniedzot rēķinā
norādīto summu;
4.2.2. siltumenerģija apkures nodrošināšanai par dzīvokļa kompensējamo platību
pēc faktiskajām izmaksām
par 1m2, bet nepārsniedzot
2 EUR par 1 m2 mēnesī, laika periodā no 1.oktobra līdz
30.aprīlim ieskaitot;
4.2.3. ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk
kā 2 m3 mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;
4.2.4. kurināmā iegādei
(ja mājoklim ir individuālā

apkure) – līdz 250 EUR kalendārā gada laikā, ja nesaņem kompensāciju par 4.2.2.
apakšpunktā paredzētajiem
pakalpojumiem;
4.2.5. asenizācijas pakalpojumiem – līdz 1 m3 gadā
(māja bez ūdensvada), līdz
2 m3 gadā (mājā ar ūdensvadu), aprēķinā iekļaujot
kopējo sadalījumu par gada
divpadsmit mēnešiem;
4.2.6. sadzīves atkritumu
apsaimniekošanai – ne vairāk kā 1.50 EUR mēnesī;
4.2.7.
elektroenerģijai,
atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 50
kWh mēnesī;
4.2.8. gāzei, atbilstoši
skaitītāju rādījumiem, bet ne
vairāk kā 2 EUR mēnesī vienai personai;
4.2.9. mājoklī ar gāzes balonu – ne vairāk kā 1 gāzes
balonu kalendārā gada laikā.
5. Lai saņemtu dzīvokļa
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Sociālajā dienestā,
pilngadību sasniegušam bērnam, jāiesniedz iesniegums

un jāuzrāda personu apliecinošos dokumentus, līgums
par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu, vai
īpašuma tiesības apliecinoši
dokumenti.
6. Ja līgums starp pakalpojumu sniedzēju un pilngadību sasniegušu bērnu par kāda
no Noteikumu 4.2. apakšpunktā norādītā pakalpojuma
saņemšanu nav noslēgts, Sociālais dienests samaksu par
pakalpojumu veic, ja pakalpojuma samaksa noteikta ar
pilngadību sasniegušo bērnu
noslēgtajā līgumā par dzīvojamās telpas lietošanu vai
pārvaldīšanu.
7. Pēc Noteikuma 4. punktā minēto dokumentu iesniegšanas un uzrādīšanas,
ne vēlāk kā 10 darba dienu
laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par dzīvokļa
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa
pabalstu.
8. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar tā mēneša 1. datumu,
Turpinājums 7.lpp.

Turpinājums no 6.lpp.

kurā ir pieņemts lēmums par
dzīvokļa pabalsts piešķiršanu.
9. Dzīvokļa pabalstu izmaksā par periodu, kurā saskaņā ar lēmumu dzīvokļa
pabalsts piešķirts, ja pilngadību sasniegušais bērns
Sociālajā dienestā ir iesniedzis maksājumu apliecinošu
dokumentu vai rēķinu par
veicamajiem maksājumiem.
Minētie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami regulāri, bet ne vēlāk kā viena
mēneša laikā no maksājumu
veikšanas vai rēķinu izsniegšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemes-

lu dēļ tas nav bijis iespējams.
10. Dzīvokļu pabalstu izmaksu Sociālais dienests nodrošina 10 darba dienu laikā
no rēķina vai maksājumu apliecinoša dokumenta saņemšanas dienas:
10.1. pakalpojumu sniedzējam, ja Sociālajā dienestā ir iesniegts pakalpojumu
sniedzēja rēķins;
10.2. pilngadību sasniegušam bērnam, ja Sociālajā
dienestā iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments.
11. Dzīvokļa pabalsts netiek maksāts par personām,
kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību
sasniegušu bērnu, izņemot
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gadījumus, ja vienā mājsaimniecībā mitinās vairāki
pilngadību sasnieguši bērni.
12. Sociālais dienests neizmaksā dzīvokļa pabalstu,
ja konstatē, ka pakalpojums,
par kuru iesniegts Noteikumu 9. punktā minētais rēķins
vai maksājumu apliecinošais
dokuments, pilngadību sasniegušais bērns nav izmantojis vai to izmantojusi cita
persona.
13. Sociālais dienests pieņem lēmumu atcelt piešķirto
dzīvokļa pabalstu, ja konstatē, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilsts Noteikumos
noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.

14. Dzīvokļa pabalstu
pilngadību
sasniegušais
bērns nav tiesīgs saņemt, ja
īrē sociālo dzīvokli.
15. Dzīvokļa pabalstu Sociālais dienests nepiešķir,
ja pilngadību sasniegušais
bērns dzīvojamā telpā, par
kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pastāvīgi nedzīvo.
16. Dzīvokļa
pabalsta
saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Dagdas
novada pašvaldības Sociālo
dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai maksas par pakalpojumiem apmērs.
III. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana
17. Sociālā dienesta pie-
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ņemto lēmumu var apstrīdēt
Dagdas novada domē.
18. Dagdas novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājums
19. 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 pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.2017/10
“Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu „Par
dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības”
(turpmāk – Saistošie noteikumi) sagatavošana ir saistīta ar grozījumu stāšanos
spēkā likumā „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2015. gada 1.janvārī,
kuri paredz noteikt jaunu
palīdzības veidu – dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim
un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības (turpmāk –
dzīvokļa pabalsts). Saistošie
noteikumi sagatavoti saska-

ņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un
piekto daļu, kurā noteikts,
ka pašvaldībai domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā jāmaksā dzīvokļa
pabalsts, nosakot izdevumu
segšanas normatīvus, kā arī
dzīvokļa pabalsta apmēra
aprēķināšanas un izmaksas
kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz, ka bērniem bāreņiem
un bērniem, kuri palikuši bez
vecāku gādības un par kuru
ārpusģimenes aprūpi lēmu-

mu ir pieņēmusi Dagdas novada bāriņtiesa, no 18 līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai
būs iespēja saņemt ikmēneša
dzīvokļa pabalstu, lai norēķinātos par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Saskaņā ar likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta trešo daļu, ja
klients izvēlēsies saņemt šo
pabalstu, viņš zaudē tiesības
saņemt palīdzību pašvaldībai
piederošas vai tās nomātās
dzīvojamās telpas izīrēšanā,
sociālā dzīvokļa izīrēšanā,
kā arī dzīvokļa pabalsta saņemšanā pēc vispārējās kārtībās.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Izdevumi no pašvaldības
budžeta faktiski pieaugs un
tiks plānoti sociālā budžeta
ikgadējos izdevumos.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi
nodrošina Dagdas novada
pašvaldība.
Saistošie noteikumi tiks

nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, tiks
publicēti pašvaldības mājas
lapā www.dagda.lv un informatīvajā izdevumā “Dagdas
Novada Ziņas”.
Pabalstu izmaksu nodrošinās Dagdas novada Sociālais
dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas netika veiktas.
Aivars Trūlis
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

LEADER projektu konkurss
Biedrība „Krāslavas rajona
partnerība” izsludina 5. kārtas
projektu konkursu 5.1. aktivitātē
„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”:
• jaunu produktu un pakalpojumu
radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai;
• lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
• vietējās produkcijas realizēšanai
paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas
veidu ieviešanai un to atpazīstamības
tēla veidošanai;
• darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība”
darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām:
1.1. “Atbalsts jaunu produktu un
pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai,
to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai”. Konkursa
kārtā pieejamais finansējums – 106
615,72 EUR;
1.2. “Atbalsts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, tai skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanai,
tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu

darba apstākļu radīšanai”. Konkursa
kārtā pieejamais finansējums – 92
124,30 EUR;
1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai
labiekārtošanai, kurā tiek realizēta
vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana”. Konkursa
kārtā pieejamais finansējums – 77
976, 31 EUR;
1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”.
Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 40 000 EUR.
Izsludinātā projektu konkursa
kopsumma ir 316 716,33 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte –
70 %, kopprojekta gadījumos 80 %.
Stratēģijas mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs
stratēģijas mērķim ir 746 959,90
EUR.
Projektu īstenošanas termiņš no
LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja
tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana ir 2 gadi, bet pārējiem
projektiem – 1 gads.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības
stratēģiju,
visu rīcību
projekta iesniegumam
jāpievieno

projekta risku izvērtējums (izstrādāts
plāns identificēto risku novēršanai
vai mazināšanai) brīvā formā.
Ar Krāslavas rajona partnerības
darbības teritorijas SVVA stratēģiju, rīcībām, risinājumiem, projekta
iesnieguma sagatavošanas noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem var
iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona
partnerība” Skolas ielā 7 - 1. stāvā,
Krāslavā vai pa tālr. 25608232 (Zane
Ločmele) un 26195753 (Aina Dzalbe), kā arī rakstot uz e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv, kā arī Krāslavas rajona partnerības mājaslapā
www.kraslavaspartneriba.lv un LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumu papīra formā
(2 eksemplāros) personīgi iesniedz
no 2018. gada 8. janvāra līdz 8. februārim Krāslavas rajona partnerībā darba dienās no plkst. 8:00 līdz
plkst.17:00, Skolas ielā 7 – 1. stāvā,
Krāslavā.
Projekta iesniegumu var iesniegt
arī elektroniska dokumenta formā:
• Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://
eps.lad.gov.lv/login
• Parakstot pieteikumu ar drošu

elektronisko parakstu un apliecinot
ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, sūtīt
uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu:
lad@lad.gov.lv
Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam”
ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansēta Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
19.2. pasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Papildus informācija un vērtēšanas kritēriji – www.kraslavaspartneriba.lv.
2018. gada 10. janvārī pulksten
10:00 Alejas ielā 4, Dagdā (Dagdas
novada domes sēžu zālē) notiksseminārs par projektu iesniegšanas
un īstenošanas nosacījumiem, dokumentu sagatavošanu un vērtēšanas kritērijiem.
Zane Ločmele
Administratīvā vadītāja
Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”
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Nākamgad Dagdas novadā samazināsies sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifs

No 2018. gada 1. janvāra
lielākajā daļā Latvijas pašvaldību mainīsies sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Būtiski pieaugot dabas resursu nodoklim
(DRN), kas ir daļa no tarifu
veidojošās summas, lielākoties kopējais tarifs Latvijas
pašvaldībās paaugstināsies.
Turpretī vides pakalpojumu
uzņēmuma „Clean R” apsaimniekotajā Dagdas novadā, tarifs samazināsies.
Turpmāk maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 15,48 €/m3 (līdz
01.01.2018 - 15,98 €/m3).
Zemāku
pakalpojuma
maksu novada iedzīvotājiem
nodrošina „Clean R”, kas,
pieaugot citām pakalpojuma
maksas komponentēm un
respektējot novada iedzīvotāju intereses, ir pārrēķinājis
un samazina savu pakalpojumu izmaksu daļu.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likumam

maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido
3 komponentes – sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā,
dabas resursu nodoklis par
atkritumu noglabāšanu un
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pār-kraušanu, uzglabāšanu
un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. Pieaugot
vai samazinoties kādai no
pakalpojuma cenu veidojošajām komponentēm, mainās
kopējā pakalpojuma maksa.
Dagdas novadā kopējās
pakalpojuma maksas samazinājums ir kļuvis iespējams,
pateicoties „Clean R” tarifa
maksas samazinājumam, kas
tiek piemērots par sadzīves
atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu. Pārējās tarifa komponentes - poligona
izmaksas un DRN - nākamgad palielināsies.

Savukārt, DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas
Savienības politika, kuras
mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu
un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt
tautsaimniecības ilgtspējīgu
attīstību, kā arī finansiāli
nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Šī nodokļa
izmaiņas ir saistošas un obligātas visām pašvaldībām.
DRN kāpums ir plānots katru gadu līdz pat 2020. gadam. No 2018. gada 1. janvāra DRN palielinās no EUR
25,00 uz EUR 35,00 par katru poligonā noglabā-tu atkritumu tonnu. 2020. gadā tas
sasniegs EUR 50,00 par tonnu. „Clean R” aicina ik-vienu iedzīvotāju aktīvi šķirot
atkritumus, tādējādi mazinot
DNR pieauguma ietekmi uz
rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu.
Ikviens novada iedzīvo-

tājs var vēl vairāk samazināt izmaksas par atkritumu
izvešanu, aktīvi iesaistoties
atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē sastāda, tieši
tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai
pārstrādei. Tāpēc šķirojot
atkritumus mēs palīdzam ne
tikai dabai, veicinot dabas
resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstam
tautsaimniecības ilgtspējīgu
attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu
izvešanas pakalpojumu.
Ja Jums rodas jautājumi
saistībā ar mūsu
sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām vai Jūs
vēlaties saņemt
mūsu ieteikumus
un
piedāvājumu
komplek-

sai un efektīvai atkritumu
ap-saimniekošanai, lūdzam
sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa
tālruni 67111001 vai rakstot
uz e-pastu kc@cleanr.lv.
Vides pakalpojumu uzņēmums „Clean R” sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Dagdas novadā nodrošina
kopš 2016. gada 1. aprīļa.
Uzņēmums ir nozares līderis
Latvijā vides pakalpojumu
nodrošināšanā.
Kaspars Līcītis,
„Clean R” preses sekretārs
Tālrunis: +371 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@
cleanr.lv

Apkopojums par paveikto 2017. gadā
Pārskats par sociālajā dienestā paveikto
Darbīgā gaisotnē ir pavadīts
2017. gads. Sociālajā dienestā saņemti gan rakstiski iesniegumi,
gan mutiski lūgumi, uz kuriem
atbildēts ar vairāk nekā 1400 lēmumiem. Lai pieņemtais lēmums
pēc iespējas atbilstošāk apmierinātu cilvēka izteikto lūgumu, sociālā
darba speciālisti katru darba dienu
ir pieņēmuši iesniegumus, formējuši dokumentus, snieguši mutiskas
atbildes, sadarbojušies ar daudzām
citām iestādēm un institūcijām, uzklausījuši dažādus jautājumus un
dzīvesstāstus.
Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir pēc izvērtēšanas sniegt
vispiemērotāko un ar cilvēka izteikto vēlmi saskaņotāko atbalstu,
piešķirt sociālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai vai nodrošināt valsts vai pašvaldības apmaksātu sociālo pakalpojumu.
Sociālā dienesta nodrošinātais
bezmaksas pakalpojums ir sociālā
darba pakalpojums – sociālā darbinieka sniegtās konsultācijas, sastādītie rehabilitācijas plāni, psihoemocionālais atbalsts, uzklausīšana,
resursu piesaiste, prasmju pilnveidošana un attīstīšana.
Ar katru gadu aizvien nozīmīgāku vietu pēc sociālās palīdzības
ieņem sociālo pakalpojumu nodrošināšana. Paplašinās sociālo pakalpojumu klāsts, īpaša uzmanība tiek
veltīta sociālajam darbam ar ģimenēm, kurās aug bērni, tiek atklāti
un risināti vardarbības gadījumi kā
ģimenēs, tā ārpus tām.
Ievērojami pieaudzis ir Valsts
apmaksātais un pašvaldības So-

ciālajā dienestā administrētais
Asistenta pakalpojums pieaugušām personām ar I vai II invaliditātes grupu un bērniem no 5 līdz
18 gadu vecumam ar invaliditāti.
Minētais pakalpojums paredzēts,
lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa
un nokļūšanu vietā, kur cilvēks
strādā, mācās, saņem pakalpojumu
vai veic sabiedriskās aktivitātes.
Nodrošināto pakalpojumu klāsts
personām ar invaliditāti ir palielinājies, dažādojies un ieguvis regularitāti.
Katram sociālā darba speciālistam būtiski ir ļoti labas komunikācijas prasmes, spēja iejusties
klientu situācijā, bet tajā pašā laikā
ieturēt robežu, lai spētu palīdzēt,
būt atvērtam pret cilvēkiem un spēt
nodalīt personisko no profesionālās jomas. Tas ir ļoti emocionāli
grūts un atbildīgs darbs.
Tāpēc veicot šo atbildīgo un sarežģīto darbu ikdienā, ir patīkami
sajust atbalstu un sapratni no vadības, amatpersonām, citiem profesionāļiem, kolēģiem.
Sociālā dienesta darbiniekiem –
arī 2018. gadā saglabāt profesionalitāti, humora izjūtu, būt radošiem,
atsaucīgiem, respektēt dažādību
cilvēkos.
Visiem Dagdas novada iedzīvotājiem - veselību, dzīvesprieku un
sapratni pret līdzcilvēkiem!

Elita Trūle
Dagdas novada sociālā
dienesta vadītāja

Dagdas VPVKAC darbība 2017.gadā
Divreiz gadā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo VPVKAC individualizēto
darbības atskaiti, kas
ietver vairākus elementus:
1) kopīgos rādītājus
VPVKAC sniegto valsts
pakalpojumu skaitā, to
izmaiņās un pēc pakalpojumu veidiem,
2) Dagdas VPVKAC
vietu citu VPVKAC vidū
gan kopumā, gan pēc citām pazīmēm – līdzīgu
pakalpojumu sniedzēju vidū, teritoriāli tuvo
VPVKAC vidū.
Uz 2017.gada 3.ceturksni Dagdas VPVKAC ieņem augsto 3.vietu ar 238,1 sniegtajiem
pakalpojumiem
vidēji
mēnesī 2017. gadā, kas
attiecībā pret visu centra darbības laiku (168,7

sniegtie
pakalpojumi
vidēji mēnesī kopumā)
nozīmē 1,4 reizes vairāk
pakalpojumu ik dienu.
Dagdas
VPVKAC
2017.gadā sniegto pakalpojumu skaits un pakalpojumi veidi liecina par
veiksmīgu virzību gan
pakalpojumu pieteikumu
(VSAA gadījumā), gan
e-pakalpojumu konsultāciju izmantošanas (VID
gadījumā) virzienā.
Dagdas
VPVKAC
stiprā puse ir gan VSAA,
gan VID
pakalpojumu
(pieteikumi un
konsultācijas)
sniegšana, bet
proporcionāli
visvairāk

sniegti VID pakalpojumu
pieteikumi un konsultācijas (54% no sniegtajiem pakalpojumiem un
konsultācijām). Dagdas
VPVKAC sniedza arī
salīdzinoši daudz LDC
konsultācijas 2016.gada
beigās un sekojošos mēnešos pēc šo konsultāciju
pievienošanas pakalpojumu grozam.
Aļona Matvejeva
Dagdas VPVKAC klientu
apkalpošanas speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļas apkopojums
2017. gadā Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 55 jaundzimušie. Tas ir mazāk nekā 2016.
gadā, kad tika reģistrēti 64 mazuļi. Savukārt 2015. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēja 59 bērnus. 2016. gadā
piedzimusi 36 meitenītes un 19 zēni.
Savukārt 2016. gadā abu dzimumu
jaundzimušo skaists bija līdzīgs – 31
meitene un 33 puikas, taču 2015. gadā
vairāk dzima puikas – 34 zēni un 25
meitenes.
15 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 12 gadījumos bērns bija otrais

savu vecāku ģimenē, 10 ģimenēs piedzimuši trešie bērni, 8 ģimenēs – ceturtie bērni, 2 ģimenēs – piektais bērns, 1
ģimenē – sestais bērns un 1 ģimenē –
trīspadsmitais bērns.
Visvairāk jaundzimušo reģistrēts jūnijā – 9, maijā un janvārī – pa 7, februārī – 6, vismazāk aprīlī un septembrī,
kad tika reģistrēti pa 2 bērniņi.
Pērn populārākie meiteņu vārdi bija
Laura, Sofija, Emīlija un Anastasija, savukārt zēniem – Maksims un Adrians.
Turpinājums 9.lpp.

Turpinājums no 8.lpp.

2017. gadā nedaudz samazinājies mirušo skaits
– reģistrētas 149 miršanas,
kas ir par 8 vairāk kā 2016.
gadā. Savukārt 2015. gadā
Dzimtsarakstu nodāļā reģistrētas 137 miršanas. Miruši 79 vīrieši, 70 sievietes.
Vecuma grupā no 41 - 50
gadiem miruši 5 cilvēki,
vecuma grupā no 51 – 60
gadiem miruši 26 cilvēki,
vecuma grupā no 61 – 70
gadiem miruši 29 cilvēki,
liels mirušo īpatsvars ir vecuma grupā no 71 – 80 gadiem – 41 miršanas un ve-

cuma grupā 81 – 90 gadiem
– 39 miršanas. Vecumā no
91 – 100 gadiem ir miruši 9
cilvēki. Vislielākais mirušo
cilvēku skaists bija janvāra
(23), decembra (21), marta
(12), aprīļa (12) un septembra (12) mēnešos, savukārt
vismazākais – augustā (8).
2017.gadā Dagdas novadā laulību reģistrējuši 17
pāri. Pirmā laulībā stājušies
15 vīrieši un 13 sievietes,
laimi otro reizi mēģinājuši
atrast 2 vīrieši un 4 sievietes.
Deklarējot bērnu Dagdas
novadā, mazuļu vecākiem

Dagdas Novada Ziņas
tiek piešķirts vienreizējs
pabalsts jaundzimušā aprūpei:
220,00 eiro par vienu
bērnu;
720,00 eiro par dvīņiem;
1425,00 eiro trīnīšu piedzimšanas gadījumā.
Pabalsts pienākas, ja vismaz viens no vecākiem ir
deklarējis savu dzīvesvietu Dagdas novadā pēdējos
12 mēnešus pirms pabalsta
pieprasīšanas.
Informāciju sagatavoja:
Evita Krūmiņa

Pārskats par Tūrisma informācijas centrā paveikto
Aktīvā tūrisma sezona
ir beigusies un Dagdas
novada Tūrisma informācijas centra speciālisti,
kā arī uzņēmēji, kas darbojas šajā jomā, jau sāk
gatavoties jaunam aktīvās
tūrisma sezonas sākumam.
Šogad pie mums ir viesojušies 14551 tūrists. Salīdzinot ar 2016. gadu, šogad
tūristu skaits ir nedaudz
mazāks, aptuveni par 350.
Tas ir saistīts ar sliktajiem
laika apstākļiem. Tūristu
skaita pieplūdums bija izteikti lielāks siltajās vasaras
dienās, bet vēsās un slapjās
dienās aktivitāte bija maza.
Neskatoties uz kopējo tūristu skaita samazināšanos,
tūrisma informācijas centrā
ienākošo tūristu skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir
palielinājies.
Kā jau arī iepriekšējos
gadus Dagdu apmeklē ceļotāji no visdažādākajām
valstīm. Lielākais tūristu
skaits bija no Vācijas, tai
seko tūristi no Izraēlas,
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Zviedrijas un nedaudz

no Baltkrievijas, Krievijas
un ASV. Ārzemju ceļotāju
skaits palicis iepriekšējā
gada līmenī.
Šogad mūsu novadu aktīvi apmeklēja ģimenes ar
bērniem. Tie ir cilvēki vecumā no 30 līdz 40 gadiem.
Šīs vasaras īpatnība – cilvēki brauca mazākās grupās
un mazākiem autobusiem.
Daudzi ceļotāji bija atbraukuši pie mums ar velosipēdiem un bija arī grupas
ar motocikliem.
Kā jau katru gadu, arī šogad, Dagdas Tūrisma informācijas centrs prezentēja
savu novadu plašākajā tūrisma izstādē BALTTOUR,
piedaloties Latgales reģiona stendā. Izstādes laikā apmeklētājus aicināja apceļot
Latgali un Dagdas novadu,
iepazīstināja ar Latgales un
Dagdas novada tūrisma informatīvajiem materiāliem
un tūrisma objektiem. Izstādes laikā ceļotājiem un
tūrisma profesionāļiem tika
izdalītas 700 Dagdas novada tūrisma brošūras.
Tūrisma izstādē “Adventur 2017”, kas no 20. līdz 22.

janvārim norisinājās mūsu
kaimiņvalsts Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, Latvijas
nacionālajā stendā strādāja
arī Latgales pārstāvji un arī
Dagdas novada Tūrisma informācijas centrs.
Šogad tika izveidota
sadarbība ar pieciem novadiem – Ludzas, Ciblas,
Kārsavas, Dagdas un Zilupes. Kopīgi ar velo aktīvisti Santu Paegli ir izveidots
154 km garš marķēts pierobežas velo maršruts. Jau ir
bijuši pirmie tūristi, kas vēlējās izjust pierobežas īpašo
gaisotni.
Tika izveidota cieša sadarbība ar Latgales tūrisma
asociāciju “Ezerzeme” un
tika realizēti pirmie kopīgie
pasākumi – tūroperatoru
un žurnālistu vizītes Dagdas novada populārākajos
tūrisma objektos – muzejā
“Andrupenes lauku sēta”,
Jaundomes muižas vides
izglītības centrā un Vides
izglītības un kultūras centrā
“Ķepa”.
Inga Soloha
Tūrisma informācijas
centra vadītāja

Projekta „Erasmus +” ietvaros Ezernieku
vidusskolas skolotāji apmeklē Portugāli
Projekta
„Laimīgi
cilvēki mainīs pasauli” (“The Happy People
Will Change the World”)
pirmā partneru darba
sanāksme notika Trofā,
Portugālē.
No Ezernieku vidusskolas divi skolotāji – angļu
valodas skolotāja Svetlana
Grebneva un matemātikas
skolotāja Irēna Dārzniece piedalījās koordinatoru sanāksmē Portugālē. Tur pulcējās vienpadsmit skolotāji
no Portugāles, Slovēnijas,
Polijas, Itālijas, Spānijas un
Latvijas.
Dalībnieki
apmeklēja
skolu „Agrupamento de Escolas da Trofa”. Tur viesus
sagaidīja neliela izstāde ar
informāciju par valstīm –
projekta dalībniecēm. Sko-

lotāji iepazinās ar skolu,
skolēniem, skolas administrāciju un projekta informatīvajiem materiāliem. Tika
rīkota neliela konference,
kur skolēniem un skolotājiem bija iespēja dalīties
pieredzē, uzdot jautājumus
un uzzināt par projekta īstenošanu nākotnē. Vēlāk projekta dalībnieki prezentēja
savas valstis, stāstīja un rādīja klātesošiem savas sagatavotās videoprezentācijas.
Tika apspriesti darba jautājumi un turpmākās plānotās
aktivitātes. Darba sanāksme
beidzās ar projekta logo izvēli. Notika balsošana. Par
atbilstošāko
un veiksmīgāko logo
tika atzīts
mūsu skolas

piedāvātais zīmējums, kas
kļuva par projekta „Laimīgi cilvēki mainīs pasauli”
(“The Happy People Will
Change the World”) logo.
Trofā un Porto, kur projekta dalībnieki pavadīja 4
interesantas dienas, skolotāji varēja iepazināties arī
ar vietējām slavenām un
vēsturiskām vietām.
Nākamais brauciens uz
Turīnu notiks 2018.gada
martā.
Svetlana Grebneva
Ezernieku vidusskolas
projekta koordinatore
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2017.gadu noslēdzot veselības veicināšanā
Dagdas novada pašvaldība 2017.gadā uzsākusi īstenot Eiropas Savienības fonda
projektu “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.
9.2.4.2/16/I/020.
Projekta mērķis ir uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem visiem Dagdas
novada iedzīvotājiem, jo īpaši
teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot
nacionāla mēroga pasākumus
četrās prioritārajās veselības
jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā
veselība).
Projekta ietvaros tiek īstenoti
slimību profilakses pasākumi,
vispārējie sabiedrības veselības
veicināšanas pasākumi, veselības veicināšanas pasākumi
mērķa grupām un vietējai sabiedrībai.
2017.gada veselības veicināšanā Dagdas novada iedzīvotājiem bija gana ražīgs:
•Tika novadītas 3 nometnes,
kurās piedalījās kopumā 105
dalībnieki.
•Pasākumi par sirds un asinsvadu slimību profilaksi; par onkoloģisko slimību profilaksi;
par perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpi.
• Fiziskās aktivitātes:
- nūjošanas grupas Dagdā;
- nūjošanas grupa cilvēkiem ar

īpašām vajadzībām Dagdā;
- nūjošanas grupas 6 pagastos;
- futbola pulciņa nodarbības
Dagdā;
- pilates nodarbības bērniem
un sievietēm;
- vispārattīstošās vingrošanas grupas;
- jauniešu sporta dienas
Dagdā;
- Dagdas novada sporta diena;
- volejbols;
- peldēšanas apmācības bērniem.
• Izglītojošas nodarbības par
veselīga uztura pamatprincipiem.
• Pasākumi par seksuālo un
reproduktīvo veselību.
• Psihologa vadītas konsultatīvas nodarbības bērniem, bērnu vecākiem.
• Pasākumi par atkarību mazināšanu.
Fiziskā, garīgā un sociālā
labklājība ir veselību veidojošo
elementu kopums, kas ir viens
no būtiskiem pilnvērtīgas dzīves priekšnosacījumiem.
Atbilstoši Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2014.2020.gadam, Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatā ir vesels
un darbspējīgs cilvēks.
Ligita Nagļa
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
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Dagdas novadā taps instrumentālā klase

19.decembrī Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis projektu Nr.17-03AL33-A019.2202-000019
“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, izveidojot instrumentālo klasi Dagdas novadā”.
Projekts ir radīts ar mērķi dažādot sabiedriskās aktivitātes un sekmēt kvalitatīvi
vokāli instrumentālus priekšnesumus Dagdas novadā.
Tiks radīta iespēja brīvi iz-

pausties muzikālajā jomā, apgūstot dažādu mūzikas instrumentu spēli, attīstot arī vokālās
dotības. Tiks dota iespēja visa
novada iedzīvotājiem, it īpaši
skolēniem, dibināt jaunas grupas un darboties jau esošajās
muzikālajās grupās. Mēģinājumi notiks divās telpās: viena telpa tiks aprīkota kā mēģinājumu instrumentālā klase,
bet otra telpā, aktu zālē, varēs
mācīties uzstāties, sajūtot skatuves telpu un skaņu, šādi sa-

gatavojot kvalitatīvākus vokāli
instrumentālus priekšnesumus.
Projekta īstenošanas vieta:
Dagdas vidusskola.
Kopējā projekta izmaksas
9284,62 EUR, t.sk. publiskais
finansējums 8356,16 EUR un
pašvaldības
līdzfinansējums
928,46 EUR.
Projekta realizācijas termiņš
ir līdz 19.12.2018.
Olga Gekiša
Projektu koordinators

Apstiprināts novada kultūras pasākumu plāns
Dagdas novada domes sēdē
apstiprināts 2018.gada novada
nozīmes kultūras pasākumu
plāns. Nākamgad plānoti 36
novada nozīmes pasākumi, kas
tiks finansēti no pašvaldības
budžeta un citiem finansējuma
avotiem, tostarp, valsts budžeta
un projektu līdzekļiem.
2018.gads paies Latvijas
simtgades zīmē. Notiks virkne
valsts simtgadei veltītu pasākumu, kas akcentēs valstiskās
vērtības un patriotisko noskaņu. Lielākie no tiem – Baltā
galdauta svētki 4.maijā, Simtgades zaļumballe Asūnes brīvdabas estrādē 11.augustā, Latvijas Goda aplis Kroma kolna
svētkos 18.augustā un Latvijas valsts simtgades svinības
18.novembrī.
Plānā iekļauti ikgadējie, tradicionālie festivāli - V Starptautiskais mūzikas, dejas, bēr-

nu mākslas un modes teātra
festivāls „Apskauj mani, māmuliņa”, IV Starptautiskais
baltkrievu dziesmu un deju festivāls „Fest 2018’’ un Dagdas
novada svētki „Annas Dagdā”.
Dagdas novadā 2018.gadā
ienāks Starptautiskā folkloras
festivāla „Baltica 2018” pasākums „Vasaras saulgrieži Latvijas novados”, kā arī nebijuša
formāta un satura pasākums
„Latgales stāstnieku festivāls”.
Gan pilsētā, gan pagastos katru mēnesi norisināsies
lielāki un mazāki notikumi,
starp atpazīstamākajiem pasākumiem novadā minami XV
Galda dziesmu un gvelžu saiets „Auni kuojas, laksteigola!”
Dagdā, Dagdas novada vokālo
ansambļu sadziedāšanās svētki
„Pavasara pieskāriens” Andzeļos, Ritma deju svētki ” Dejotprieks” Asūnē, Jāņu ielīgošana

Andrupenē, Dārza svētki Konstantinovā, Saulespuķu svētki
Bērziņos, Ludviga diena Ezerniekos, Baltkrievu kultūras diena Dagdā, Miķeļdienas gadatirgus Šķaunē, Mazākumtautību
kultūras svētki „Zavaļinka”
Svariņos.
Dagdas novada 2018.gada
novada nozīmes pasākumu
plāns ir publicēts pašvaldības
mājas lapā. Cerams, ka ikviens
novada iedzīvotājs tajā varēs
atrast sev tīkamus pasākumus
visa gada garumā.
Plānā ir iekļauta arī Dagdas novada mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu dalība
Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2018” un XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētkos.
Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķe

Paldies...
Kad debesis rotā
spožais mēness rags un
sniegpārsliņas
virpuļo dejā, Latvijā atnāk
klusais, mīļais Ziemassvētku vakars. Katrs no
mums vēlas radīt prieku
ne tikai sev, bet arī saviem tuvajiem, mīļajiem
līdzcilvēkiem gan greznās pilīs, gan vienkāršās būdiņās. Nav jau tas
galvenais, cik bagātīgi
klāts galds, bet cik bagāta ir cilvēka dvēsele…
Paldies visiem, kas
Dagdas novadā radīja šo
Ziemassvētku noskaņu,
izrotājot savas mājas, pagalmus, logus. Ja arī netika rīkots konkurss, jūs
bijāt pamanīti, par jums
lepojās kaimiņi, garāmgājēji un braucēji un, protams, jūs paši, jo ne tikai
konkursam izrādām visu
skaisto, vēlamies, lai tas
paliek kā svētku sajūta.
Paldies visiem Dagdas
novada Tautas namu vadītājiem, māksliniecisko
kolektīvu vadītājiem par
kultūras pasākumu organizēšanu 2017. gadā!
Paldies Tautas namu
bibliotēkām par sadarbību, atsaucību, atbalstu un
kultūras tradīciju saglabāšanu mūsu novadā!
Īpašs paldies tiem kolektīviem, kas godam
nesuši Dagdas novada
vārdu Latvijā un ārpus
tās.
Paldies par atbalstu
Dagdas novada pašvaldī-

bai un mūsu deputātiem!
Paldies mūsu izglītības
iestāžu mākslinieciskajiem kolektīviem!
Gada beigas ir arī laiks,
kad cilvēki viens otram
saka paldies, savukārt
gada sākums ir brīdis jaunu cerību un sapņu piepildīšanai.
Paldies par iespēju
smelties no Jūsu pieredzes, paldies par Jūsu uzticēšanos mums un spēju
stiprināt pārliecību par to,
ko darām savu cilvēku,
sava novada un Latvijas
labā! Paldies par sniegto
profesionālo atbalstu un
padomiem!
Ceļā uz Latvijas simtgadi 2018. gads būs bagāts ar dažādiem kultūras notikumiem. Tas
būs Dziesmu svētku un
“Baltica 2018” gads. Aicinu visus aktīvi iesaistīties kultūras pasākumos,
nestāvēt malā un ar savu
sirds degsmi atbalstīt Dagdas novadu un mūsu valsti.
Lai 2018. gadā sirds
virza, bet rokas dara!
Lai ikviena Dagdas
iedzīvotāja Jaunais gads
ir kā teiksmu aka – neizsmeļama, dzidra un tīra!
Visiem novēlu veselīgu, bagātīgu, ražīgu, laimīgu Jauno 2018. gadu!
Marija Micķeviča
Dagdas novada IKSN
vadītāja

Sporta skolas aktualitātes
dalījās Daugavpils sporta skolas
čempionātā vieglatlētikā. Viņu rezultāti: Undīne Kromāne ieguva 1.
vietu augstlēkšanā, 2. vietu 300 m
skriešanā un 55 m barjerskriešanā, 3.
vietu tāllēkšanā, Kristaps Utkins - 2.
vietu 55 m barjerskriešanā un 3. vietu augstlēkšanā, Viktors Kuzmins - 2.
vietu augstlēkšanā, Ilvita Rutka - 3.
vietu 300 m skriešanā, Katrīna Kuzņecova - 3. vietu 50 m skriešanā.
15. decembrī vieglatlēti piedalījās
Ludzas novada sporta skolas atklātās
sacensībās vieglatlētikā jaunākām
grupām. Par godalgas ieguvējiem
kļuva: Viktors Kuzmins
ieguva
1.
vietu augstlēkšanā un 3.
vietu tāllēkšanā, Daniels
Kazakevičs
- 1. vietu 600
m skriešanā, Katrīna
Dmitrijeva 1. vietu pildbumbas mešanā, Katrīna
Volejbolistes - 3. vietas ieguvējas kausa izcīņā volejbolā K u z ņ e c o v a
- 2. vietu 150
sievietēm “Ziema - 2017”

Decembrī sporta skolas audzēkņi
piedalījās sekojošos sporta pasākumos:
7. decembrī 16 vieglatlēti piedalījās jaunas sporta manēžas atklāšanas sacensībās Krāslavā, kur izcīnīja
daudz godalgoto vietu, bet 9. decembrī startēja Preiļu novada čempionātā vieglatlētikā telpās. Par godalgas
ieguvējiem Preiļos kļuva: Mārtiņš
Konošonoks ieguva 2. vietu trīssoļlēkšanā, Ilze Beitāne - 2. vietu lodes
grūšanā un Jana Poļaka ieguva 3. vietu 1500 m skriešanā.
12.-13. decembrī vieglatlēti pie-

m skriešanā un 3. vietu 60 m skriešanā, Milana Poļaka - 2. vietu 600
m skriešanā un 3. vietu tāllēkšanā,
Jolanta Vrubļevska - 2. vietu sporta
soļošanā.
17. decembrī volejbolistes piedalījās Krāslavas novada kausa izcīņā
volejbolā sievietēm “Ziema - 2017”.
Sacensībās piedalījās sešas komandas. Mūsu komanda
ieguva 3. vietu.
21. decembrī notika pasākums “Sporta
laureāts 2017”, kurā
tika sveikti labākie
sporta skolas sportisti. Ar kausiem un diplomiem par sasniegumiem sportā tika
apbalvoti:
Mārtiņš
Konošonoks, Linards
Pauliņš, Jana Poļaka,
Daniels
Kazakevičs, Viktors Kuzmins,
Andris
Vorobjovs,
Ilze Beitāne, Artjoms Fedotovs, Undīne Kromāne, Ilvita
Rutka, Vineta Rutka,
Katrīna Kuzņecova,
Kristaps Utkins, Samuels Zariņš, Jolanta

Vrubļevska un Kristaps Jānis Vītoliņš. Gribu izteikt pateicību bērniem,
kas piedalījās koncertā.
Panākumiem bagātu Jauno 2018.
gadu visiem sportistiem un treneriem!
Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis

Akcija “Iepazīsti savu
Dagdas novadu”

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, Dagdas novadā tiks uzsākta akcija „Iepazīsti savu
novadu”.
Tās ietvaros ģimenei, kas saņēmusi ielūgumu no novada
skolas vai PII, jānofotografējas
kādā sev mīļā vietā novadā, rokās turot īpašo ceļojošo akcijas
simbolu.
Fotogrāfijai klāt ir jāpievieno
informācija par ģimeni un jāiesniedz neliels apraksts par vietu,
kuru ģimene izvēlējās. Fotogrāfijas ir jāiesūta uz e-pastu: valdis.orols@gmail.com.
Fotogrāfijas tiks apkopotas un
no tām tiks veidots kopīgs foto
albums un izstāde.
Akcijas mērķis:
Iesaistīt 100 Dagdas novada
ģimenes 100 sava novada skaistāko vietu atrašanā un popularizēšanā līdz Latvijas simtgades
svinībām 2018. gadā.
Akcijas dalības noteikumi:
• Akcijas sākuma laiks 2018.
gada 1. janvāris.
• Akcija turpināsies līdz 2018.
gada 30.septembrim.
• Par īpašu vietu novadā var
tikt uzskatīti gan vēsturiski, gan

dabas objekti, gan celtnes, gan
jebkura cita vieta, kas ir nozīmīga mūsu novadam, konkrētajai ģimenei, vai tāda, ar ko ir
vērts iepazīstināt citus vai ar šo
ēku/vietu ģimenei saistās vairāki
svarīgi notikumi viņu dzīvē.
• Fotogrāfijas var tikt uzņemtas arī ar mobilo telefonu, fotoaparātu. Taču, jo labāka kvalitāte, jo labāk un saprotamāk
citiem.
• Fotogrāfijas tiks regulāri ievietotas Dagdas novada mājaslapā īpašā sadaļā, kas veltīta Latvijas simtgades svinībām: www.
dagda.lv / LV 100, kā arī var tikt
izmantotas novada informatīvajā
izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”.
• Visas akcijā iesaistītās ģimenes tiks pulcinātas Dagdā kopā
2018.gada rudenī.
Akcijas organizatori: Dagdas
novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību un komunikāciju nodaļa un Izglītības, kultūras un sporta nodaļa.
Tālrunis papildus informācijai: M. Micķeviča tālr. 29681560.

Starpnovadu radošo darbu
konkurss „Mana ģimene”

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa organizē
starpnovadu radošo darbu konkursu “Mana ģimene”.
Mērķis:
• Mudināt bērnus/jauniešus/
pieaugušos domāt par ģimenes
nozīmi;
• Attēlot vārdos un zīmējumos, kādu dalībnieks redz savu
ģimeni.
Konkurss noritēs 2 nominācijās:
• rakstisks darbs
• vizuālās mākslas darbs
Konkursā var piedalīties jebkurš iedzīvotās bez vecuma ierobežojuma.
Konkursa noteikumi:
• Konkursā iesniegtam darbam ir jāatbilst tēmai “Mana
ģimene” un tam jāatspoguļo dalībnieka izpratne par savu ģimeni: ikdienā un svētkos/ģimenes
tradīcijas. Darbs varētu kļūt par
„ģimenes vizītkarti”.
• Darbs var būt veidots individuāli vai arī tapis kā ģimenes
kopdarbs.
• Katrs dalībnieks konkursam var iesniegt vienu vizuālas
mākslas darbu vai vienu rakstisku darbu.
• Vizuālās mākslas darbs var
būt veidots uz papīra vai kāda
cita materiāla, jebkādā vizuālās
mākslas tehnikā un bez izmēra
ierobežojuma.
• Rakstisks darbs iesniedzams
brīvi izvēlētā formā (stāsts, domraksts, dzejolis, pasaka utt.) un
tehnikā (salasāmā rokrakstā vai
datorrakstā), A4 lapaspuses ap-
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joma formātā. Rakstisks darbs
iesniedzams latviešu vai krievu
valodā. Tam var pievienot fotogrāfiju.
• Iesniegtam darbam jāpievieno ziņas par autoru: skolēniem
(vārds, uzvārds, mācību iestāde
un klase), pieaugušajiem (vārds,
uzvārds, tālruņa numurs).
Darbus var iesniegt līdz 2018.
gada 20. aprīlim. Konkursam
paredzētie vizuālās mākslas
darbi iesniedzami Dagdas novada IKSN (Mičurina 3a, Dagda,
Dagdas novads, LV-5674). Bet
konkursam paredzētie rakstiski darbi ar norādi Konkursam
MANA ĢIMENE iesniedzami
gan elektroniski: e-pasts: regina_rutka@inbox.lv; gan klātienē
Dagdas novada IKSN vai pa pastu: Mičurina 3a, Dagda, Dagdas
novads, LV-5674. Konkursa nolikums ir pieejams Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.
dagda.lv / Izglītība / Konkursi.
Iesniegtos darbus vērtēs vērtēšanas komisija, vērtējot konkursa darbus, dalībnieki tiks sadalīti
četrās vecuma grupās.
Konkursa labāko darbu autori tiks paziņoti un apbalvoti 5.
Starptautiskā bērnu un jauniešu
mūzikas, deju un modes festivāla Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Latvija “Apskauj mani, māmuliņa!” ietvaros.
Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt, zvanot
Dagdas novada IKSN vadītājai
Marijai Micķevičai tel.29681560
vai rakstot mickevica.marija@
inbox.lv.

Volejbola jaunumi

Noslēdzies 2017. gada Riebiņu novada atklātais volejbola čempionāts vīriešu komandām. Čempionāts ilga no
29.oktobra līdz 9.decembrim.
Noslēdzies 2017. gada Riebiņu novada
atklātais volejbola čempionāts vīriešu komandām. Čempionāts ilga no 29.oktobra
līdz 9.decembrim.
Kopumā volejbola turnīrā piedalījās
5 vīriešu komandas - trīs pašu vienības,
pārstāvot Riebiņus, Sīļukalnu un Feimaņu, un komandas no Līvāniem un Dagdas.
Lai noskaidrotu komandu izvietojumu
turnīra tabulā, atbilstoši nolikumam, vīriešu komandas savā starpā tikās divreiz,
un tālāk norisinājās spēles par medaļām
play-off pāros.
Pusfinālā:
• Dagda pret Feimaņiem (3:0)
• Līvāni pret Riebiņiem (3:1)
Vīriešu komandu
vidū labāko četriniekā iekļuva Dagda, Līvāni, Riebiņi,
Feimaņi.
Finālsacensībās –
9. decembrī vīriešu
konkurencē par 3
vietu: Riebiņi-Feimaņi (3:0), 3 vietu
izcīnīja Riebiņi.
Savukārt finālā
komanda Dagda iz-
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rādījās pārāka par Līvānu izlasi.
Līdz ar to Dagdas komanda Riebiņu
novada atklātajā volejbola čempionātā ieguva godalgoto 1. vietu.
Labākais komandas spēlētājs atzīts Jurijs Dmitrijevs.
Dagdas komandā spēlēja:
Valērijs Nagļa, Māris Beitāns, Jurijs
Dmitrijevs, Žanis Siliņevičs, Raivis Mizāns, Aleksandrs Maļkevičs, Andrejs Mihejevs, Valdis Malinovskis, Artūrs Zubkovs.
Spēlētāji pateicas Dagdas novada pašvaldībai par Dagdas vīriešu volejbola komandas atbalstu un finansējumu.
Valērijs Nagļa

Pasākumi bibliotēkās
Andrupenē:
02.01. – 12.01. Literatūras
izstāde “Rūdolfam Blaumanim - 155”.
15.01. – 19.01. Pasākumi
lasīt veicināšanas projekta
“Bērnu un jauniešu žūrija”
dalībniekiem.
19.01. – 23.01. 1991. gada
barikāžu aizstāvju atceres
dienai veltīts tematisks
materiālu apkopojums.
24.01. – 05.02. Literatūras
izstāde “Lasāmviela tumšajiem ziemas vakariem”.
No 02.02. Krāslavas PII
“Pienenīte” pirmsskolas
skolotājas Zinaīdas Ļuļes
sveču kolekcijas izstāde.
Andzeļos:
10.01. – 29.01. Literatūra
izstāde “Barikāžu laiku atceroties”.
24.01. – 31.01. Grāmatu
izstāde “Jaunākās grāmatas”.
Bērziņos:
02.01. – 08.01. Literatūras
izstāde “Rūdolfam Blaumanim - 155”.
02.02. – 09.02. Literatūras
izstāde “Ārijai Elksnei 90”.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
02.01. – 31.01. Literatūras
izstāde veltīta rakstniekam R.Blaumanim – 155;
Literatūras izstāde veltīta
dramaturgam M.Zīvertam
– 115; Tematiska izstāde
“Suņa gads klāt!”.

08.01. Periodiskie izdevumi Dagdas bērnu bibliotēkā 2018. gadā.
11.01. Rīta stunda mazajiem “Aidā! Ziemas priekos!”
16.01. Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā.
Dagdā:
01.01. – 31.01. Izstāde
“Cerību ugunskuri” veltīta 1991. gada Barikāžu
aizstāvju atceres dienai;
Tematiska izstāde “Brīnums ar četrām ķepām:
suns latviešu folklorā”;
Izstāde veltīta rakstniekam R.Blaumanim – 155;
Izstāde veltīta rakstniecei
A.Liepai – 90; Jaunieguvumu izstāde “Ļaujies lasītpriekam!”.
Ezerniekos:
02.01. – 16.01. Grāmatu izstāde “Mans zelts
ir mana tauta” veltīta
R.Blaumanim – 155.
10.01. – 19.01. Grāmatu
izstāde: Pētera Pirmā aprakstītājam A.Tolstojam
– 135.
19.01. – 26.01. “Ceļā uz
brīvību” – barikāžu atceres dienai veltīta grāmatu
izstāde.
Konstantinovā:
09.01. Literatūras izstāde
veltīta dzejniekam V.Rūjam – 90.
18.01. Literatūras izstāde
veltīta rakstniecei A.Liepai – 90.

26.01. Literatūras izstāde
veltīta rakstniecei I.Kalnārei – 100.
M. Micķevičas pildspalvu
izstāde.
Ķepovā:
19.01. – 27.01. Izstāde
“Barikāžu laiks – atceres
laiks” veltīta barikāžu aizstāvju un Latvijas de jure
atzīšanas dienām.
Svariņos:
No 02.01. Literatūras
izstāde un apskats “Ko
mums nesīs 2018. gads?”
No 08.01. Literatūras izstāde veltīta krievu rakstniekam A.Tolstoja 135.
atceres dienai.
No 17.01. Literatūras izstāde veltīta latviešu rakstniecei A.Liepas 90. dzimšanas dienai.
22.01. – 28.01. Latvijas
Tautas Saimes grāmata
viesosies Svariņos.
Šķaunē:
02.01. – 10.01. Literatūras izstāde “Tālavas taurētājs”, kas veltīta rakstniekam un dzejniekam
R.Blaumaņa atceres dienai.
18.01. “Lasi un vērtē”
Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas noslēguma pasākums.
Literatūras izstāde “Klusuma krastā”, kas veltīta
dzejniecei Ā.Elksnes atmiņas dienai.
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Dzimušie* Dagdas novadā
decembrī:
Rafaels Kromāns

Marija Nesterova
Sintija Beļska

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

17. februārī plkst. 14:00 Dagdas Tautas namā notiks medību
trofeju izstāde. Medību trofejas
aicinām nogādāt Dagdas Tautas
namam līdz 10. februārim, sazinoties ar Ernestu Vjateru, tālr.
29639717.

Aicinām aizpildīt
aptaujas anketu
Dagdas novada pašvaldība veic aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli
par kultūras dzīves kvalitāti
novadā. Iegūtā informācija tiks
izvērtēta un izmantota, lai veidotu dažādām gaumēm atbilstošu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Dagdas novadā.
Pašvaldības pārziņā ir vairākas kultūras iestādes novadā.
Amatiermākslas kolektīvi vai
interešu grupas darbojas gan
Dagdas pilsētā, gan katrā novada pagastā. Kultūras pasākumu organizatori cenšas pielāgot
kultūras dzīvi attiecīgā pagasta
sabiedrības vēlmēm un vajadzībām, kā arī domā par dažādu
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu nepieciešamību.
Lai noskaidrotu, cienījamie
iedzīvotāji, Jūsu viedokli par
Dagdas novada kultūras pasākumu piedāvājumu, esam izstrādājuši aptaujas anketu.
Anketa ir pieejama aizpildīšanai elektroniski pašvaldības
mājaslapā www.dagda.lv līdz
2018.gada 15.janvārim, kā
arī papīra formātā Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Dagdā
(Alejas iela 4) un katrā pagasta pārvaldē.
Lūdzam Jūs iesaistīties gan
atbilžu sniegšanā, gan informācijas tālākā izplatīšanā, aicinot
arī savus radus, draugus un kaimiņus piedalīties aptaujā.

Uz Dagdas novadu ir atceļojusi Latvijas Valsts Simtgadei
veltītā Rīgas aktīvo senioru iniciatīva “Tautas Saimes grāmata”. Aicinām ikvienu novada
iedzīvotāju grāmatā iemūžināt
savu stāstu vai veltījumu valsts
simtgadei.

Ceļošanas grafiks Dagdas
novadā

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

Vieta

Datums

Konstantinovas
pagasta
bibliotēka
Ezernieku pagasta bibliotēka
Svariņu pagasta
bibliotēka
Šķaunes
pagasta tautas
bibliotēka

08.01. - 14.01.
15.01. - 21.01.
22.01. - 28.01.
29.01. - 05.02.

Atbildīgais par izdevumu: Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Krūmiņa
evita.krumina@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721

Janvāra jubilāri Dagdas
novadā
-70Cesļonoka Anna, 27.01., Dagda
Murāne Jevgēnija, 05.01., Dagda
Pumpišs Boleslavs, 23.01. Dagda
Rutka Antons, 25.01., Dagda
Sergejevs Jakovs, 04.01., Ezernieku pag.
Šabalovskis Alfrēds, 02.01., Ezernieku pag.
Trifonova Ekaterina, 09.01., Andrupenes pag.
-75Kumpiņš Jānis, 24.01., Ezernieku pag.
Petkeviča Apolinārija, 07.01., Dagda
Plotka Ernests, 02.01., Asūnes pag.
Pokuls Jāzeps, 01.01., Dagda
Putāne Marija, 30.01., Bērziņu pag.
Rabkeviča Ērika, 23.01., Konstantinovas pag.
Trizna Regīna, 12.01., Andrupenes pag.
-80Karvele Marija, 07.01., Andrupenes pag.
Pauliņa Veronika, 05.01., Ezernieku pag.
Utāne Genovefa, 15.01., Konstantinovas pag.
-85Pauliņa Helēna, 07.01., Bērziņu pag.
-90Platacis Vitālijs, 15.01., Andrupenes pag.

Sirsnīgi sveicam skaistajā
dzīves jubilejā!
* Ja turpmāk nevēlaties saņemt sveicienu jubilejā, kas publicēts novada bezmaksas informatīvajā izdevumā “Dagdas
Novada Ziņas”, lūdzam par to informēt sabiedrisko attiecību
speciālisti Evitu Krūmiņu (tel. 29190911, adrese: Alejas iela
4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674), norādot personas vārdu,
uzvārdu un dzimšanas gadu.

Viņsaulē aizgājušie*
decembrī:

Bačkure Zoja (dz.1955.g.)
Bondare Margarita (dz.1939.g.)
Bondareva Afanasija (dz.1936.g.)
Burcevs Pāvels (dz.1945.g.)
Geks Vitālijs (dz.1963.g.)
Golube Tatjana (dz.1937.g.)
Kekers Pēteris (dz.1946.g.)
Kornejevs Anatolijs (dz.1941.g.)
Malzubris Antons (dz.1941.g.)
Markova Jekaterina (dz.1922.g.)
Meiriša Ženija (dz.1943.g.)
Ņikitenko Natālija (dz.1946.g.)
Pirogova Kilikija (dz.1936.g.)
Pozdņaka Vilhelmīna (dz.1933.g.)
Pugačevskis Ivans (dz.1951.g.)
Izsakām
Puzanova Marija (dz.1955.g.)
dziļu
līdzjūtību
Rabkevičs Roberts (dz.1950.g.)
tuviniekiem
Radunajevs Vasilijs (dz.1948.g.)
Rudka Leontija (dz.1936.g.)
Rutko Regīna (dz.1940.g.)
Stārastiņš Jāzeps (dz.1931.g.)
* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 30.11. līdz 29.12.
Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100
Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

Izdevumā publicētie materiāli ne
vienmēr atspoguļo Dagdas novada
domes viedokli. Par faktu pareizību atbild autors.

