Pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei
Dagdas novada sociālais dienests (Turpmāk – Dienests) informē un atgādina, ka jau kopš 2012.gada mūsu novadā
ir ieviests pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei, kas tiek nodrošināts bērniem – skolniekiem no trūcīgām ģimenēm. Pabalsts tiek piešķirts laika posmā no 1.augusta līdz 30.septembrim talonu (talonus atprečo tirdzniecības vietās
Dagdā) un/vai naudas veidā (pēc mācību līdzekļu iegādes, iesniedzot sociālajam darbiniekam pirkumu apliecinošu
dokumentu ar atbilstošu personificētu informāciju).
Saskaņā ar 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem nr.8 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.4 “Par sociālo palīdzību
Dagdas novadā””, sākot ar 2016.gadu pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei vienam skolniekam paaugstināts līdz EUR
50,00 (piecdesmit eiro).
Aicinām vecākus laicīgi griezties Dienestā (pagastos pie sociālajiem darbiniekiem), lai saņemtu šo tik nepieciešamo atbalstu saviem bērniem, kas ieviests mūsu novada pašvaldībā.

Pašvaldību sporta spēles Ezerniekos
20. augustā Ezerniekos notika pašvaldību sporta spēles, kas tradicionāli notiek katru gadu augustā. Kopumā šogad
piedalījās 10 komandas. Komandas sacentās tādās disciplīnās kā armrestlings, soda
sitieni pa futbola vārtiem, riepu kērlings,
svarbumbas celšana, basketbola metieni pa grozu, brīvdabas volejbols un džipa
vilkšana. Šoreiz sīvā cīņā 1.vietu ieguva Dagdas pilsētas komanda, 2.vietā ierindojās

Elita Trūle, Dagdas novada sociālā dienesta vadītāja

Ezernieku pagasta komanda, bet trešo vietu ieguva Andrupenes pagasta komanda.
Savukārt pagasta pārvalžu vadītāju sacensībās uzvaru izcīnīja Žanna Aišpure, atstājot
otrajā vietā Sandu Viškuri un trešajā – Jāni
Andžānu.
Par izcīnītām godalgotām vietām dalībnieki tika apbalvoti ar kausiem un medaļām,
par dalību komandas saņēma diplomus.
Evita Krūmiņa

Nākamais “Dagdas Novada Ziņas“ numurs iznāks 6. oktobrī
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Domes sēdes lēmumi

2016. gada 18. augustā notika kārtējā domes sēde,
kurā tika izskatīti 33 jautājumi un pieņemti sekojoši lēmumi:
Tika nolemts apstiprināt noteikumus „Par Valsts budžeta
mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”, kuri stāsies
spēkā ar š.g. 1.septembri.
Deputāti nolēma atbrīvot Zoju Andžāni no Šķaunes pamatskolas direktora amata ar 2016. gada 19. augustu. Ņemot
vērā iepriekšējo jautājumu, tika izskatīts nākamais jautājums
– par Šķaunes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu. Par Šķaunes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāju tika iecelta Šķaunes pamatskolas
skolotāja Marija Andžāne.
Nolēma piedzīt nokavēto nekustāmā īpašuma nodokļa
maksājumu par nekustamo īpašumu “Mežirbes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā.
Trim personām tika nolemts anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu.
Deputāti nolēma pieteikties projektu konkursa 2.kārtai –
“Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai”. Iesniegt šādus pašvaldības projektu pieteikumus:
• Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai;
• VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu.
Nolēma piedalīties darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” projektu pieteikumu konkursā ar projekta
pieteikumu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” un noteikt
Dagdas novada pašvaldības kopējās indikatīvās izmaksas
projektā 100 795,00 €.
Deputāti atbalstīja finansējuma piešķiršanu:
• biedrības “Verbica” projekta “Rušniks – Latgales baltkrievu draudzības un vienotības simbols” priekšfinansēšanai,
kas tika atbalstīts Latgales NVO projektu programmas ietvaros – 241,00 €
• Andrupenes baznīcas sakristejas mēbeļu apmaksai –
534,00 €
Ņemot vērā 2016.gadā 29.jūlijā notikušās nekustamā
īpašuma „Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā izsoles rezultātus un
nosolītās summas samaksu, nolemts apstiprināt 2016.gada
29.jūlijā notikušās izsoles rezultātus un noslēgt pirkuma līgumu.
Atzina pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas” Andzeļu
pagastā 2016. gada 29.jūlija izsoli par nenotikušu. Nolēma
rīkot nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagasts otro izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus.
Atzina Andrupenes pagasta pārvaldes automašīnas Opel
Zafira 2016.gada 19.jūlija izsoli par nenotikušu. Nolēma rīkot automašīnas Opel Zafira otro izsoli un apstiprināt izsoles
noteikumus.

Atzina automašīnas VW Trasnsporter 2016.gada 19.jūlija
izsoli par nenotikušu. Nolēma rīkot automašīnas VW Trasnsporter otro izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus.
Deputāti nolēma veikt pašvaldības dzīvokļa Alejas ielā
12-4, Dagdā, Dagdas novadā inventarizāciju un nostiprināt
dzīvokļa īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz Dagdas novada pašvaldības vārda.
Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības
nekustamo īpašumu “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā,
kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 10,22 ha,
pārdodot izsolē ar augšupejošo soli.
Tika nolemts piešķirt Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” ansamblim “Akoļica” pašvaldības autobusu VW Cratfter braucienam uz Poliju š.g. 27.-29. augustā, lai pārstāvētu
Dagdas novadu un piedalītos Narevkas pašvaldības kultūras pasākumā “Festyn Dożynkowy”.
Tika atļauts domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei doties komandējumā 2016. gada 8.-12. septembrī uz Īriju, lai
piedalītos pasākumā “Latgales dienas Īrijā 2016”.
Tika izskatīti dzīvokļu jautājumi - pagarināts īres līgums
vienai personai un nolemts izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvokli vienai personai.
Tika nolemts pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Ķepovas pagastā un Andrupenes pagastā uzmērīšanu,
zemes robežu plāna izgatavošanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Tika pieņemti lēmumi par nekustāmā īpašuma sadali un
jauna nosaukuma piešķiršanu, par zemes nomas tiesību izbeigšanu, par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu, par zemes nomas tiesību pāreju, par zemes nomas
tiesību pagarināšanu, par grozījumiem zemes nomas līgumā, par adreses piešķiršanu, par zemes vienības platības
precizēšanu, par zemes vienības Bērziņu pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, par zemes ierīcības projekta
izstrādi.
Tika nolemts izslēgt no pašvaldībai piekritīgajām zemēm
zemes vienību Ezernieku pagastā ar kadastra apzīmējumu
6056 002 0109 1,9 ha platībā.
Tika izskatīti vēl trīs papildus jautājumi:
Deputāti nolēma atbrīvot Āriju Šumeiko no Asūnes pamatskolas direktora amata ar 2016. gada 31.augustu.
Ņemot vērā iepriekšējo jautājumu, tika izskatīts nākamais
jautājums – par Asūnes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu. Par Asūnes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāju tika iecelta Asūnes pamatskolas skolotāja Zita Gražule.
Tāpat dome nolēma piešķirt sociālo pabalstu sakarā ar
ārkārtas situāciju ģimenē
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība /
Dokumenti / Novada domes protokoli.
Evita Krūmiņa

Iedzīvotāju jautājumi
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem par pašvaldības darbu! Līdz 20. datumam iesūtīto jautājumu atbildes tiks publicētas nākamajā numurā.
Sūtiet jautājumus:
• elektroniski: evita.krumina@dagda.lv
• pa pastu: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV – 5674, ar norādi “Dagdas Novada Ziņas”
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Saimnieka rudens darbu saraksts
Pie durvīm klauvēs rudens – laiks, kad kārtīgs saimnieks
domā par gatavošanos garajai ziemas sezonai. Rudenī ir
aktuāla virkne svarīgu darbu, par kuriem stāsta vides pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” izpilddirektors Valerijs
Stankevičs.
1. Rudens lapas
Lai arī krāsainā koku rota priecē sirdi, pienāk brīdis, kad
lapu pārbagātība kļūst par apgrūtinājumu. Lapas ir ne tikai
jāsagrābj, bet arī no lapu kaudzēm jātiek vaļā. Viens no variantiem ir lapu kompostēšana, tomēr ne katrs privātmājas
īpašnieks dārza stūrī vēlas ierīkot komposta kaudzi, jo īpaši tad, kad lapu ir daudz. Ilgus gadus iecienīts risinājums
bija lapu dedzināšana, tomēr kodīgie ugunskura dūmi ne
vienmēr ir pa prātam kaimiņiem, turklāt daudzās pašvaldībās šāda rīcība nav atļauta un tiek sodīta. Nereti iedzīvotāji
savāktās lapas mēdz izmest piemājas mežā, taču arī šāda
rīcība ir uzskatāma par vides piegružošanu, par ko pienākas
bargs sods. Labākais un videi draudzīgākais veids, kā atbrīvoties no kritušajām lapām, ir atkritumu konteinera pasūtīšana pie sava atkritumu apsaimniekotāja. “Clean R” lapu izvešanai ir pieejami dažāda tilpuma būvgružu konteineri no
5,5 līdz pat 18 kubikmetriem. Ja rodas bažas, ka konteiners
ir par lielu, labs risinājums ir kooperēšanās ar kaimiņiem,
vienojoties par izdevumu dalīšanu.
2. Vasaras darbu būvgruži
Rudens arīdzan ir brīdis, kad noslēdzas aktīvā āra būvniecības sezona, kļūstot aktuālai būvgružu izvešanai un teritorijas sakopšanai. Būvgružus nedrīkst mest sadzīves atkritumos, tāpēc pie sava atkritumu apsaimniekotāja ir jāpasūta
būvgružiem paredzētais atkritumu konteiners. “Pasūtot konteineru, maksa tiek aprēķināta tikai par konteinera izvešanu
atkarībā no atrašanās vietas. Īres maksa par konteinera izmantošanu netiek skaitīta, ja konteiners tiek izmantots līdz 6
dienām,” skaidro V.Stankevičs. Jāuzsver, ka būvgruži ir viens
no atkritumu veidiem, kas visbiežāk nelegāli nonāk mežos, pļavās, ceļmalās un citās neatļautās vietās, piesārņojot
mūsu skaisto, zaļo Latviju. “Lai būvgruži nenonāktu tuvējā
mežā, izvēloties būvgružu konteinera izvedēju, ir ieteicams
nepaļauties uz paziņām, interneta sludinājumos atrodama-

jiem darboņiem, kas piedāvā izvest atkritumus par ļoti zemām cenām. Lai piedāvātu zemākas cenas, viņi atkritumus
mēdz nenogādāt atkritumu poligonos, bet veido nelegālas
izgāztuves, nereti – mežos. Priekšroka dodama pašvaldības
atkritumu apsaimniekotājam,” skaidro “Clean R” pārstāvis.
3. Kanalizācija un notekūdeņi
Vēl viens svarīgs darbs, kas jāpaveic ikvienam privātmājas ar vietējo kanalizācijas sistēmu īpašniekam, ir asenizācija
jeb kanalizācijas un notekūdeņu aku izsūknēšana un tīrīšana. Labs saimnieks zina, ka šo darbu nav ieteicams atstāt uz
pēdējo brīdi vairāku iemeslu dēļ. “Pirmkārt, pēc pirmā sala
vai sniega to būs grūtāk paveikt, jo būs aizsalis viss, kas var
aizsalt. Otrkārt, var gadīties, ka īsi pirms pirmā sala izsūknēt
kanalizāciju vēlēsies daudzi, tāpēc var veidoties pat rindas.
Ne katrs zina, ka asenizāciju ar izdevīgiem nosacījumiem
piedāvā arī mūsu uzņēmums,” skaidro “Clean R” izpilddirektors.
4. Smiltis ziemai
Ziemas sezonā aktuāla ir ietvju kaisīšana, tāpēc ir svarīgi
parūpēties par smiltīm un to uzglabāšanu. “Clean R” interneta veikala videsprodukti.lv piedāvājumā ir plašs klāsts ar
dažāda tilpuma un dizaina konteineriem smilšu, grants un
kaisāmā sāls uzglabāšanai. Galvenā to priekšrocība ir kvalitāte – reiz iegādāti, tie kalpos ilgi.
Rudens darbu sarakstu var saīsināt lapu, zaru un citu zaļo
atkritumu kompostēšanai izvēloties lielāka tilpuma – 120
vai 140 litru – tvertni. Protams, ja vien vieta pagalmā to ļauj
novietot. Rudens un ziemas garos vakarus var izmantot
lietderīgi, apdomājot pavasarī darāmos darbus dārza un
piemājas teritorijas labiekārtošanai, tostarp aprīkošanu ar
soliņiem, puķu kastēm, velo novietnēm. No septembra līdz
februārim “Clean R” sola īpaši draudzīgas cenas šim lietām.
Labs saimnieks ratus taisa ziemā, bet ragavas vasarā, un
“Clean R” ir īpaši draudzīgs labiem saimniekiem!
Plašāka informācija:
Kaspars Līcītis,
“Clean R” preses sekretārs
Tālrunis: +371 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv

Izglītības ziņas: jaunais pedagogu atalgojuma modelis
2016. gada 1. septembrī stājās spēkā Jaunais pedagogu atalgojuma modelis. Turpmāk vispārējo pedagogu darba slodzi aprēķinās par 30 stundām 680 eiro apmērā (iepriekšējo 420 eiro vietā, ko aprēķināja par
21 stundu). Iekļaujot gan nodarbību vadīšanu un gatavošanu, gan arī rakstu darbu labošanu, konsultācijas,
individuālo darbu ar skolēniem, klases audzināšanu, metodisko darbu izglītības iestādē, projektu vadību un
citas aktivitātes, kas saistītas ar skolas attīstību.
Ierobežotu līdzekļu dēļ šāds likmes apmērs netiks ieviests visās izglītības pakāpēs vienlaikus un vienādā apjomā.
No 1. septembra likme kāps vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, kā arī pirmsskolas pedagogiem. Tomēr minētajiem bērnudārza pedagogiem atalgojums sākotnēji kāps līdz 620 eiro. IZM ir noteikusi, ka pirmsskolas
pedagogiem, kas strādā ar bērniem vecumā līdz četriem gadiem, zemākā likme būs 560 eiro, ar domu, ka atlikušos 60
eiro segs pašvaldības. Tādēļ Dagdas novada pašvaldībai būs jāveic grozījumi budžetā, lai atrastu arī šo naudu pirmsskolas
skolotājiem, un atalgojums būtu vienāds visiem pirmsskolas skolotājiem. Pirmsskolas pedagoga viena mēneša darba algas
likme atbildīs 40 darba stundām nedēļā.
No 2017. gada 1. janvāra likme pieaugs arī profesionālās ievirzes pedagogiem. Atsevišķi jāmin arī speciālā izglītība, arī
tajā visiem speciālo skolu pedagogiem darba samaksa palielināsies, nosakot minimālo atalgojumu 680 eiro par likmi. Tiks
saglabātas arī piemaksas tiem pedagogiem, kam piešķirta profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpe, palielinot
piemaksu attiecīgi 45 eiro, 114 eiro un 140 eiro apmērā proporcionāli tarificēto kontaktstundu skaitam.
Praktisko situāciju redzēsim tikai tad, kad skolu direktori būs veikuši iekšējo algas modeļa pielāgošanu savai situācijai
(pēc skolēnu skaita uz 1. septembri).
Marija Mickeviča,
Dagdas novada IKSN vadītāja
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Izglītības ziņas

22.-23. augustā Dagdas novada izglītības iestādes apmeklēja Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra
Viškure, PVD inspektore Iveta Upeniece un IKSN vadītāja Marija Micķeviča, izglītības darba speciāliste Karīna Karvele un sporta pasākumu organizators Jevģēnijs
Višņevskis. Apmeklējuma laikā iepazina veiktos darbus
iestādes sakārtošanā, kā arī apzināja vēl veicamos darbus izglītības iestādēs.
24. augustā notika Latgales reģionālā izglītības darbinieku
konference Daugavpilī, kur arī no mūsu novada piedalījās
10 izglītības iestāžu vadītāji. Izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis stāstīja par nepieciešamajām pārmaiņām
izglītības saturā, valsts finansējumu izglītības iestādēm un
plašākām skolas direktoru iespējām, par ES struktūrfondu
finansējuma sniegtajām iespējām un apstiprinātajiem projektiem, diskutēja par pārmaiņu nepieciešamību racionālam un mūsdienīgam skolu tīklam.
IZM Izglītības departamenta, Valsts izglītības satura centra
un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji iepazīstināja
ar aktualitātēm izglītības saturā, informēja par jauno pedagogu darba samaksas modeli un izmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanā.
Kāds ārzemnieks reiz man jokoja – ko gan jūs svinat tajā
1. septembrī? Atvaļinājums beidzies, laika apstākļi kļūst
arvien briesmīgāki, jāsāk sūri grūti strādāt. Kas tie tādi par
svētkiem? Es savukārt teicu, ka mazie bērni tiešām no sirds
priecājas par skolas sākšanos, lielie, domāju, tikai skata pēc
izrāda īgnumu. Sirdī arī viņi gaida šo dienu. Mūsu īpašā tradicionālā skolotāju augusta konference gadu no gada apliecina to nozīmīgo lomu, kāda ir skolai un tajā strādājošiem
cilvēkiem.
25. augustā Dagdas vidusskolas aktu zālē pulcējās novada pedagogi, lai veiktu atskatu uz 2015./16.māc.gadu,
diskutētu par 2016./17.māc.gadā veicamajiem darbiem.
Konferences laikā pedagogiem bija iespēja padziļināt savas
zināšanas un noklausīties saistošas un interesantas sev lekcijas: Datorikas vieta un loma izglītībā un tautsaimniecībā,
„Laimīgs bērns drošā vidē - psiholoģiskais skatījums” un
“Kustību prieks ikdienā”. Pēcpusdienā darbs noritēja mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās. Konferences darbā piedalījās arī pārvalžu vadītāji. Pedagogus apsveica ar
jaunā darba cēlienu Dagdas novada domes priekšsēdētāja
Sandra Viškure.
Konferences laikā tika arī pasniegtas pateicības skolotāiem par ieguldīto darbu. 29 skolotājiem tika pasniegtas
piemiņas zīmes ar jubilejas gadiem (sākot ar 20 gadiem
pedagoga darbā). 70 skolotājiem (Dagdas vidusskola - 33,

Ezernieku vidusskola - 12,Andrupenes pamatskola - 8,Andzeļu pamatskola - 7,Asūnes pamatskola - 5, Šķaunes pamatskola - 5) tika pasniegti Dagdas novada IKSN Atzinības
raksti par ieguldīto darbu ar bērniem, kā arī tika pasniegtas pateicības Dagdas novada pedagoģiski medicīniskās
komisijas speciālistiem un pedagogiem par metodiskajām
izstrādnēm, un darba grupas pedagogiem par aktīvu darbu
3.Starptautiskā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes
festivāla LIETUVA, BALTKRIEVIJA, LATVIJA, IGAUNIJA “Apskauj mani, māmuliņa!” organizēšanā.
Ar 1. septembri direktora amata pienākumu izpildītāja
Asūnes pamatskolā ir Zita Gražule un Šķaunes pamatskolā direktora amata pienākumu izpildītāja ir Marija Andžāne.
Tika teikts paldies par darbu iepriekšējām skolu direktorēm
Zojai Andžānei un Ārijai Šumeiko. No 1. septembra viņas
strādās Daugavpils Būvniecības tehnikumā Dagdas filiālē.
No 1. septembra par IKSN izglītības darba speciālisti strādās Karīna Karvele. Iepriekšējā IKSN izglītības darba speciāliste Irēna Malķeviča strādās Dagdas vidusskolā.
Pašvaldība daudz strādā, lai radītu kvalitatīvus apstākļus
skolotāju un skolēnu darbam. Fiziskās vides un materiālās
bāzes pilnveidošanā 2015./16.māc.gadā ir ieguldīts 194
353,49 eiro: tajā skaitā - Andrupenes pamatskola 45 391,29
eiro rekonstrukcija, Andzeļu pamatskola - 1 056,00 eiro,
Asūnes pamatskola - 4 651,00 eiro, Dagdas vidusskola –
40 226,20,00 eiro, Ezernieku vidusskola – 18 970,00 eiro
un uzsākta jaunas sporta zāles celtniecība, Konstantinovas
sākumskola – 2 000,00 eiro, Šķaunes pamatskola-3 492,00
eiro, Aleksandrovas internātpamatskola – 15 500,00 eiro,
Andrupenes PII Avotiņš – 1 392,00 eiro, Dagdas PII Saulīte –
40 520,00 eiro, Ezernieku PII – 14 950,00 eiro Dagdas novada sporta skola – 3 205,00 eiro, Dagdas Mūzikas un mākslas
skola – 3 000,00 eiro (pēc izglītības iestāžu iesniegtajiem
datiem).
6 izglītības iestāžu vadītāji apmeklē Izglītības iestādes vadītāju 72 st. kursus Daugavpilī, kur papildina savu kompetenci skolvadībā. Mācību gadā realizēsim aktuālos jautājumus mācību un audzināšanas darba valsts prioritātēm.
Tiekoties sanāksmē ar iestāžu vadītājiem tika pārrunāti
aktuāli izglītības jomas jautājumi (starpnovadu olimpiādes,
konkursi, ZPD, iestāžu materiālā bāze, pedagogu atalgojums un ttl). Ļoti ceru, ka mēs visi pedagogi arī šinī mācību
gadā virzīsimies vienā virzienā, lai celtu skolēnu zināšanu
kvalitāti, skolēnu konkurētspēju darba tirgū.
Cerot uz veiksmīgu un atbalstošu sadarbību no vecākiem,
pagastu pārvaldēm un Dagdas novada pašvaldības!
Marija Micķeviča, Dagdas novada IKSN vadītāja

Ezerniekos būvē sporta zāli
Augusta vidū Ezerniekos tika uzsākta sporta zāles
būvniecība.
Sporta zāle tiek būvēta Ezernieku ciemā – pie Ezernieku vidusskolas
ziemeļrietumu gala sienas. Būvniecības darbus veic SIA “Latgalija”.
Sporta zālē plānots ierīkot basketbola un volejbola laukumus, kā arī
piebūves 1. stāvā paredzētas ģērbtuves, tualetes, dušas, inventāra telpa
un palīgtelpas, bet 2. stāvā būs izvietota galda tenisa zāle, treneru telpas,
kā arī atklāts balkons, ko varēs izmantot skatītāji un līdzjutēji.
Sporta zāle tiek celta par pašvaldības līdzekļiem, un tāpēc šim mērķim
tika ņemts aizņēmums Valsts kasē. Sporta zāles būvniecības izmaksas ir
481 706,28 €.
Sporta zāles būvniecību ir plānots pabeigt 2017. gada 1. septembrī.

Evita Krūmiņa
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Remontdarbi novada izglītības iestādēs
Remontdarbi Dagdas vidusskolā - izglītības iestādes foajē
tika atjaunota viena siena, uz kuras Mūzikas un mākslas skolas pedagogi veidoja sienas noformējumu. Tika veikti četru mācību
klašu remonti, un tika mainīts centrālā ūdensvada posms, kas bija sarūsējis. Darbu laikā ēdnīcas blokā tika ieklātas jaunas ﬂīzes dārzeņu
apstrādes telpā, nomainītas durvis, remontēta tualete un noliktavas
pārzines kabinets. Taču pie sporta zāles tika remontētas ģērbtuves,
dušas telpas, tualetes un gaitenis. Tāpat arī tika nomainīti deviņi logi
2. stāvā.
Dagdas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē “Saulīte” pārmaiņas notika gan ārpusē, gan iekšpusē. Šovasar pilnīgi tika izremontēta centrālā halle 1. un 2. stāvā. Darbu laikā tika veikts iekšējo sienu
un griestu kosmētiskai remonts, ieﬂīzēta pirmā stāva grīda un kāpnes,
nomainīta iekšējā elektroinstalācija, nomainīti iekšējie apgaismes
ķermeņi un aktu zālē visi logi, kā arī tika veikti fasādes atjaunošanas
darbi. Tāpat arī pirmā stāva hallē tika ierīkots panduss, lai būtu ērtāk
iebraukt iestādē ar ratiņkrēslu un bērnu ratiņiem. Tika saremontēts
cokols un pilnveidota ventilācijas sistēma.
Remontdarbi Andrupenes pamatskolas sporta zālē - tika mainīta
iekšējā apkures sistēma un lielie logi, jo iepriekš tie bija no stikla blokiem un bija ļoti lieli siltuma zudumi. Tāpat arī tika veikta apgaismes
ķermeņu un grīdas segumu nomaiņa.
Remondarbi veikti arī pārējās novada izglītības iestādēs. Ezernieku PII tika veikts sanitāro mezglu kapitālais remonts, Aleksandrovas
internātpamatskolā tika atjaunots celiņš pie skolas, pie Ezernieku
vidusskolas notiek sporta zāles būvniecība. Tāpat Ezernieku vidusskolā, Andrupenes un Andzeļu pamatskolās tika veikti uzlabojumi
virtuvēs.
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Kultūras ziņas
Vasaras nobeigums Dagdas novadā bija kultūras pasākumu un radošuma pilns. 5. augustā Andrupenē notika Sadancis „Vēlreiz Andrupenē”, kurā skatītājus priecēja pašmāju dejotāji un ciemiņi no Andzeļu un Rušonas pagastiem.
Jau sesto gadu augusta otrajā sestdienā tika svinēti mazākumtautību svētki Svariņos „Zavaļinka”. Šogad tajos piedalījās pašdarbības kolektīvi un solisti no Dagdas, Krāslavas, Aglonas un Rēzeknes novadiem.
20. augustā izskanēja Pilngadības svētki Konstantinovā un Kroma kolna svētki Andrupenes pagastā. Savukārt augusta
pēdējās brīvdienās notika tradicionālās Ludviga dienas svinības Ezerniekos un Saulespuķu svētki Bērziņos.
Septembris nāk ar zeltīto lapu krāšņumu un jauniem notikumiem kultūras dzīvē. Daudziem 1. septembris ir pirmā skolas
diena. Jaunas zināšanas, jauna pieredze, jauni draugi un iespaidi. Arī kultūras darbiniekiem šis mēnesis saistās ar jaunu
pieredzi un pārbaudījumiem.
6. un 7. septembrī Dagdas novada bibliotēkās notiks akreditācija. Bibliotēku akreditācija veicama reizi piecos gados
saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem bibliotēku akreditācijas noteikumiem. Pašvaldību bibliotēkām tā ir obligāta prasība. Akreditētas bibliotēkas saņems Kultūras ministrijas izdotu apliecību un tiesības turpināt savu darbību līdz akreditācijas
termiņa beigām.
16. septembrī Dagdas novada kultūras darbinieki dosies uz Neretas novadu, lai piedalītos 15. Latvijas novadu, pilsētu
un pagastu salidojumā.
23. un 24. septembrī Dagdas novads tiks pārstāvēts izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”, kurā apmeklētājiem būs
iespēja iepazīties ar Latgales novadu pašvaldību piedāvājumu – raksturīgajiem produktiem, tūrisma informāciju un uzņēmumiem.
Inese Plesņa, kultūras metodiķe

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais
īpašums „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 9,85
ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 17 700,00 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 euro
centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.
tālr.29192507. Izsole notiks 2016.gada 28.septembrī plkst.15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00. Pieteikumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: 656
81712, mob.tālr.29192507.
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Mazākumtautību kultūras svētki “Zavaļinka”

Jau sesto gadu tika svinēti mazākumtautību
kultūras svētki. Svariņu tautas namā 13. augustā pulcējās ciemiņi no Dagdas, Krāslavas, Aglonas un
Rēzeknes novadiem.
Dalībnieki klātesošos izklaidēja ar krāšņiem numuriem –
dejām, dziesmām un humora pilniem uzvedumiem.
No Ezerniekiem bija ieradusies tautību studija un dziedātājas Tatjana Volovatova un Marija Markina. Konstantinovu
pārstāvēja vairāki dalībnieki – līnijdeju grupa “Dzirkstelītes”
klātesošos aizrāva ar raitiem deju ritmiem, un puišu teātris
bija sarūpējis humora pilnu uzvedumu ar maskām. Ar skanīgām balsīm tautas nama zāli piepildīja arī vokālie ansambļi
“Atpūtai” no Šķaunes un “Priekam” no Andzeļiem. Krāšņus
numurus bija sarūpējuši dalībnieki no Svariņiem – Jāzeps
Gicevičs nodziedāja skaistas dziesmas ģitāras pavadījumā,
un estrādes grupa “LORETA” priecēja skatītājus ar jautriem
deju soļiem. No Šķaunes bija ieradies harmonikas spēlma-

nis Vilhelms Jermaks. Inta Viļuma un Rita Pūliņa bija sarūpējušas uzvedumu par visiem zināmu pasaku – Rācenis.
Šajā pasākumā netrūka arī ciemiņu no citiem novadiem:
no Aglonas novada Grāveriem uzstājās deju kolektīvs “LīDejas”, savukārt no Krāslavas novada Robežniekiem bija ieradies deju kolektīvs “Robežnieku Alise” un pulciņa “Visu daru
es ar prieku” jaunietes un dziedātājas Marija Truskovska un
Tatjana Raciņa. No Indras pagasta ar savu klātbūtni pagodināja senioru deju kolektīvs “Labvakar”. No Kalniešu pagasta
ieradās bērnu deju grupa “Smaiļiki” un sieviešu vokālais ansamblis “Fantāzija”. No Kaunatas pagasta bija ieradies Dmitrijs Gorins.
Pasākums bija ļoti pozitīvs. Gan dalībnieki, gan skatītāji
izbaudīja “Zavaļinkas” patieso burvību, ko bija sarūpējusi
Svariņu Tautas nama vadītāja Erna Šļahota.
Uz tikšanos nākamgad!

Evita Krūmiņa

Ar uguns bultu šāvieniem noslēgušies Kroma kolna svētki
Aizvadītajā sestdienā, 20. augustā, Kroma kolnā, Dagdas novada Andrupenes pagasta Zundos, notika
ikgadējie Kroma kolna svētki, kuru laikā bija iespēja ne vien izzināt seno latgaļu dzīvesveidu, amatus un
prasmes, bet arī piedalīties tematiskās viduslaiku aktivitātēs.
Šogad Kroma kolna svētkos varēja sastapt pārstāvjus no tādiem vēstures rekonstrukcijas un cīņu klubiem kā „Vairogs”,
„Exercitus Rigensis”, „Heiligenberg”, „Robeža”, „Rodenpoys”, kā arī no Lietuvas cīņu kluba „Simkala”. Kroma kolna svētkus
bagātināja grupa „Vilkači”, kas ne vien nodarbojas ar senajām cīņām un arheoloģisko rekonstrukciju, bet arī dzied tautasdziesmas par karu un spēlē tradicionālos instrumentus. Tāpat svētkos bija iespēja iemēģināt lokšaušanu kopā ar „V&M
Archery”, veidot mālu ar „Malny Wykly”, apgūt tāšu pinumu, iepazīt kalēja amatu, kā arī baudīt tradicionālos ēdienus, ko
gatavoja „Ludzas amatnieku centrs”.
Svētku lielākais notikums bija cīnītāju turnīrs, kurā piedalījās 10 cīnītāji no Latvijas un Lietuvas. Pēc spraigām cīņām veiksmīgākais tomēr izrādījās lietuvietis Gvido no cīņu kluba „Simkala”. Balvā uzvarētājs ieguva lādi ar cīnītāju iepriekš sagatavotām balvām, kas bija kā dalības apliecinājums turnīram. Svētku kulminācijā notika cilšu cīņa pie koka pils, bet, iestājoties
tumsai, ar uguns bultām tika aizdedzināta uguns skulptūra, ar ko arī noslēdzās šī gada Krom kolna svētki.
Kroma kolna svētkus rīkoja Kroma kolna bruoliste sadarbībā ar vietējiem amatniekiem, labvēļiem un ar Dagdas
novada domes atbalstu. Kroma kolna bruoliste pateicas ikvienam atbalstītājam, kas nodrošināja svētku norisi!

Evija Maļkeviča
Kroma kolna bruolistes biedrs,
Foto: Daiga Kalniņa

Tiesībsargs uzsāk
kampaņu „Īsa pamācība
labā pārvaldībā”
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Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām
Latvijas novadu pašvaldībām uzsāk kampaņu „Īsa pamācība labā pārvaldībā”,
aicinot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus un to klientus būt pieklājīgiem,
atklātiem, godprātīgiem un atbildīgiem
savstarpējā saskarsmē un grūtību risināšanā.
Labas pārvaldības princips ir ne tikai garantētā iespēja realizēt tiesības un tiesiskās
intereses, tas visa pamatā prasa pretimnākošu un cieņpilnu valsts vai pašvaldības
iestādes attieksmi pret privātpersonu, kas
izpaužas ne vien kā iestādes darbinieku
rīcība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, bet arī pastāvīgi uzlabota sniegto
pakalpojumu kvalitāte.
Laba pārvaldība sākās ar pieklājību, ar
valsts amatpersonu un darbinieku pretimnākošu attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar
jautājumu iestādē. Tādēļ labas pārvaldības
princips kā uzvedības norma paredz pienākumu valsts amatpersonām un darbiniekiem būt pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem ir
tiesības to prasīt.
Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar
likumu uzlikts pienākums, tā ir arī laba audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir labākais veids, kā atrisināt cilvēkam vēlamo
jautājumu un uzlabot labu pārvaldību.

Pasākumi Dagdas novadā
01.09. – 12.09. – Dagdas novada tautas bibliotēkā – Dabas aizsardzības fonda izstāde “Izprotam klimata pārmaiņas”
01.09. – 30.09. – Asūnes bibliotēkā – Tematiskā izstāde
“Vasara burciņā…”
01.09. – 30.09. – Dagdas novada tautas bibliotēkā – Literatūras izstāde “Jauno mācību gadu sagaidot”; literatūras
izstāde “Talants būt tētim”; literatūras izstāde “Garlība Merķeļa ”Latviešiem” - 220”; literatūras
izstāde “80” veltīta septembra jubilāriem: K. Skujeniekam,
R. Dobrovenskim, J. Streičam
01.09. – 30.09. – Dagdas bērnu bibliotēkā – Literatūras
izstāde “Augļi un dārzeņi, veselībai un skaistumam”; literatūras izstāde “Mikeļi – rudens saulgrieži”; literatūras izstāde
“Cilvēks leģenda” veltīta režisoram Jānim Streičam
No 01.09. – Svariņu pagasta bibliotēkā – Foto izstāde “Vasara - 2016”
No 02.09. - Svariņu pagasta bibliotēkā – Literatūras izstāde veltīta dzejniekam K. Skujeniekam – 80
05.09. – Ezernieku pagasta bibliotēkā – Izstāde ”Gada
literārie jubilāri” veltīta dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam - 80
05.09. – Ezernieku pagasta bibliotēkā – Grāmatu un foto
izstāde “Krāsu spēles rudenī”
05.09. – 12.09. – Ķepovas pagasta bibliotēkā – Izstāde
veltīta dzejnieka Knuta Skujenieka 80. dzimšanas dienai
05.09.16. - 15.09.16. – Asūnes bibliotēkā – Literatūras izstāde veltīta dzejniekam K. Skujenieka 80. dzimšanas dienai
08.09. – 22.09. – Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā
– Bērnu zīmējumu izstāde “Sprīdīša autorei - 155”

09.09. – Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā - Sadarbībā
ar skolu dzejas dienu pasākums „Viss kaut kur paliek, starp
vakar un rīt…”, kas veltīts novadnieces Marijas Andžānes
piemiņas dienai
09.09. – Asūnes bibliotēkā – Literatūras izstāde veltīta dzejas dienām
12.09. – 15.09. – Andzeļu tautas bibliotēkā – Dzejas dienām veltīta literatūras izstāde “Rudens – dzejas laiks”
12.09. – 19.09. – Ķepovas pagasta bibliotēkā – izstāde
veltīta komponista Mārtiņa Brauna 65. dzimšanas dienai
12.09. – 30.09. - Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā - Literatūras izstāde „Miķeļi ražas svētki”
14.09. - Ezernieku pagasta bibliotēkā – „Es tavos siltos
staros slēpjos…” – Dzejas stunda kopā ar novada dzejnieci
Magdalēnu Vjateri
16.09. – Dagdas bērnu bibliotēkā – Informācijas diena
“Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā”
23.09. - Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā – Tematisks pasākums senioriem “Dzīvojam ar prieku”
26.09. – 30.09. - Ķepovas pagasta bibliotēkā – Izstāde
veltīta Eiropas valodu dienai
26.09. – 30.09. - Ķepovas pagasta bibliotēkā – Izstāde
“Filma” veltīta Jāņa Streiča 80. dzimšanas dienai
27.09. – 29.09. - Andzeļu tautas bibliotēkā – Rudens
kompozīciju izstāde “Rudens brauca sētiņā”
30.09. – 10.10. - Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā - Literatūras izstāde „Skaidra, skarba, stipra, spītīga, strādīga”,
kas veltīta Annas Brigaderes 155. atceres dienai
/raksta turpinājums nākamajā lappusē.../
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Dzimušie* Dagdas novadā
augustā

/raksta “Pasākumi Dagdas novadā“ turpinājums.../

Anna
Nesterova

03.10. – Andzeļu tautas bibliotēkā – Literatūras izstāde “Annai
Brigaderei - 155”
03.10 – 10.10. – Ķepovas pagasta bibliotēkā – Izstāde veltīta A.
Brigaderes 155. gadadienai
No 03.10. – Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā – A. Arnicāna foto izstāde “Atmodas laiks Dagdas novadā”

Septembra jubilāri* Dagdas novadā
-70Pumpa Ļubova, 10.09., Dagda
Sirjevs Genādijs, 19.09., Dagda
Sozvirskis Viktors, 22.09., Dagda

Mobilais mamogrāfs Dagdā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā
mamogrāfā, kas ieradīsies 27. septembrī.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselības un
sociālo pakalpojumu centra “Dagda”, Brīvības ielā 29.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sīkāka informācija www.mamograﬁja.lv.
Pieraksts notiek pa telefoniem 27866655,
67142840 (lūgums sagatavot persinas kodu un
telefona numuru)

Viņsaulē aizgājušie* Dagdas
novadā augustā:
Monika Snidzāne 1925.g.
Vera Kravcova 1931.g.
Irmīna Grizāne 1939.g.
Jānis Leitāns 1957.g.
Olga Borovko 1928.g.
Oļegs Savko 1965.g.
Vincentina Kromāne 1932.g.
Leonards Geikins 1955.g. Izsakām
dziļu
Agripina Burceva 1949.g. līdzjūtību
Helēna Pitkeviča 1928.g. tuviniekiem

-75Drozdova Valentīna, 17.09., Svariņu pag.
Janevičs Roberts, 09.09., Andrupenes pag.
Jurčenko Valija, 06.09., Andrupenes pag.
Kalnače Viktorija, 12.09., Dagda
Lukašonoka Marija, 03.09., Svariņu pag.
-80Brice Marija, 22.09., Šķaunes pag.
Grebņevs Semjons, 09.09., Dagda
Gritāne Antoņina, 22.09. Konstantinovas
pag.
Isaka Vilgelmina, 09.09., Asūnes pag.
Jaņevičs Francis, 25.09., Dagda
Loče Vassa, 11.09., Dagdas pag.
Ļahs Tumašs, 18.09., Dagda
Platace Anna, 23.09., Ezernieku pag.
Platacis Jāzeps, 20.09., Ezernieku pag.
Tumiņa Janīna, 27.09., Ezernieku pag.
Vasiļonoka Monika, 24.09., Svariņu pag.
-85Jakušonoka Leokādija, 17.09., Asūnes pag.
Pisarenoks Jānis, 18.09., Dagda
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Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

-90Gražulis Pāvels, 10.09., Šķaunes pag.
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