Valdība izsludina ārkārtēju
situāciju

29.augustā Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo
situāciju 27 novados līdz
30.novembrim saistībā ar
lietavu un plūdu izraisītajām
sekām.
Mediji ziņoja par applūdušām mājām, ezeriem
graudaugu sējumu laukos un
ūdenskritumiem ceļu vietā.
Lietavu radītie zaudējumi
tiek lēsti vairāk par miljonu
eiro, taču vēl joprojām nav
apzinātas visas problēmas,

ko radīja nokrišņi. Lai gan
Dagdas novadā lietavu radītā
situācija nav tik kritiska kā
Dienvidlatgalē, tomēr nolijušais lietus daudzums dažu
dienu laikā, kas vairākkārt
pārsniedza normu, bija par
pamatu ārkārtējās situācijas
izsludināšanai arī citās Latgales un Vidzemes teritorijās.
Vēl joprojām Dagdas
Turpinājums 2.lpp

Atklāta sporta zāle Ezerniekos
25. augusta pēcpusdienā
pie Ezernieku vidusskolas
valdīja liela rosība. Uz ilgi
gaidīto pasākumu - sporta
zāles atklāšanu – pulcējās
gan vietējie Ezernieku iedzīvotāji, gan tuvi un tāli
viesi.
Ar lielu prieku un lepnumu atklāšanas pasākumu vadīja Ezernieku vidusskolas
direktors Aleksandrs Gžibovskis. Arī Dagdas novada
domes priekšsēdētājs Aivars
Trūlis bija priecīgs par to, ka
var būt sporta zāles atklāšanā

tik gleznainā un skaistā vietā. A.Trūlis: “Ar gandarījumu varu teikt, ka man, pašam
kā mazam bērnam, ir prieks,
ka šis objekts ir tapis, un tas
noderēs vairākām paaudzēm
– gan mūsu, gan kaimiņu novadu bērniem.”
Novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure savā uzrunā atcerējās kā
radās iecere par zāles būvniecību: “Sākumā bija tikai
izteikts vārds no iedzīvotāju
puses vienā no iedzīvotāju
sapulcēm, kurā viņi jautāja

cik ilgi vēl bērni sportos tajā
piedūmotajā, pelēkajā sporta
zālē. Un tad es viņiem teicu,
ka celsim sporta zāli. Un tā
arī sanāca, ka izteiktais vārds
aizlidoja Visumā. Un vēlāk
no Visuma atgriezās caur
mūsu toreizējiem (2013.2017.gada sasaukuma – autora piezīme) deputātiem,
kuri nobalsoja par Ezernieku
vidusskolas sporta zāles būvniecību.” Priekšsēdētāja vietniece patiecās visiem, kas šo
procesu virzīja un strādāja,
lai tas tiktu pabeigts.
Arī pašvaldības
izpilddirektors Artjoms Gekišs uzsvēra to, cik liela
nozīme ir jaunajai
būvei: “Pirmais solis ir sperts – objekts ir tapis! Tagad
galvenais ir šajā objektā iedvest dzīvību!” Izpilddirektors
novēlēja, lai katru
rītu, katru dienu un
katru vakaru sporta

namā rosītos gan bērni, gan
pieaugušie. Uz pasākumu
bija ieradies arī iepriekšējais
pašvaldības izpilddirektors
Ivars Pauliņš. Tāpat kā pārējie runātāji, arī viņš pateicās visiem objekta tapšanas
procesā iesaistītajiem cilvēkiem. I. Pauliņš novēlēja
sporta skolotājiem un skolas
direktoram, lai tur plosītos
sporta vētras. Lai izaug nākamie čempioni un visiem
būtu liels prieks par to.
Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns
apsveikuma runā pieminēja laiku pirms pusgadsimta,
kad vēl pats mācījās Ezernieku skolā: “Toreiz skolas
direktore teica, ka šajā vietā
tiks uzbūvēta sporta zāle.
Mēs visi gaidījām, pagāja
piecdesmit gadi, un tas īstenojās!”
Uz jaunās sporta zāles atklāšanu bija ieradušies arī
pārējo novada izglītības iestāžu vadītāji un Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas

vadītāja Marija Micķeviča.
Savos apsveikumos viņi novēlēja daudz panākumu skolēniem, kas turpmāk sportos
jaunajā sporta zālē, kā arī
sveica skolas direktoru un
sporta skolotāju Jāni Vaišļu.
Par pašu sporta zāles būvniecības procesu stāstīja būvuzņēmuma SIA “Latgalija”
vadītājs Mihails Bartaševičs.
Viņš izteica pateicību par iespēju būvēt šo objektu, kas
padarīja Latgali vēl skaistāku. Tāpat arī uzņēmējs
atzina, ka šo ēku bija grūti
būvēt, taču, neskatoties uz
šo apstākli, ēka papildinās
Ezernieku ciematu. Apsveicot klātesošos ar sporta zāles
atklāšanu, M. Bartaševičs
novēlēja, lai visiem ēkā būtu
ērti nodarboties ar sportu.
12. Saeimas deputāts un
Ezernieku vidusskolas absolvents Juris Viļums pievienojās sveicēju pulkam savā, bijušo un esošo skolēnu vārdā.
Turpinājums 2.lpp
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Pēc visām apsveikumu
runām un dāvanu pasniegšanas domes priekšsēdētājs
Aivars Trūlis, priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure,
Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns
un Ezernieku vidusskolas
direktors Aleksandrs Gžibovskis svinīgi pārgrieza
sarkano lentīti. Uzreiz pēc
tam Bukmuižas prāvests
Andris Sprukts iesvētīja jauno būvi. Pēc nelieliem muzikāliem priekšnesumiem
klātesošie varēja apskatīt
sporta zāles telpas. Sporta
nams “Gaismēni” sastāv no
vienstāvu sporta zāles un
divstāvu piebūves. Sporta
zālē atrodas basketbola un
volejbola laukumi. Piebūves
1.stāvā - ģērbtuves, tualetes,

dušas, inventāra telpa un palīgtelpas. 2.stāvā izvietotas
galda tenisa zāle, treneru
telpas, trenažieru zāle, kā arī
atklāts balkons, ko skatītāji
izmēģināja jau atklāšanā.
Lai iemēģinātu jauno
sporta zāli, laukumā devās
volejbolisti. Kā nekā Ezernieki ir slaveni ar saviem
volejbolistiem, par kuru panākumiem regulāri tiek ziņots. Dagdas un Ezernieku
komandu cīņa par uzvaru
bija sīva, taču ar skaitu 3:1
uzvarēja dagdānieši. Līdzjutēji atbalstīja visus spēlētājus, jo tā taču bija sadraudzības spēle.
Lēmums par sporta zāles
celtniecību pie Ezernieku
vidusskolas tika pieņemts
2016.gada februāra Domes
sēdē. Tā gada pavasarī tika
izstrādāti tehniskie doku-

menti, izsludināts iepirkums
un jau vasarā tika uzsākti sporta zāles būvniecības
darbi.
Sporta zāle tika celta par
Dagdas novada pašvaldības
līdzekļiem, un šim mērķim tika ņemts aizņēmums
Valsts kasē. Kopējās būvniecības izmaksas sastāda
531 220,69 eiro (ar PVN)
(tehniskā projekta izstrāde,
autoruzraudzība, būvniecība
un būvuzraudzība).
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.
lv pieejams sporta zāles atklāšanas video, foto galerija
un būvniecības procesa prezentācija.
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Domes sēdes lēmumi

24.augustā notika kārtējā Dagdas novada domes
sēde.
Vienai personai tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Izskatīti dzīvokļu jautājumi: vienai personai tik nolemts pārslēgt īres līgumu;
trim personām nolemts pagarināt īres līgumus.
Deputāti lēma par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
57 900,00 EUR apmērā
projekta “VSPC “Dagda”
teritorijas sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” īstenošanai.
Tika piešķirts finansējums, līdz 300,00 EUR apmērā, dalībai Trešajā Vispasaules olimpiādē svara
bumbu triatlonā Vitebskā
š.g. 14.-16. septembrī.
Apstiprināti Dagdas novada pašvaldības noteikumi
„Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību
pedagogu darba samaksai
Dagdas novada pašvaldības
izglītības iestādēs”.
Izskatīts jautājums par
sadarbības līgumu slēgšanu

starp Dagdas novada pašvaldību un Narevkas pašvaldību (Hajnovkas rajons,
Polija), Smorgoņas rajona
izpildkomiteju (Grodņas apgabals, Baltkrievija) un Glubokojes rajona deputātu padomi (Vitebskas apgabals,
Baltkrievija).
Apstiprināti pašvaldības
nekustamo īpašumu Rēzeknes ielā 13, Dagdā un
“Lapsiņas”, Ķepovas pagastā izsoļu noteikumi un pašvaldības kustamās mantas,
automašīnas LADA NIVA
4X4, izsoles noteikumi.
Izskatīti ar nekustamo
īpašumu saistīti jautājumi:
par pašvaldības nekustamā
īpašuma “Gruduļi”, Dagdas
pagastā atsavināšanu; par
zemes vienības Dagdas pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā; par zemes nomas
tiesību pagarināšanu; par
zemes nomas tiesību izbeigšanu; par neiznomātu zemes
gabalu saraksta apstiprināšanu; par nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
Deputāti ievēlēja Dagdas
novada vēlēšanu komisiju
7 locekļu sastāvā: Oksana

Rutka, Armands Pudniks,
Olga Brenča; Lūcija Kolesnikova; Andrejs Kumačevs; Ruta Pudnika; Janīna
Murāne, savukārt vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu sarakstā iekļauta Ināra
Hmeļnicka.
Papildus tika izskatīti trīs
jautājumi. Izdarīti grozījumi
Dagdas novada pašvaldības
domes 2015.gada 22.oktobra lēmumā “Par Dagdas
novada pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu apstiprināšanu”.
Nolemts, ka izpilddirektora A.Gekiša prombūtnes
laikā viņa pienākumus veiks
Finanšu nodaļas vadītājs
Ēriks Čaplinskis.
Deputāti pieņēma ziedojumu no biedrības “VELKU
BIEDRĪBA” 1045,00 EUR
apmērā Konstantinovas sākumskolas pamatizglītības
un pirmsskolas izglītojamo
bērnu pusdienu apmaksāšanai bērniem, kuru vecākiem
nav piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota pašvaldības kustamā manta – automašīna LADA NIVA 4x4. Izsolāmās mantas sākumcena EUR 830,00 (astoņi simti trīsdesmit euro), 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 2017.gada 29.septembrī plkst.11:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas
ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var
Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.0012.00 un no plkst.13.00-17.00
(piektdienās līdz plkst.15.00).
Tālrunis uzziņām: 656 81712,
mob.tālr.29192507.

Turpinājums no 1.lpp

novada upēs un ezeros ūdens
līmenis ir paaugstināts. Lietavās tika bojāti vairāki ceļi,
un, apzinot situāciju, tika konstatēta virkne infrastruktūras
bojājumu. Uz šo brīdi ir aprēķināti pašvaldības infrastruktūras bojājumi uz vairāk nekā
20 000 eiro. Pārsvarā tie ir ceļu
izskalojumi, kas jau operatīvi
tiek novērsti. Paaugstinātais
ūdens līmenis novada ūdenstilpēs saasināja arī virkni citu
problēmu, piemēram, meliorācijas sistēmu nesakārtotību,
notekgrāvju neesamību, caurteku necaurlaidību u.tml.
Atbildīgās ministrijas līdz
15.septebrim apzinās un apkopos informāciju saistībā ar
infrastruktūras bojājumiem,
lai iesniegtu Ministru kabinetā pieprasījumus par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas “līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”,
lai segtu infrastruktūras atjaunošanu plūdu skartajās teritorijās.
Ir apzināti novada lauksaimniecības uzņēmumi, kuru
darbība ir traucēta – nevar
izvest siena ruļļus, novākt
labību vai ir applūdušas kā-

das teritorijas. Zemkopības
ministrija (ZM) un Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem
lauksaimnieku
informāciju
par plūdu nodarītajiem bojājumiem. Lai pieteiktos plūdos
bojā gājušo sējumu apsekošanai, lauksaimniekam jāiesniedz aizpildītas veidlapas,
kas pieejamas ZM, LLKC
un LAD mājaslapās vai arī
LLKC un LAD reģionālajās
iestādēs. Lauksaimnieki lauku
apsekošanu varēs pieteikt līdz
2. oktobrim. Pēc informācijas
veidlapas saņemšanas, LLKC
un LAD speciālisti 3 darba
dienu laikā veiks individuālu
platību apsekošanu, uzaicinot
piedalīties saimniecības pārstāvi.
Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks
segtas daļējā apmērā. Kopējā
kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā
gājušās platības.
Lūdzam sekot līdzi aktuālai
informācijai!
Informāciju apkopoja:
Guna Malinovska

Eko diena

Rudenī notiks „Eko diena”, kuras ietvaros iedzīvotāji varēs nodod nederīgas
elektriskās un elektroniskās
ierīces.
Vides pakalpojumu uzņēmums „Clean R” sadarbībā
ar Dagdas novada pašvaldību sestdien, 23. septembrī,
un svētdien, 24. septembrī,
Dagdas novadā organizēs
„Eko dienas” rudens pasākumu.
Pasākums norisināsies divu
dienu garumā dažādās Dagdas novada vietās. Šajās vietās atradīsies „Eko dienas”
mikroautobuss, kurā no iedzīvotājiem bez maksas tiks
pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir kļuvušas sadzīvē nederīgas un
savu laiku nokalpojušas.
„Eko diena” norisināsies:
2017. gada 23. septembrī
(sestdiena)
• Saules iela 15, Konstantinova 10:00-11:00
• Ozoliņi, Dagdas pagasts,
ciemata centrs 11:20-12:20
• Alejas iela 4, Dagda 12:3513:35
• Andzeļi, pie dzīvokļu mājas “Narcises” 13:55-14:55
• Skolas iela 3, Andrupene
15:20:16:20
• Astašova, Andrupenes pagasts, pie veikala 16:40-17:40
2017. gada 24. septembrī
(svētdiena)
• Ezernieki, “Pagastmāja”
10:00-11:00
• Skolas iela 5, Svarinci,
Svariņu pagasts 11:25-12:25

• Škaune, pagasta pārvaldes
ēka 13:00-14:00
• Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pagasts 14:20-15:20
• Apaļi, Ķepovas pagasts
15:50-16:50
• Dārza iela 1, Asūne 17:1518:15
„Eko dienas” ietvaros iedzīvotāji var nodot tādas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas kā ledusskapji,
veļas un trauku mazgājamās
mašīnas, elektriskās krāsniņas
un radiatori, putekļu sūcēji,
fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, datori, monitori,
printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas.
Nododot šīs nederīgās lietas, mēs kopā varam paveikt
labu un videi draudzīgu darbu. Nododot šos priekšmetus
videi draudzīgai pārstrādei,
iedzīvotāji ne vien atbrīvo
savu mājokli no nederīgām
lietām, bet arī saudzē dabu, jo
elektriskās un elektroniskās
iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs
iekārtas satur sastāvdaļas, kas,
nonākot vidē vai saskarē ar
cilvēku, var būt ļoti kaitīgas.
Nodotā tehnika tālāk nonāk
pārstrādes ražotnēs, kur to izjauc, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.
“Clean R” “Eko dienas”
Dagdas novadā tiek organizētas sadarbībā ar Dagdas
novada pašvaldību.
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Uzņēmēji sprieda par novada ceļiem
22.augustā Dagdas novada pašvaldība aicināja vietējos uzņēmējus un lauksaimniekus uz tikšanos,
lai apspriestu novada ceļu pārbūvi.
Visus klātesošos uzrunāja Dagdas
novada domes priekšsēdētājs Aivars
Trūlis, uzsverot to, cik svarīgi ir vienoties kopā ar vietējiem uzņēmējiem
un lauksaimniekiem par ceļiem, kurus pašvaldība vēlas uzlabot.
Pašvaldības izpilddirektors Artjoms Gekišs prezentēja atlases kritērijus, pēc kuriem konkrētie ceļi tika
iekļauti sarakstā iesniegšanai Lauku atbalstā dienestā (LAD) 2014. –
2020.gada Lauku attīstības programmā “Pamatpakalpojumi un ciematu

atjaunošana lauku apvidos”. Izpilddirektors pieminēja ceļus Aleksandrova – Skudriķi un Porečje – Malcāni
/ Krasnopole – Malcāni, par kuriem
jau ir iesniegti dokumenti LAD. Tā
kā daži ceļi bija tādā tehniskā stāvoklī, ka nevarēja gaidīt, kad saņems
LAD piešķirto finansējumu, tāpēc tie
tika pārbūvēti esošā budžeta ietvaros.
Līdz ar to radās nepieciešamība veikt
grozījumus iepriekš apstiprinātajā
ceļu sarakstā. Tika piedāvāts uzlabot
sekojošus ceļus posmus Dagdas novadā:
• Vecdome – Purpļi, ceļa posma
garums 1,37 km;
• Parka iela posmā no Parka šķēr-

Pasta iela 0,5 km posms

Pārdod čuguna radiatorus
Dagdas novada pašvaldība pārdod Dagdas vidusskolā demontētos čuguna radiatorus. Cenas tabulā norādītas bez PVN.
Pieteikties līdz 29.09.2017. plkst. 14:00 pie Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora A.Gekiša pa tel.
29192507.
Nr.p.k.

Sekciju
skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Radiatoru
skaits
19
29
1
23
7
12
9
2
5
2
14

1 radiatora
vērtība EUR,
bez PVN
7,20
8,40
9,60
10,80
12,00
13,20
14,40
15,60
16,80
18,00
19,20

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar
augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums Rēzeknes ielā 13, Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0272, kopējā platība 1329 m2.
Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 1 400,00 (viens
tūkstotis četri simti euro), 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 2017.
gada 29.septembrī plkst.13:00 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: 656 81712,
mob.tālr.29192507.

sielas līdz Alejas ielai, ceļa posma
garums 0,4 km;
• Pasta iela posmā no ēkas Pasta
ielā 48C līdz Pļavu ielai, ceļa posma
garums 0,5 km.
Klātesošie pauda atbalstu šo ceļu
pārbūves iecerei, jo tos izmanto ne
tikai uzņēmēji un apkārtnē dzīvojošie iedzīvotāji, bet arī ļoti liels cilvēku skaits, piemēram, tie, kas apmeklē kapsētu.
Tāpat arī uzņēmēji Valērijs Bluss
un Stanislavs Padoba ierosināja uzlabot satiksmes drošību Liepājas un
Tirgus ielās, kur notiek intensīva gājēju, precīzāk – skolēnu, plūsma. Tā
kā pa šīm ielām brauc lielas kravas
automašīnas, tad tās
apdraud gājēju drošību. SIA “Forvest” īpašnieks S.Padoba stāstīja
par grūtībām iebraukt
sava uzņēmuma teritorijā Pļavu ielā. Tā kā tuvākajā laikā tiek plānota uzņēmuma darbības
jaudas palielināšana,
tāpēc ir svarīgi nodrošināt ērtu un drošu satiksmi tajā ceļa
posmā. Kā viens no
variantiem tika piedāvāts ierobežot at-

ļauto braukšanas ātrumu un paplašināt iebrauktuvi.
Izmantojot iespēju, uzņēmēji interesējās arī par ceļu uzlabošanas
turpmākajiem plāniem, ceļu seguma
maiņu un pārbūves laikā radušos materiālu pārstrādi.
Sanāksmi turpināja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Krāslavas filiāles karjeras konsultante Līga
Japiņa. Aģentūras pārstāve smalkāk
stāstīja par pakalpojumiem, ko var
izmantot tieši darba devēji. Uzņēmēji
izmantoja iespēju un aktīvi iesaistījās
diskusijās, izteica viedokli un dalījās
pieredzē par dalību NVA piedāvātajās programmās.
Pēc šīs tikšanās vairāki klātesošie
pauda gandarījumu, ka pašvaldība
interesējas un ieklausās vietējo uzņēmu vajadzībās. Kā arī tika pausts
atbalsts tam, ka šādām sapulcēm jānotiek biežāk.
Guna Malinovska

Informācija iedzīvotājiem par Ugunsdrošības noteikumu prasību izmaiņām
Šā gada 1.septembrī stājās spēka trīs “Ugunsdrošības noteikumu” prasības,
kurām bija noteikts gadu
ilgs pārejas laiks, lai iedzīvotāji, uzņēmumu, iestāžu
atbildīgās personas, kā arī
ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji varētu sagatavoties jaunajām prasībām
un nodrošināt to īstenošanu.
Sākot ar šā gada 1.septembri, papildus līdzšinējai elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaudei ir jāveic arī
elektroinstalācijas kontaktu
savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Otra
prasība ir saistīta ar gāzes
aparātu ekspluatēšanas drošību. Objektā, kurā atrodas gāzes aparāts, kura siltuma jauda ir lielāka par 50 kW, kā arī
tad, ja gāzes aparāts atrodas

pagrabā vai cokolstāvā, ir jāuzstāda gāzes noplūdi signalizējošu detektoru. Savukārt
trešā prasība ir par ugunsdrošības instrukcijām, kuras
atbilda iepriekšējo noteikumu
prasībām. Gada laikā tās bija
jāpārstrādā atbilstoši jaunajiem noteikumiem, galvenokārt, papildinot, piemēram,
ar informāciju par maksimāli
pieļaujamo cilvēku skaitu objektā un jānorāda maksimāli
pieļaujamā ugunsslodze. Plašāks skaidrojums par minētajām prasībām pieejams Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta tīmekļa vietnes sadaļā Ugunsdrošība.
Ministru kabineta 2016.
gada 19.aprīļa noteikumi
Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” stājās spēkā 2016.
gada 1.septembrī. Tie nosaka
jaunas ugunsdrošības prasī-

bas fiziskajām un juridiskajām personām, mazina administratīvo un finansiālo slogu,
kā arī aktualizē ugunsdrošības prasības atbilstoši šobrīd
spēkā esošiem tiesību aktiem
un tehnoloģiju attīstībai.
Jāpiebilst, ka Ugunsdrošības noteikumu prasībām par
dūmu detektoru uzstādīšanu
katrā mājoklī un par ugunsdzēsības aparāta nepieciešamību katrā privātmājā arī ir
noteikts pārejas laiks, un šīs
prasības stāsies spēkā 2020.
gada 1.janvārī. VUGD aicina
neatlikt rūpes par savu drošību un laikus uzstādīt mājokļos dūmu detektorus!

Sagatavoja:
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli
Dagdas novada pašvaldība plāno iesniegt
biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER
projektu konkursā “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vairākus projektu pieteikumus. Lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par
iecerētajiem projektiem, no 18.septembra Dagdas novada pašvaldības
mājaslapā www.dagda.lv būs pieejama aptauja, kurā ikviens varēs
izteikt viedokli.
Tāpat arī Dagdas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedāvāt
idejas sava novada, pagasta, ciema-

ta, mājas un apkārtnes uzlabošanai.
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Noslēgusies trešā vasaras nometne ar devīzi “Veselīgs
dzīvesveids – izpratne un atbildība”
Dagdas novada pašvaldībai šī gada vasara aizvadīta
ar aizraujošām un aktīvām
nometnēm.
Triju nometņu mērķis bija
popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt un uzlabot
fizisko sagatavotību, pilnveidot vai radīt priekšstatu par
dažādiem sporta veidiem,
spēlēm un fiziskajiem vingrinājumiem, sniegt zināšanas par atkarību mazinošām
tēmām.
Katrā nometnē bija gan
pedagogu, gan organizatoru,
gan dalībnieku liela atdeve,
kas kārtējo reizi parādīja, cik
mēs katrs esam bagāti caur

to, ko dodam… Par sajūtu
pieredzi vārdi klusē. Iepriekšējo nometņu dalībnieki
zina, ko var pieredzēt mūsu
nometnēs.
No 2017. gada 1. līdz 14.
augustam Dagdas JIC “Parka
rozes” norisinājās 3. veselīga dzīvesveida veicināšanas
nometne, kurā pulcējās 25
dalībnieki.
Nometnes laikā jaunieši,
strādājot kopā ar pedagogiem Mairitu Konošonoku,
Valēriju Nagļu un Haroldu
Kavinski, izzināja savu unikalitāti, apzinājās savas stiprās puses. Strādājot grupās,
mācījās savstarpēji sadarboties, risināt konfliktus.

Divu nedēļu garumā ikviens varēja izmēģināt dažādas fiziskās aktivitātes.
Dalībnieki apguva veselības
apļus, spēles brīvā dabā, prāta vingrināšanu, ar aizrautību
spēlēja dažādas sporta spēles, peldēja, nūjoja, darbojās
radošajās darbnīcās un viktorīnās, apmeklēja Daugavpils
šķēršļu parku “Tarzāns”.
Liels paldies visiem pedagogiem, dalībniekiem un
visiem organizācijas
jautājumos iesaistītajiem (īpašs paldies
skolu pavārēm, kuras
gatavoja garšīgas un
veselīgas pusdienas,
JIC “Parka rozes”

Atgādinājums makšķerniekiem
Šī gada vasaras periodā savus zvejas rīkus tā, kā to prasa
Dagdas novada ezeros tika iz- Zvejniecības likums.
vilkti malu zvejnieku tīkli ar
Sadarbosimies, celsim makšķekopējo garumu 1545m.
rēšanas un zvejošanas kultūru, kā
Tika izvilkti arī 5 nelegālie zve- arī neaizmirsīsim par ilgtspējīgu
jas murdi un 43 ūdas. Kopumā si- zivju resursu izmantošanu!
tuācija ar nelegālo zveju un makšķerēšanu mūsu ezeros uzlabojas
Armands Pudniks
un pārkāpēju kļūst mazāk.
Dagdas novada
Aicinu makšķerniekus, atrodozivsaimniecības
vadītājs
ties uz ūdens, nekad neaizmirst
mak š ķ er n ieku kartes un
personu apliecinošus dokumentus. Makšķerēšana bez
dokumentiem
tiek uzskatīta
par pārkāpumu.
Zvejniekiem, kuri nodarbojas ar licencēto zveju,
nepieciešams
PA R E I Z I
M A R Ķ Ē T Izvilktie malu zvejnieku tīkli

darbiniekiem par uzņemšanu
un viesmīlību)!
Projekts „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/020) norisinās
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.4. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpo-

jumiem, jo īpaši nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts
no Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem.
Ligita Nagļa
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Lapsiņas”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 680 001 0154, kopējā platība
5,33 ha. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši euro), 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
2017.gada 29.septembrī 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: 656 81712, mob.tālr.29192507.

Pabalsts skolai nepieciešamo preču iegādei
Atgādinām, ka skolēniem no trūcīgām ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošajās
skolās, ir iespēja saņemt vienreizēju pašvaldības pabalstu skolai nepieciešamo preču iegādei.
Pabalsta apmērs ir 50,00 € vienam skolēnam. Tas nozīmē, ka, ja ģimenē aug
vairāki skolēni, pabalstu var saņemt visi bērni. Pabalsts tiek nodrošināts talonu veidā (talonus atprečo pašvaldības izvēlētajā tirdzniecības vietā) un/vai naudas veidā
(pēc mācību līdzekļu iegādes, iesniedzot sociālajam darbiniekam pirkumu apliecinošus dokumentus). Pabalsts tiek piešķirts no 1.augusta līdz 30.septembrim.
Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Sociālajā dienestā. Aicinām vecākus laicīgi griezties Dienestā un saņemt pabalstu!
Sociālā dienesta darbinieku klientu pieņemšanas laiki pieejami www.dagda.lv /
Pašvaldība / Sociālais dienests.
Guna Malinovska

Ar gandarījumu par paveikto
Vasara – brīnišķīgs gadalaiks ar neparastu svelmi un lietavām, ar koku
šalkoņu vējā un mākoņu
skrējienu. Bet mums, Svētā
Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas Romas katoļu draudzei,

šī vasara ir bijusi rosīga, jo
sākām teritorijas labiekārtošanu Andzeļu ciemata centrā
pie dievnama. Tika novākta
vecā, sagruvusī ēka, pievesta
zeme, izveidots līdzens laukums, iesēts zālājs, uzcelts

malkas šķūnis, izveidotas
puķu dobes zieda formā, kā
pateicība muižkungam Viesenhofam par 1856.gadā
uzcelto ēku, kura tika saglabāta un kalpo mums ka dievnams. Ir liels gandarījums
par paveikto,
jo labdarības
darbi Dieva
godam apvieno cilvēkus ar
savu atsaucību, nesavtīgu
atbalstu
un
mīlestību uz
dievnamu un
vietu, kur dzīvo.
Sirsnīgi pateicamies prāvestam Andrim Spruktam
par
prasmi

vadīt, vienot, iedvesmot
draudzi uz labiem darbiem
un, protams, arī finansiāli atbalstīt.
Pateicamies Dagdas
novada pašvaldībai par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2017” rīkošanu, sniegto iespēju piedalīties tajā
un saņemt finansējumu, lai
padarītu savu pagastu un
arī novadu pievilcīgāku un
skaistāku. Mums tas izdevās.
No sirds pateicamies visiem par paveiktiem
lieliem un maziem darbiem,
par nesavtīgu atbalstu, palīdzību, vienotību, atsaucību
Raimondam un Andrejam
Kurakiniem, Elvīrai un Viktoram Sevastjanoviem, Valdim Platacim, Terēzei un
Aleksandram
Siniciniem,
Ērikam Pauliņam, Valdim
Višņevskim, Aivaram Plata-

cim, Arvīdam Vedļam, Grigorijam Lazebnajam, Florentijam Seļavinam, Galinai
Savickai un daudziem citiem
labiem cilvēkiem. Sirsnīgs
paldies Andzeļu pagasta pārvaldei, Arvīdam Kuricam un
viņa komandai par sniegto
palīdzību un atbalstu.
Paldies visiem draudzes locekļiem un arī ciemiņiem par lūgšanām, ziedojumiem, labiem vārdiem. Tikai
darbojoties kopā, ziedojot
sevi var paveikt un sasniegt
iecerēto. Jo mēs katrs vēlamies, lai dievnama apkārtne ir viena no skaistākajām
vietām Andzeļu pagastā un
Dagdas novadā.
Veronika Vērdiņa
Projekta vadītāja
Foto: Pjotrs Murāns
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Dagdas novada pašvaldība noslēgusi
sadarbības līgumu ar Narewkas pašvaldību
Dagdas Baltkrievu biedrības “Verbica” ansamblis “Akolica” un Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Trūlis 2.-3. septembrī
devās uz Poliju uz festivālu “Dazynowy” (Apkūlības). Brauciena galvenais mērķis – sadarbības līguma
parakstīšana starp Narewkas pašvaldību un Dagdas novada pašvaldību.
Sadraudzības līgums paredz realizēt projektus starp Narevkas un
Dagdas novada kultūras un izglītības iestādēm, veicināt ekonomisko
sakaru dibināšanu un attīstību starp
Narewkas un Dagdas novada uzņēmējiem. Organizēt un atbalstīts pašvaldības kolektīvu un mākslinieku

savstarpējo apmaiņu, piedaloties abu
valstu rīkotajos kultūras pasākumos,
izstrādāt un realizēt tūrisma attīstības
projektus ar mērķi popularizēt vēsturiskos un tūrisma objektus Narewkas
pašvaldības Hajnówkas rajonā un
Dagdas novadā, piedalīties kopēju
projektu un programmu izstrādē un,
īstenojot projektus, organizēt kopīgus pasākumus kultūras mantojuma
saglabāšanai un attīstīšanai.
Pēc līguma parakstīšanas, kā cieņas apliecinājums, abas puses apmainījās ar dāvanām. Tā kā svētki bija
veltīti ražai, Dagdas novada pārstāvji uzdāvināja pašdarinātu vistu no
graudu vārpām, kuru darināja Aija

Pabina.
3. septembrī Narewkā notika festivāls “Dazynowy” (Apkūlības). Ražas svētki bija veltīti novāktajai ražai, auglībai un ģimenes labklājībai.
Dagdas novada ansamblis “Akolica”
svētkos uzstājās ar dziesmām krievu,
baltkrievu un latgaļu valodās. Ansambļa uzstāšanās tika ļoti augstu

novērtēta no organizatoru un skatītāju puses. Dalībnieki bija noguruši,
bet tajā pašā laikā bija liels gandarījums par paveikto. Ražas festivāls
Narewka notiek jau vairākus gadus
pēc kārtas, un šogad tajā piedalījās
dalībnieki no Baltkrievijas, Polijas
un Latvijas.

Veiksmīga sadraudzības līguma parakstīšana

Baltkrievu biedrības ansambļa uzstāšanās festivālā „Dazynowy”

Ir sākusies otrā nometne
„Radīsim pašu rokām”
Šīs vasaras 2. nometne Aleksandrovas internātpamatskolā ir sākusies! Latvijas Lietuvas starptautiskā projekta „Interreg” (projekta.
nr. LLI-151) ietvaros, Aleksandrovas
internātpamatskola no 2017. gada 14.
augusta līdz 23. augustam organizē
nometni „Radīsim pašu rokām”, kurā
piedalās 16 bērni no Latvijas un Lietuvas. 				
Nometnes mērķis ir veicināt Lietuvas un Latvijas bērnu ar īpašām vajadzībām radošo izpausmi un sadarbību
draudzīgā atmosfērā.
Nometnes uzdevumi:
• Organizēt nodarbības nometnes dalībniekiem praktiski
radošajās darbnīcās;
• Organizēt ekskursijas un
pārgājienus;
• Radīt iespējas nometnes

dalībnieku radošajai izpausmei;
• Veicināt sabiedriski nozīmīgā
darba aktualitāti.
Katrai nometnes dienai ir sava tematika: 1. diena - jautrā sasveicināšanās diena, 2. sadraudzības diena,
3. jauno atklājumu diena, 4. fantāziju diena, 5. jauno pazīšanos diena,
6. jaunrades diena, 7. aizraujošo ceļu
diena, 8. pankūku, pīrāgu diena, 9.
talantu un pārsteigumu diena, 10.
ceļa somas diena.
Solvita Sadovska

Pierobežas velomaršruts
Daudzi transportlīdzekļu vadītāji
droši vien jau ir pamanījuši uz Dagdas
novada ceļiem jaunu ceļa zīmi - uz
zila fona ir attēlots balts velosipēds,
bulta un Nr. 36. Tā ir 857. papildzīme „Velomaršruts”, kas informē par
konkrētu velomaršrutu - „Pierobežas
veloceļš Nr. 36”.
Šis ceļš ir 154 km garš. Tā maršruts:
Kārsava – Ludza – Dagda – Zilupe –
Kārsava.
Vairāku Latgales novadu tūrisma
speciālisti sadarbībā ar Latvijā zināmo velo aktīvisti Santu Paegli ir uzsākuši darbu pie apļveida pierobežas
velomaršruta izveides, kas vedīs caur

pieciem novadiem austrumu pierobežā.
Pierobežas velomaršruts ir domāts
tiem, kurus vilina neskartās Latgales dabas ainavas un tās bagātības,
lielais kultūras, vēstures un tradīciju kopums, kā arī Latgales kulinārā
mantojuma labumi.
Tuvākajā laikā tiks izdota karte,
kurā tiks iezīmēts velomaršruts, kā
arī veloceļa tuvumā esošie apskates
objekti, naktsmītnes u.c. svarīga informācija.
Inga Soloha
TIC vadītāja

Evita Krūmiņa
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Pagastu ziņas
Andzeļu un Andrupenes
pagastā:
Tika veikti dažādi labiekārtošanas darbi - appļautas
kapsētas un ciemata teritorija, appļautas pagasta autoceļu ceļmalas un izcirsti krūmi
ceļmalās.
Tika veikts autoceļa Krivina-Ličmurāni remonts.
Asūnes pagastā:
Strādnieki cītīgi veic ciemata labiekārtošanas darbus:
zāles pļaušana, puķu dobju
ravēšana, atkritumu savākšana un izvešana.
Tiek veikta pašvaldības
ceļu ceļmalu appļaušana.
Tiek veikta malkas sagatavošana.
Tiek veikta ūdens skaitītāju pārbaude un uzstādīšana.
Dagdā un Dagdas pagastā:
Asūnes ielā izcirstas vecās
kļavas un liepas.
Tiek novērsti plūdu radītie
izskalojumi.
Regulāri notiek kārtības
uzturēšanas darbi – teritoriju
appļaušana, puķu dobju ravēšana, trotuāru apmaļu.
Tika nopļautas pilsētas ielas un piederošā teritorija.
Atbrīvoti ceļi no vētrā nogāztiem kokiem.
Iztīrītas caurtekas pilsētā.
Ezermalas ielā posmā no

Jelgavas līdz Asūnes ielai ir
veikta ceļa virsmas divkārtu
apstrāde.
Dagdas vidusskolas vienā korpusā pabeigta apkures
sistēmas pārbūve. Ir nomainīti radiatori un visas apkures sistēmas caurules. Finanšu līdzekļi šiem darbiem
tika piešķirti no tā saucamajām “deputātu kvotām” 30
000,00 eiro apmērā no valsts
budžeta 2017.gadam, un Dagdas novada pašvaldība papildus aizņēmās Valsts kasē
10 700,00 EUR.
Bērziņu pagastā:
Otro reizi tika izpļautas
pašvaldības ceļu ceļmalas
un 11 kapsētu teritorijas, bet
Krišķinovas kapsēta tika izpļauta trešo reizi.
No kapsētām un citām teritorijām vējā lauztie un gāztie koki sazāģēti un izvesti.
Pēc lietavām appludinātās
pašvaldības ceļu vietās nolaists ūdens.
Izpļautas un sakoptas pārvaldes komunālās saimniecības un iestāžu objektu teritorijas (notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, ūdens ņemšanas
vietas, Brīvā laika pavadīšanas centrs).
Bērziņu Tautas namā sadarbībā ar Šķaunes TN notika svinīgs pasākums veltīts

Pilngadības svētkiem.
Bērziņu pagasta jaunieši
piedalījās Brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas Sandras Drozdovas organizētajās
aktivitātēs (izbraukums ar
laivām pa novada ezeriem,
brauciens uz Daugavpils novada mācību un atpūta bāzi
Virognu, ekskursija uz Igauniju, velobrauciens “Šķaune
- Dagda”).
Bērziņu pagasta Tautas
bibliotēku un Brīvā laika pavadīšanas centru apmeklēja
Rūjienas novada kultūras
darbinieki.
Ezerniekos:
Intensīvi norit pagasta ceļmalu pļaušana un labiekārtošanas darbi.
Kapos novākti pēc vētras
sakritušie un nogāztie koki.
Atklāta Ezernieku sporta
nams “Gaismēni”.
Tika svinēti pagasta lielākie svētki “Ludviga diena”.
Konstantinovas pagastā:
Turpinās pagasta sakopšanas darbi – appļauti zālieni,
ceļmalas un kapsētas.
Skolā ir pabeigti remontdarbi, un tā ir gatava uzsākt
jaunu mācību gadu.
Augustā pagasta Tautas
namā tika nosvinēti Pilngadības svētki.
Tika pabeigta viena pro-

Vasaras spēles volejbolā
28. augustā 113 labākās Latvijas
komandas ar vairāk nekā 650 jauniešiem no visas Latvijas mēroja ceļu
līdz Ogrei, kur norisinājās vasaras
spēļu finālsacensības volejbolā.
Lai tiktu uz finālsacensībām, bija
jāspēlē atlases posmos, un posmu
kopvērtējumā jāiekļūst labāko sešiniekā. Dagdas novada sporta skolas
(turpmāk - DNSS) vairākas komandas piedalījās Gulbenes un Madonas
posmos.
Gulbenes posmā C1 grupā (2002.2003. dzimšanas gads) Sporta skolas
2. komanda (Linda Zariņa, Kristīna
Sudraba, Milāna Gorbunova, Lidija
Geka, Aleksandra Morozova) izcīnīja
11.vietu, bet DNSS 1.komanda (Ilze
Beitāne, Lāsma Vasiļevska, Simona
Zemlicka, Nadežda Gribute) izcīnīja
12.vietu.
E grupā (2000.-2003.) meiteņu komanda (Agneta Igaune, Daiga Karpo-

viča, Viktorija Andronova, Jana Poļaka) ieguva 6.vietu, bet šī paša vecuma
grupas zēnu komanda (Ernests Krilovs, Aleksandrs Dobrovoļskis, Linards Pauliņš, Mārtiņš Konošonaks)
izcīnīja 3.vietu.
DNSS 1.komanda gan Madonas
posmā, gan Gulbenes posmā ieguva
12.vietu, bet 2.komanda šoreiz palika 15.vietā. E grupā DNSS meiteņu
komanda ieguva 7.vietu, bet zēnu
komanda šajā vecuma grupā ieguva
2.vietu.
Uz finālsacensībām no mūsu komandām tika tikai zēnu komanda, kas
izcīnīja godpilno 3.vietu!
Liels paldies bērniem par cīņas sparu un pacietību sacensībās!

Harolds Kavinskis
Dagdas novada sporta skolas treneris

Zēnu komanda finālsacensībās ieguva 3. vietu

jekta “Sabiedrība ar dvēseli”
realizācija, bet vēl turpinās
darbi pie otra projekta realizācijas.
Nokrāsoti karuseļi, šūpoles un slidkalniņi bērnu rotaļu laukumā un skolas teritorijā.
Uzsākti pašvaldības ceļu
remontdarbi pēc lietavām.
Ir uzsākti darbi Konstantinovas Tautas nama ieejas
pārbūvei.
Uz ceļa V614 Kromāni Auleja - Rogeļi tika veikta
dubultās virsmas apstrāde.
Ķepovas pagastā:
Pastāvīgi tiek veikti pagasta teritorijas sakopšanas
darbi.
Turpinātas ceļmalu pļaušana.
Renovētas
ventilācijas
šahtas Ķepovas Saietu namā
un izstāžu zāles ēkā.
Turpinās malkas sagatavošanas darbi pašvaldības
iestādēm.
Svariņu pagastā:
Pagastā tika appļauti pagasta ceļi, nogreiderēti un
palaboti pagasta ceļi.
Turpinās malkas sagatavošana pagasta iestādēm.
Augusta sākumā Svariņu
Tautas namā notika saldie
svētki “Šoko, soko šokolāde”, bija tikšanās ar šokolat-

je no Daugavpils kafejnīcas
“Šokoladņa”. Pasākuma laikā notika dažādi konkursi,
uzstājās deju kolektīvs “Eiforija” no Andrupenes.
12. augustā Tautas namā
notika septītie mazākumtautību kultūras svētki “Zavaļinka”, kuros piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no
Dagdas, Krāslavas un Aglonas novadiem.
Šķaunes pagastā:
Augustā tika pabeigta
pašvaldības daudzdzīvokļu
mājas “Kaimiņi” jumta nomaiņa.
Tika veikts neliels daudzdzīvokļu mājas “Dzintari”
un Šķaunes pamatskolas
jumta remonts.
Appļautas un sakārtotas
ūdens ieguves vietas.
Nepārtraukti tiek veikti
pagasta teritorijas sakopšanas darbi.
Uzreiz pēc lietavām tika
apsekoti pašvaldības ceļi un
strādnieki veica ūdens novadīšanu no ceļiem.
Pēc vētras Maču kapos novākti nokritušie koki.
Veikta pašvaldības ceļu
klātnes planēšana.
Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa
pēc pagastu pārvalžu vadītāju
sniegtajām ziņām

Tūrisma informācijas centra darba
laiks ziemas sezonā
Noslēdzoties aktīvajai tūrisma
sezonai, Dagdas novada Tūrisma
informācijas centram (TIC) tiek
mainīts darba laiks. Rudens un ziemas sezonā no 1. septembra līdz 31.
maijam TIC strādās darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 17:00, ar pusdienu
pārtraukumu plkst.12:00 – 13:00.
Dagdas novada TIC pieejama in-

formācija par tūrisma un atpūtas iespējām Dagdas novadā, tā apkārtnē
un arī Latvijā, suvenīri, dāvanas un
vietējo amatnieku darinājumi.
Vairāk par tūrismu Dagdas novadā var uzzināt TIC mājaslapā www.
visitdagda.com un facebook profilā.
Guna Malinovska

Sākas balsošana par Latvijas ainavu
dārgumiem!
Ainavu ekspertu padome kopā
ar plānošanas reģioniem ir izvērtējusi visas pieteiktās ainavas,
ņemot vērā to vizuālo vērtību un
nozīmi Latvijas vēsturē, un turpmākam sabiedrības vērtējumam
izvirza 243 ainavas. No tām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē
tiks apkopota papildus informācija
un gatavota izstāde.
Lai tās atlasītu, ikviens ir aicināts
paust savu viedokli no 15.augusta
līdz 15.oktobrim! Izvēloties sev nozīmīgākās ainavas, jāņem vērā, ka:
– katra persona ir aicināta savu
viedokli paust vienu reizi;
– balsot var gan tikai par viena
reģiona ainavām, gan par visu piecu
reģionu ainavām;
– no katra reģiona jāizvēlas ne
vairāk kā 10 ainavas (gadījumos,
kad kādā plānošanas reģionā tiks iz-

vēlētas vairāk kā 10 ainavas, par to
tiks parādīts paziņojums).
Vienlaikus ar balsošanu visus
243 ainavu dārgumus atbilstoši savas nozares specifikai vērtēs Ainavu
ekspertu padomē pārstāvētās institūcijas un organizācijas. Savukārt
plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un Ainavu ekspertu padomes
vērtējumus. Paredzams, ka kopīgais
vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs
zināms novembra vidū.
No Dagdas novada pieteiktajām ainavām uz balsošanu ir izvirzītas divas:
• Ežezers
• Andrupenes lauku sēta
Aicinām iedzīvotājus balsot, lai
Dagdas novada ainavas iekļūtu Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu
dārgumu krātuvē!
Nobalsot var www.ainavudargumi.lv/karte
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Clean R veic iedzīvotāju aptauju
Saistībā ar savstarpēji noslēgto līgumu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dagdas novadā, SIA “Clean R” veic iedzīvotāju anketēšanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju apmierinātību par sniegtajiem
pakalpojumiem.
Mums ir ļoti svarīgs iedzīvotāju viedoklis,
jo tas ļaus mums pilnveidot un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.
Iedzīvotāju aptauja norisināsies no 2017.
gada 1. septembra līdz 2017. gada 17. septembrim. Pēc aptaujas rezultātu saņemšanas
un apkopošanas par aptaujas rezultātiem in-

Pasākumi

formēsim atsevišķi.
Aptauja pieejama www.visidati.lv/aptauja/1298787638/ un Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv.
SIA “Clean R”

Izglītības ziņas
Aktuālais izglītības jomā
Valsts izglītības satura
centrs (VISC) īsteno projektu “Kompetenču pieeja
mācību saturā” ar mērķi izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās
izglītības saturu un pieeju
mācīšanai vecumā no 1,5
līdz 18 gadiem, kā rezultātā
skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.
Piecu gadu laikā projekta
ietvaros paredzēta šobrīd
spēkā esošo mācību satura
dokumentu pārskatīšana un
pilnveide, atjaunotā mācību
satura izstrāde un aprobācija,
mācību programmu un mācību materiālu izstrāde, t.sk.
bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Mācīšanas pieejas
maiņas mērķis ir panākt, lai
skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes
pārnest uz iepriekš neparedzētām un reālām dzīves situācijām, lai viņiem veidotos
dziļāka izpratne par attiecīgo
jomu, viņi prastu lietot zināšanas, prasmes un paust savu
attieksmi. Lai tas notiktu,
mācību procesa centrā jānokļūst skolēnam, kurš mācās
domāt, sadarboties, meklēt atbildes un tādējādi pats
konstruē apgūtā jēgu. Viens
no būtiskiem projekta uzdevumiem un izaicinājumiem
vienlaikus – īstenot Latvijā līdz šim neierastu praksi
- pedagogu kopīgu mācību
darba plānošanu un sadarbību skolas līmenī. Tas jo īpaši
svarīgi, jo projekta rezultātā
plānots skolām dot lielāku
brīvību organizēt mācību
darbu, savienojot dažādus tematiskos moduļus katras jomas ietvaros un starp jomām,
integrējot vairākus mācību
priekšmetus, piedāvājot skolēniem iedziļināšanās pieredzi apjomīgāku uzdevumu,
projektu darbu, mācību ekskursiju veidā u.tml. Dažādu
priekšmetu pedagogiem regulāri jāsatiekas, lai kopīgi
izvirzītu mērķus skolēniem
un plānotu, kā tos sasniegt,
izvērtētu skolēnu sniegumu
un apspriestu nepieciešamos
uzlabojumus. Skolas vadībai

jādomā par šī darba organizāciju un vadību. Šis būs viens
no būtiskiem uzdevumiem
pieejas aprobācijā 100 pilotskolās, ko arī 2017./18.m.g.
izmēģināsim Dagdas novada
izglītības iestādēs – izmēģinot praksē, kā šādu darbu var
organizēt skolās, ar kādiem
šķēršļiem saskaras pedagogi,
skolu vadība, kādas prasmes
un atbalsts nepieciešams.
Vairāk informācijas var gūt
apmeklējot mājaslapu: www.
skola2030.lv.
Valsts pārbaudījumu sistēma
2017./2018.m.g. vispārējā izglītībā valsts pārbaudes
darbus plānots organizēt:
3. klasei (latviešu valodā
un matemātikā) un 6. klasei
(latviešu valodā, dabaszinībās un matemātikā); diagnosticējošo darbu norisi
2018.gada februārī – martā;
visu svešvalodu centralizēto
eksāmenu norisi 2018.gada
martā; centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi
2018. gada maijā – jūnijā.
Interešu izglītība
Visās Dagdas novada izglītības iestādēs darbojas interešu izglītības pulciņi. Gan
skolēniem, gan pulciņu vadītājiem būs daudz jāstrādā,
lai varētu apgūt XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un svētku 2020.gada svētku
programmu. Tādēļ tiek uzsākta svētku repertuāra sagatavošana svētku lielajām
programmām (kori, dejas,
folklora) un tiks organizēti
starpsvētku pasākumi: Latvijas izglītības iestāžu 5.–9.
klašu koru skates reģionos
un laureātu koncerts 2018.
gada aprīlī, bērnu tautas deju
festivāls “Latvju bērni danci
veda” 2018.gada maijā un
jūnijā Daugavpilī un Jelgavā,
bērnu un jauniešu folkloras
kopu nacionālais sarīkojums
nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmai “Pulkā
eimu, pulkā teku” 2018.gada
maijā Līvānos.
Bērnu drošība
Lai pasargātu sevi un savu
ģimeni no nebūšanām virtuā-

lajā pasaulē, nevajag daudz
– mazliet vērības, apdomas,
regulāri atgādinājumi bērniem un, protams, labais
piemērs, ko rādām savām atvasēm. Primāri ikvienam tālrunim, kas ir bērna īpašumā,
jāpilda saziņas funkcija – sazvanīt vecākus, nosūtīt svarīgu ziņu. Savukārt rotaļām
un atpūtai būtu jānotiek atšķirīgi – darbojoties ar papīru, lellēm, mašīnām, spēlējot
galda spēles, ejot ārā, skraidot ar draugiem pa spēļlaukumu. Citiem vārdiem sakot,
viedierīce nedrīkstētu būt
dominējošais līdzeklis bērna
atpūtai un izklaidei, par viedierīces lietošanas apjomu
un nosacījumu vecākiem ar
bērniem būtu savstarpēji jāvienojas. Papildus vecāku
uzdevums būtu arī runāt ar
bērnu par tālruņa ieguvumiem un riskiem. Vecāku
uzdevums ir parādīt atvasēm
dzīves dažādību un krāsainību. Te parādās vecāku atbildība – neatstāt bērnu savās
izvēlēs vienu, bet pārraudzīt,
ko jaunais cilvēks dara telefonā, kādu saturu lieto, kādas
lietotnes izvēlas.
Sadarbība
Pozitīva, uz savstarpējo
cieņu balstīta skolas un ģimenes sadarbība ir viens no
būtiskākajiem priekšnosacījumiem skolēna personības
attīstībā. Bērna pirmā “skola” ir ģimene, tāpēc skolai
ir svarīgi turpināt ģimenē
iesākto bērna personības
veidošanās procesu, veicināt
pēctecības nodrošināšanu,
bērnam kļūstot par skolēnu.
Bērna interesi par mācībām
un dažādiem pasākumiem
skolā veicina ieinteresēti vecāki, kas ir motivēti sadarboties ar sava bērna klases
audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, skolas
administrāciju. Lai ir veiksmīga šī sadarbība, dialogs
un sadalītas atbildības jomas
bērna audzināšanā.
Lai 2017./18.mācību gadā
katra diena ir piepildīta labiem darbiem un vārdiem!
M.Micķeviča
Dagdas novada IKSN vadītāja

Dagdā:
09.09. Diskotēka
14.09. Pasākumi par atkarību mazināzšanas profilaksi.
Nodarbību tēmas: smēķēšana, alkohols, narkotiskās
vielas.
21.09. Pasākumi par atkarību mazināšanas profilaksi.
Nodarbību tēmas: datorspēles, azartspēles.
23.09. Diskotēka
27.09. Pasākumi par seksuālo un reproduktīvo veselību.
30.09. Dzejnieka Baltjanča
radošais vakars. Piedalās
komponists un dziedātājs
Mārtiņš Petrovs (Liepāja)
ar radošo komandu, kas

ietērpuši Baltjanča dzeju
mūzikā. Saturīgs pasākums
2 stundu garumā. Sīkāka informācija mājaslapā www.
dagda.lv.
Ķepovā:
No 04.09. Rokdarbu izstāde
“Ziemai gatavi”.
29.09. Miķeļdienas radošās
darbnīcas “Miķelītis mūsu
dārza”.
Šķaunē:
30.09. Miķeļdienas pasākums “Čudi, rudi, Miķelīti”.
Dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas, lūdzam
sekot pasākumu afišām un
www.dagda.lv.

Pasākumi Dagdas novada
bibliotēkās:

Andrupenē:
08.09. Grāmatu apskats, pārrunas par lasīt veicināšanas
programmu “Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija - 2017”.
11.09. – 23.10. Skolotājas
Marijas Micķevičas pildspalvu kolekcijas izstāde.
18.09. Literatūras stunda
jaunākā skolas vecuma bērniem “Ceļojums uz grāmatu valstību”. Iepazīšanās ar
bibliotēku, tās piedāvātājām
iespējām.
Andzeļos:
11.09. – 15.09. Dzejas dienām veltīta literatūras izstāde “Rudens – dzejas laiks”.
25.09. – 29.09. Literatūras
izstāde “Miķeļi – rudens
saulgrieži”.
Asūnē:
15.09. Dzejas stunda veltīta
Dzejas dienām.
11.09. – 02.10. Tematiska literatūras izstāde “Rudentiņš
– bagāts vīrs..”.
03.10. Literatūras izstāde
veltīta E. Veidenbeuma 150jai dzimšanas dienai.
Dagdā:
01.09. – 30.09. Literatūras
izstāde veltīta Zinību dienai
“Ceļosim visi kopā pa burtu
un ciparu zemi”; Literatūras
izstāde veltīta dzejniecei L.
Brīdakai – 85; Literatūras
izstāde veltīta Tēva dienai
“Tēva loma ģimenē un sabiedrībā”; Literatūras izstāde
veltīta Dzejas dienām “Dzīves mirkļi ieausti dzejā”; Literatūras izstāde “Tautsaimniekam, politiķim, Latvijas
Valsts prezidentam K. Ulmanim - 140”.
29.09. Jaunumu diena.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
01.09. – 30.09. Literatūras izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs” Miķeļi – rudens
saulgrieži; Literatūras izstāde veltīta dzejniecei L. Brīdakai – 85; Tematiska izstāde “Dzeja atdzīvina visu, arī
pagātni Dzeja rada visu, arī

nākotni”; Literatūras izstāde
“Tautsaimniekam, Latvijas
Valsts prezidentam K. Ulmanim - 140”.
07.09. Bibliotekārā stunda
“Vai tu zini, ko Tu lasi”.
14.09. Rīta stunda mazajiem
“Rudā lapsa kūmiņš”.
14.09. Informācijas diena
“Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā”.
Dagdas pagastā:
04.09. – 15.09. Bērnu radošo
darbu izstāde “Mana vasara”.
02.10. – 12.10. Darbu izstāde
veltīta rakstniecei I. Ābelei –
45.
02.10. – 13.10. Rudens ziedu
kompozīciju izstāde.
Ezerniekos:
01.09. – 31.09. Grāmatu izstāde “Krāsu spēles rudenī”.
10.09. Tēva dienai veltīta
izstāde “Paldies, tēt, ka devi
man spārnus”.
28.09. Dzejas stunda “Dzejoļi rudens mirdzumā”.
29.09. Literatūras izstāde
veltīta spāņu rakstniekam
Migelam de Servantesam
Saavedram – 470.
Konstantinovā:
14.09. Dzejas pēcpusdiena
02.10. Jaunākās literatūras
izstāde oktobrī.
03.10. Literatūras izstāde
veltīta dzejniekam E. Veidenbaumam – 150.
Ķepovā:
25.09. – 28.09. Interesantāko
dārzeņu izstāde “Re, kas aug
dārzā”.
Svariņos:
No 25.09. Jaunāko dzejas
grāmatas izstāde “Atkal
Dzejas dienas klāt!”.
3.10. Derīgo padomu stunda
“Kā palikt veselam”.
Šķaunē:
12.09. – 30.09. Literatūras
izstāde “Miķeļi – rudens
saulgrieži”.
30.09. – 06.10. Literatūras
izstāde veltīta E. Veidenbauma 150. atceres dienai.
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Dzimušie* Dagdas novadā
augustā:
Adriāna Dzalbe
Matīss Grundāns
Anastasija Loskutova
Arianna Juhņeviča

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

Grozījumi autobusa
maršrutā
VSIA „Autotransporta direkcija” informē
par grozījumiem pārvadātāja SIA “Daugavapils autobusu parks ” reģionālās nozīmes
maršrutā Nr.6236 Dagda – Ruduški – Mamonova:
• reisam Nr.05 plkst.11.20 no Dagdas AO
noteiktas izpildes dienas trešdienas un piektdienas (pašlaik piektdienas);
• reisam Nr.06 plkst.11.52 no pieturvietas
“Mamonova” noteiktas izpildes dienas trešdienas un piektdienas (pašlaik piektdienas).
Grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada
1.septembri.
VSIA “Autotransporta direkcija”

Mainīts darba laiks
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku
pieejamību pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, ir mainīts Bērziņu un Šķaunes
pagasta pārvaldes darba laiks.
Bērziņu un Šķaunes pagastu pārvaldes
darbiniekiem tiek noteikts sekojošs darba
laiks:
Pirmdienās 08.00 –12.00 un
12:45 – 18.00;
Otrdienās
08.00 –12.00 un
12:45 – 17.00;
Trešdienās 08.00 –12.00 un
12:45 –18.00;
Ceturtdienās 08.00–12.00 un
12:45 – 17.00;
Piektdienās 08.00–13.00

Septembra jubilāri Dagdas novadā

Viņsaulē aizgājušie*
augustā:
Jāzeps Mileika (dz.1931.g.)
Vjačeslavs Soskovs (dz.1964.g.)
Pāvels Eisaks (dz.1945.g.)
Ēriks Leitans (dz.1960.g.)
Marija Labanova (dz.1956.g.)
Stanislavs Pavliņš (dz.1935.g.)
Vasilijs Seļužickis (dz.1942.g.)
Roberts Ruskuls (dz.1968.g.)

Izsakām
dziļu līdzjūtību
tuviniekiem

-70Andžāne Olga, 14.09., Šķaunes pag.
Davidenko Feņa, 23.09. Svariņu pag.
Dzerkale Olga, 16.09., Ezernieku pag.
Juhna Jānis, 06.09.,
Konstantinovas pag.
Muizinika Valērija, 25.09.,
Šķaunes pag.
Pauliņa Marija, 03.09., Dagda
Svarinska Marija, 22.09., Šķaunes pag.

-80Bergmane Anna, 17.09., Dagdas pag.
Broče Gelena, 15.09., Svariņu pag.
Levkova Valentīna, 08.09.,
Andrupenes pag.
Pečkova Raisa, 29.09., Andzeļu pag.
Pjaterneva Vanda, 28.09.,
Ezernieku pag.
Ruskuls Kazimirs, 14.09., Dagdas pag.
Ruža Mečislavs, 13.09., Svariņu pag.

-75Petrova Jevdokija, 30.09., Dagda
Plotka Jānis, 12.09., Dagda
Smirnova Genovefa, 04.09.,
Andzeļu pag.
Švarnovičs Česlavs, 26.09., Dagda
Utāne Anna, 17.09., Dagda

-85Gražule Lidija, 29.09., Ķepovas pag.
Malinovska Aleksandrina, 14.09.,
Bērziņu pag.
Masjuka Viktorija, 30.09., Dagda
Nikolajevs Dmitrijs, 23.09., Dagda

Sirsnīgi sveicam skaistajā
dzīves jubilejā!
* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 01.08. līdz 31.08.

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

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

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100
Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

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

