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Sveicam DAGDAS novada
pašvaldības
10 gadu jubilejā!
Mīļie Dagdas novada iedzīvotāji!
1.jūlijā apritēja 10 gadi kopš Dagdas novada izveidošanas, kas tika izveidots apvienojot Dagdas pilsētu un 10 apkārtējos pagastus – Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagastus.
Esam lepni par paveikto un sasniegto šajos 10 gados un sakām PALDIES ikvienam
par ieguldījumu novada attīstībā un tā vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē!
Sveicam Dagdas novada pašvaldības 10 gadu jubilejā!
Vēlam arī turpmāk spodrināt Dagdas vārdu, mīlēt mūsu novadu, īstenot
lielus plānus un izsapņot pārdrošus sapņus!
Dagdas novada svētkus svinēsim īpašos svētku pasākumos gan pilsētā, gan pagastos!
Aicinām ikvienu novadnieku un viesi satikties vietās, kur dzimst latviskums, skan
dziesma, rīb deja un mīt miers, kur varam zaļot, prātot, mīlēt un kopā satikties. Tā
būs atkal iespēja ikvienam novadniekam un viesim apceļot Dagdas novadu, iepazīt,
kas pagastā paveikts, kā arī tikties ar aktīvākajiem un darbīgajiem novada iedzīvotājiem, kuri ir novada galvenā vērtība.
Priekšsēdētājs Aivars Trūlis

Dagdas novada svētki
ANNAS DAGDĀ 2019
Piektdiena–26.jƻlijs
8:00

Gadatirgus/Dagdastirgus/

11:00

Sacensţbu„LatvijasspĤcţgĈkĈpilsĤta”
Dagdasposms/LaukumspieDomes/
DvietesamatierteĈtris„NebĤdnieki”arA.DaudzvĈrdesizrĈdi„PrecţbugƻstĈ”
/DagdasnovadaKultƻrascentrs/
NaktsdiskotĤka/JIC„Parkarozes”laukums/

20:00
00:00


Sestdiena–27.jƻlijs
10:00
10:00

„Arsenēugudrţbuesaugu”.
AktivitĈtesŔimenĤmunbĤrniem.Zupasrţts/DagdaspilsĤtasskvĤrs/
Pludmalesvolejbols/DagdasezerajaunĈpludmaleJelgavasielĈ/

12:30

ZirgurikšotĈjusacensţbas/„DagdasMuiža”,Dagdaspagasts/

19:00

22:00

Novada svĤtku ieskandinĈšana – vokĈlĈs grupas „Solversija”, „Vox Cor”,
„Termoss”,„Akolica”/DagdasbrţvdabasestrĈde/
DomespriekšsĤdĤtĈjaungodaviesusvĤtkuuzrunas.
Konkursa „Dagdas novada ziedu dzţpari Latvijas villainĤ” laureĈtu apbalvošana
/DagdasbrţvdabasestrĈde/
JĈnis Paukštello un Laila Ilze Purmaliete muzikĈlĈ koncertizrĈdĤ “Laimes
formula”/DagdasbrţvdabasestrĈde/
Grupa“Bermududivstƻris”/DagdasbrţvdabasestrĈde/

23:30

ZaŲumballeargrupu“VţrilaivĈ”/DagdasbrţvdabasestrĈde/

20:00

20:30



SvĤtdiena–28.jƻlijs
11:00
12:00–15:00
14:00

Sv.MiseBeresnesRomaskatoŲubaznţcĈ.
Sv.Annasdienasatlaidas/Beresźi,Svariźupagasts/
RunēukucepŲaatvĤršanaͲmelnĈskeramikasbŲodasunţpašĈOlovcuzupa
/EzermaŲi,Andrupenespagasts/
BĤrnuballţte–
ŭţmijasšovs,putudiskotĤka,radošĈsdarbnţcas,atrakcijas
/JIC„Parkarozes”laukums/

J ūnijā Dagdas novada

Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 7 jaundzimušie,
kuriem doti šādi vārdi:
Germans, Bogdans,
Ketrīna, Vlads,
Amirans, Endija, Viviāna
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Vasaras Saulgriežu svētki Dagdā
21.jūnijā – gada garākajā
dienā un īsākajā naktī caur senlatviešu rituāliem un dziesmām
Dagdā izskanēja jau par tradīciju kļuvušie Vasaras Saulgiežu
svētki, kas ir vieni no košākajiem latviešu gadskārtu svētkiem.

Saulgriež
̌i ir laiks, kad daba pilnbriedā
̌, un cilvē
̌ks un daba saplu
̌st
vienotā
̌ veselumā
̌. Šie svētki ir laiks,
kad smelties mūsu senču zināšanas,
izjust savu piederību dabai, kā arī
gūt spēkus un enerģiju visai vasarai
un gadam.
Pasākuma apmeklētājus ar dziesmām un īpašiem zāļu pušķīšiem sagaidīja Šķaunes folkloras kopa
“Gaiļupeite”. Daba ap saulgriežu
laiku ir pilnā plaukumā un saule
savu enerģiju dāvā visdāsnāk. Tāpēc
šajā laikā vāktajām zālītēm ir dubultdziedinošs spēks. Pašā svētku
sākumā Feimaņu pagasta KN dramatiskā kolektīva “Savējie” aktieri

piedāvāja stāstu par kādu jautru atgadījumu. Gada garākās dienas vakarā katrs tika aicināts sajust
saulgriežu burvību, izdzīvojot senās
tradīcijas – vainagu vīšanu un trejdeviņu zāļu slotiņu siešanu ar Vides
izglītības un kultūras centru “Ķepa”
un Svariņu TN radošo studiju “Varavīksne”, siera siešanu ar Jaundomes
vides izglītības centru un folkloras
kopu “Akmiņeica”, sviesta kulšanu
ar Šķaunes folkloras kopa “Gaiļupeite”, aukstās zupas gatavošanu pēc
īpašas vietējās receptes ar Aulejas
sievām, Saulgriežu sētas saimnieka
un saimnieces sveikšanu, dziedāšanu un dejošanu ar Zvirgzdenes
lauku kapelu, Naujenes KC folkloras
kopu “Rūžeņa”, Ūdrīšu TN folkloras
kopu “Rudzutaka” un Riebiņu novada
KC etnogrāfisko ansambli “Jumaleņa’, kā arī, saulei rietot, iedegt uguni

ar Dagdas folkloras kopu “Olūteņi”.
Jaunums šogad bija loterija, kur
bija iespēja tikt pie īpašām Saulgriežu balvām.

Vasaras saulgriežu rituāli ir saistīti ar uguni un ūdeni, kam šai naktī
piemītot dziedinošs spēks. Uguni jādedzina pēc iespējas augstākās vietās, jo ticējumi vēsta, ka uguns nes

svētību tik tālu, cik tālu redzams tās
spīdums. Uguns jāaizdedz saulrietā
un jāuztur degot līdz pat nākošās
dienas rītam.
Mūsu Saulgriežu uguns apspīdēti
svētku dalībnieki vēl ilgi uzkavējās
tās tuvumā, dziedot, dejojot un baudot gada īsākās nakts burvību.
Sirsnīgs paldies visiem svētku dalībniekiem, kolektīviem un to vadītājiem, Saulgriežu sētas saimniekam
un saimniecei, Jaundomes vides izglītības centram, Vides izglītības un
kultūras centram “Ķepa” un Svariņu
TN radošajai studijai “Varavīksne”,
kā arī muzejam “Andrupenes lauku
sēta”!
Esam aizvadījuši vislatviskākos
svētkus, uzņēmuši enerģiju no
dabas. Lai pietiek jums visiem izturības un spēka visai vasarai un
gadam!
Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras centra
vadītāja

Aktuālais Dagdas novada izglītības iestādēs
Gatavojoties jaunajam mācību
gada cēlienam, teju visās Dagdas
novada izglītības iestādēs norit
remontdarbi, pielāgojot mācību
telpas
mūsdienu
prasībām,
labiekārtojot izglītības iestāžu
teritoriju un uzlabojot vides
pieejamību.
Ezernieku vidusskolā notiek telpu
kosmētiskais remonts, plānoti lielāki
darbi fizikas kabineta remontā.
Šķaunes
sākumskolā
notiks
pirmsskolas un datorklases remonts,
uzlabos krāsojumu gaiteņos, tiks
nomainīta grīda zēnu ģērbtuvē sporta
zālē. Dagdas PII ’’Saulīte’’ notiek grupas ‘’Zvaniņi’’ guļamistabas un grupas
telpas
remonts.
Jau
veikts
kosmētiskais
remonts
iestādes
vadītājas un lietvedes kabinetos.
Jūlijā PII Saulīte bērnus neuzņems.
Vecāki savus bērnus vedīs uz PII
Saulītes Konstantinovas pirmsskolas
grupu. Ir plānots, ka vasarā to
apmeklēs ap 26 bērniem. Andrupenes
pamatskolā notiks kosmētiskais remonts skolas telpās, teritorijas
sakopšana pie skolas. Andrupenes PII
Avotiņš ir plānots sanitāro mezglu remonts 2. stāvā, kā arī plānots
iegādāties jaunu bērnu aprīkojumu
āra atpūtai bērniem. Aleksandrovas
internātpamatskolā notiks internāta
telpās kosmētiskais remonts. Asūnes
sākumskolā notiek spraigs darbs.
Asūnes pagasta pārvalde pārceļas uz
skolas 1.stāvu. Muzeji un skolas
klases izvietosies ēkas 2.stāvā.
Andzeļu pamatskola ar 30.jūniju

tiek likvidēta. Tiek kārtoti dokumenti
arhīvam, veikta skolas inventāra
inventarizācija. Pēc inventarizācijas
daudzas mantas (datori, galdi, krēsli,
grāmatas) tiks piedāvātas citām
izglītības iestādēm, kā arī pagasta
iestādēm. Protams paliek jautājums
par pašas skolas ēkas tālāko
perspektīvu. Vislielākie darbi notiek
Dagdas vidusskolas sporta laukumā.
Te notiek sporta laukuma pārbūve.
Gaidīsim rekonstruētu, modernu
sporta laukumu! Pašas skolas telpās
notiek dažos kabinetos kosmētiskais
remonts, tiek atjaunots solu un krēslu
krāsojums, kā arī sanitāro mezglu remonts.
Skolotāji ir devušies vasaras
atvaļinājumos. Jauno 2019./20. m.g.
uzsāksim šogad 2.septembrī. Plānots
22. un 23.augustā kopā ar domes
vadību apmeklēt visas izglītības
iestādes, lai palūkotu veiktās
pārmaiņas
telpās
vasarā
un
uzklausītu nākotnes priekšlikumus.
Visus pedagogus uz kārtējo augusta
konferenci aicināsim 27. augustā.
Viennozīmīgi pedagogus skars daudz
jaunu pārmaiņu un izaicinājumu. No
šā gada 1. septembra vispārējās
izglītības, pirmsskolas izglītības,
profesionālās izglītības, interešu
izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības
pedagogu
zemākā
mēnešalga tiek palielināta no 710 eiro
līdz 750 eiro par likmi jeb 30 stundu
darba nedēļu – to paredz 2019. gada
18. jūnijā, valdībā apstiprinātie
grozījumi Pedagogu darba samaksas

noteikumos. Tas nozīmē, ka arī Dagdas novada pašvaldībā būs jārod papildus finansējums pirmsskolas
pedagogiem, iestāžu vadītājiem, kuriem alga netiek maksāta no
mērķdotācijas.
Skolotāji vasarā apmeklē pilnveides kursus, pakāpeniski gatavojas
kompetenču pieejai mācību saturā
projekta ieviešanai izglītības iestādēs.
Viennozīmīgi visos līmeņos ir svarīga
sadarbība: sadarbība – ar pašvaldību,
ar pirmsskolu, ar skolu, uz kuru gatavojas pāriet bērni pēc pirmsskolas,
gan darbinieku vidū, gan ar vecākiem.
Kā? Sarunājoties, kopā domājot,
meklējot risinājumus un plānojot.
Vai bērnam jāprot lasīt, rakstīt un
rēķināt, beidzot pirmsskolu? Šāds
jautājums ir aktuāls gan daudziem

vecākiem, kuru bērni uzsāks savas
pirmās skolas gaitas, gan pirmskolu
skolotājiem. Kas tad bērniem ir jāprot,
beidzot pirmskolu, valodu un
matemātikas mācību jomās? Kur beidzas pirmsskolas skolotāju atbildība,
un kādas valodas prasmes apgūst 1.
klasē? Kāda loma un atbildība ir
vecākiem? Par to droši lasiet:
http://www.dagda.lv/uploads/me
dia/Skola_2030_vasaras_specializlaidums_2019.pdf
Vislabāk strādā tie, kas prot arī labi
atpūsties. Smelieties saules un vasaras dabas spēku, lai ar jaunu sparu
un prieka pilni sagaidītu jauno
mācību gadu!
Dagdas novada IKSN vadītāja
M. Micķeviča
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Nometne jauniešiem “Smalvos” muižā Lietuvā
Dagdas novada, Dagdas
vidusskolas jauniešiem šī
gada jūnijs tika aizvadīts
ar aizraujošu un aktīvu
nometni Lietuvā, „Smalvos” muižā, Interreg V-A
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmasm
projekta
“HEALTHY LIFE- FIRST
STEPS IN CREATING
HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE” Nr. LLI-329 ietvaros.
No 2019. gada 14. līdz 21.
jūnijam „Smalvos” muižā
tika organizēta nometne,
kurā pulcējās 32 dalībnieki :
16 Dagdas novada jaunieši
un 16 jaunieši no Lietuvas.
Nometnes mērķis bija popularizēt veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu, attīstīt un uzlabot fizisko sagatavotību un
pilnveidot vai radīt priekšstatu par dažādām tēmām kaitīgie ieradumi, ekoloģija
un veselīgs uzturs.
Nometne bija gan organizatoru, gan dalībnieku liels
komandas darbs, kurš saliedēja mūs visus vienā lielā ģimenē.
Lūk
skolēnu
atsauksmes: (Šī nometne atstās daudz neaizmirstamu
emociju. Ļoti ilgošos, bet Lietuva vienmēr paliks manā
sirdī. Man ļoti iepatikās
draudzīgie un atklātie lietuvieši un latvieši. Iemīlējos
cilvēkos, iemīlējos vietā, iemīlējos nometnē. Ideāla
vieta, kur atpūsties un uzņemt enerģiju, galva izvedi-

nās no visām domām un tiek
atgūts dzīvesprieks, kas
mēdz dažreiz apmaldīties.
Nevaru izvēlēties kaut ko
konkrētu, tā kā iepatikās
viss!). Ar šādām emocijām
jaunieši raksturoja “Smalvos” muižā pavadīto nedēļu.
Nometnes laikā jauniešiem tika piedāvāta plaša
programma, pilna ar dažādām aktivitātēm, kurās
katrs atklāja savu unikalitāti, apzinājās savas stiprās
puses un savstarpēji sadarbojas grupās, iegūstot sev
jaunas zināšanas un draugus.
Nedēļas garumā ikviens
nometnes dalībnieks izmēģināja dažādas fiziskās aktivitātes: apguva veselīgo ēdienu
pagatavošanu, rūpējās par
dabu, spēlēja brīvā dabā, izmēģināja prāta vingrināšanu, ar aizrautību spēlēja
dažādas sporta spēles un peldēja ar laivām. Tā bija unikāla
iespēja
visiem
dalībniekiem nedēļas laikā
izmēģināt spēkus dažādos
sporta veidos .
Nometnes noslēgumā notika svinīgā ceremonija, kur
visi nometnes dalībnieki sniedza koncertu ar lieliskiem
priekšnesumiem: dziedāja,
dejoja, inscenēja sadzīves
ainas no nometnes dienām.
Tika izveidota un parādīta visiem ciemiņiem no Visaginas
pašvaldības un Dagdas novada pašvaldības, preses pārstāvjiem videofilma par

nometnes dienu aktivitātēm:
vairāk nekā 4000 fotogrāfiju
skatu sagādāja skatītājiem
smaidus sejās. Vienaldzīgs
nepalika neviens. Visaginas
pašvaldības vārdā uzrunāja
izpilddirektors Virginijus Andrius Bukauskas un pozitīvi
novērtēja uzsākto kopīgo projektu realizāciju. Dagdas novada domes priekšsēdētāja
vietniece Sandra Viškure un
izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja Marija Micķeviča pateicās nometnes pedagogiem
par
rūpīgi
saplānoto un realizēto darbu
nometnē.

Liels paldies visiem pedagogiem, nometnes dalībniekiem un visiem organizācijas
jautājumos iesaistītajiem cilvēkiem! Īpašs paldies pavārēm, kuras gatavoja garšīgus
un veselīgus ēdienus, „Smalvos” muižas darbiniekiem
par uzņemšanu un viesmīlību!
Projektā piešķirtais finansējums: projekta kopēja
summa – 720 069,24 EUR,
no tiem 612 058,85 EUR – 85
% ERAF, 108 010,39 valsts
budžeta
līdzfinansējums.
Dagdas novada pašvaldības
kopējā finansējuma daļa 371

145,04 EUR, no tiem 315
473,28 EUR – ERAF un 55
671,76 EUR – valsts budžeta
finansējums. Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu
Saite par projektu:
http://www.dagda.lv/projekti/parrobezuprojekti/2014-2020/interreg-l
atvija-lietuva/veseliga-dzivepirmie-soli-radit-laimigunakotni.html
Saite uz oficiālo ES mājas
lapu: www.europa.eu
Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu.
Par šī publikācijas saturu
pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos
nav
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Projekta koordinatore: Ligita
Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv, t.:
29366163
Projekta asistente - darbības koordinatore: Marija
Micķeviča,
marija.mickevica@dagda.lv
Māris Viļums,
Aivars Bačkurs
(nometnes skolotāji
no Dagdas novada)

Pasākumi bibliotēkās
Bērnu literatūras nodaļā:
05.07. plkst. 13:00 – 14:00 Bibliotekārā
stunda “Mīļāko apģērbu raibā pasaule”;
17.07. plkst. 10:00 Rīta stunda mazajiem
“Sportiskais un muzikālais sienāzis”;
16.07. Informācijas diena “Jaunieguvumi
Bērnu literatūras nodaļā jūlijā”;
Jūnijs – decembris: Lasītveicināšana “Lasi
un piedalies Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā”;
Janvāris – decembris: Konkurss “Krāj un
laimē Bērnu literatūras nodaļā”.
Literatūras izstāžu plāns:
01.07. – 31.07. Plaukta izstāde - “Kaķis ir
kaķis, un tas tā ir!”;
01.07. – 31.07. “Pasaule ir pilna ar dzeju” dzejniekam Jānim Baltvilkam – 75;
01.07. – 31.07. Plaukta izstāde - 2012. gada
“Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas” labākās
grāmatas;
Jūnijs – augusts: “Ceļosim grāmatu pasaulē
arī šajā vasarā!”;
16.07. – 31.07. Jaunieguvumu izstāde “Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”.

Andrupenes bibliotēkā:
01.07. – 30.08. Tūrisma informatīvo materiālu apkopojums ,,Ar ceļavēju kabatā”;
12.07. – 29.07. Tematiska izstāde un interesanti fakti par suņiem ,,Četrkājainais draugs”;
24.07. – 29.07. Bērnu grāmatu izstāde . ,,Cik
maksā visdārgākais?” Dzejniekam Jānim
Baltvilkam – 75;
22.07. – 30.07. Plaukta izstāde Franču rakstniekam, dramaturgam Aleksandram Dimā
(dēlam) – 195;
29.07. – 30.07. Bērnu grāmatu izstāde Kārļa
Vērdiņa 40. jubilejas gadā ,,Burtiņu zupa”.
Ezernieku bibliotēkā:
01.07. – 29.07. Jaunumi grāmatplauktā (iepazīstināt ar dāvinājumiem no citām bibliotēkām);
08.07. plkst.10.00 Bērnu žūrijas atklāšanas
pasākums “Vajadzīgs vien nieks- grāmata un
lasāmprieks!”;
08.07. – 02.08. “Vasara burciņās jeb laiks
konservēt!” - literatūras izstāde par augļu un
dārzeņu krājuma sagatavošanu ziemai visdažādākajos veidos un receptēs;

22.07. – 02.08. “Zāle visu dienu zaļa...”
(rakstniekam, dzejniekam Jānim Baltvilkam-75);
Ķepovas bibliotēkā:
01.07. – 31.07. Fotogrāfiju izstāde par pagasta dabu, cilvēkiem, notikumiem ”Skaista
mana tēva sēta”;
22.07. – 26.07. Literatūras izstāde ”Dzejniekam Jānim Baltvilkam-75”.
Konstantinovas bibliotēkā:
02.07. Jaunākās literatūras izstāde jūlijā;
17.07. Tematiska izstāde “Ogas, odziņas”;
26.07. Radošā darbnīca “Sveicam Annas”;
30.07. Derīgo padomu stunda „Lasītājs iesaka”;
Katru ceturtdienu darbojas sieviešu klubiņš
“Veiksme”.
Svariņu bibliotēkā:
05.07. Pēcpusdiena: “Jautrais ceļojums”.
Spēle bērniem;
18.07. – 30.07. Literatūras izstāde: “Dzīvība
pati par sevi, bez īsta darba, ir lēta manta”.

Izstāde veltīta Ernesta Hemingveja 120. atceres dienai;
20.07. – 30.07. Literatūras izstāde: ”Es eju
smaidīdams...”. Izstāde veltīta latviešu dzejnieka Jāņa Baltvilka 75. atceras dienai;
25.07. – 25.08. Tematiska izstāde : „Gatavojam krājumus ziemai”.
Dagdas novada bibliotēkā:
01.07. – 30.07. “Ernesta Hemingveja vīrišķīgā proza…” Ernestam Hemingvejam –
120. Literatūras izstāde;
01.07. – 30.07. “Saldējums – vasaras našķis”.
Tematiska izstāde;
11.07. plkst.11:00 - 12:00 Informācijas
stunda “Bibliotēkas pakalpojumi.”;
01.07. – 30.07. Tematiska izstāde “Ārstniecības augi tavā mājā.”;
25.07. plkst.11:00 – 12:00 Informācijas
stunda “Bibliotēkas pakalpojumi.”;
26.07. Jauno grāmatu diena “Jaunākās grāmatas ir klāt!”;
01.07. – 30.07. Tematiska izstāde - Dārzu
mistērija: košumdārzi.
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Dagdas novadam – 10
1. jūlijā palika jau 10 gadi kopš izveidots Dagdas novads.
Pārvalžu vadītāji pastāstīja, kas mainījās novadā 10 gadu laikā.
*Andzeļu pagasts novadā iekļāvās ar diezgan
sakārtotu infrastruktūru, tāpēc šos gadus vajadzēja galvenokārt uzturēt esošos objektus- atdzelžošanas staciju, attīrīšanas iekārtas. Iespēju
robežas tika remontēti ceļi, iegādāts jauns autobuss,
uzbūvēta
kapliča.
Diemžēl tika slēgta Andzeļu pamatskola, papildinājās bezdarbnieku rindas un saruka darbavietu
skaits. Samazinājās iedzīvotāju skaits.
Leontīna Žeimote
Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja
*Andrupenes pagastā tika uzbūvēta kapliča,
iegādāta jauna pļaujmašīna ceļu appļaušanai,
jauns autobuss, traktors, iegādāti jauni trimeri.
Tika remontēti ceļi, izremontēta Andrupenes pamatskolas sporta sporta zāle. Kā arī samazinājās
iedzīvotāju skaits.
Leontīna Žeimote
Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja
*Asūnes pagastam novada sastāvā radās iespēja realizēt vairākus projektus, ko nevarēja atļauties ar pagasta padomes nelielo finansējumu.
Īpaši ražīgi bija pirmie pieci darba gadi.
2009.-2019.g. Asūnes pagastā, ar domes atbalstu un piesaistot projektu finansējumu, tika paveikts:
- uzcelta Asūnes pamatskolas sporta zāle, brīvdabas estrāde;
- Lauksaimniecības fonda pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotāji” ietvaros
realizēts projekts “Asūnes saietu nama vienkāršotā rekonstrukcija”;
- Dagdas novada pašvaldība , Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros, saņemts autobuss skolēnu pārvadāšana;.
- Novada dome atsaucās uz Asūnes Romas –
katoļu draudzes lūgumu un iedalīja 1000 Ls baznīcas kosmētiskajam remontam;
- realizēts ERAF projekts “ Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes
ciemā” un uzstādītas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas c. Račeva ;
- veikti daudzdzīvokļu māju siltināšanas un apkures uzlabošanas pasākumi: tika daļēji veikta
logu nomaiņa, uzstādīts jauns apkures katls,
veikta radiatoru nomaiņa.
Pagastā aktivizējās vietējo iedzīvotāju darbība
un izveidojās un darbojas biedrība ”Mēs – Asūnei”
un jauniešu biedrība “Ašo kompānija”. Viņu realizētie projekti:
- biedrība “Mēs – Asūnei”, realizē ELFLA konkursa pasākuma „ Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu „Mīlestības taka” Asūnes ciema parkā;
- Jauniešu biedrība “Ašo kompānija”darbojas
brīvo atpūtas brīžu dažādošanas jomā ( izveidota
atpūtas istaba, nopirkts sporta inventārs , tiek organizēti atpūtas un sporta pasākumi u.c. )
Dažādu projektu gaitā atpūtas un apskates objekti izveidojās ciematā: bērnu rotaļu laukums,
pludmale pie Asūnīcas upes, laivu piestātne, trenažieru laukums un labiekārtota atpūtas vieta:
Kaitras ezera pludmale.
Teritorijas labiekārtošanai un ceļu uzturēšanai
iegādāta tehnika: komunālā mašīna, mauriņtraktors.
Novadā sakārtots jautājums par ceļu uzturēšanu. Ceļi regulāri tiek planēti, remontēti.
Pagastiem sadarbojoties uzplauka kultūras
dzīve: pasākumi kļuva vērienīgi, daudzveidīgi.
Žanna Aišpure
Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja
*Bērziņu pagastā:
- 2009.gada 31.augustā tika slēgta Upmalas pamatskola (DNP 2009. gada 20. augusta domes
sēdes lēmums- prot Nr.7, 3.#);
- Ar 2010.gada 10. februāra domes sēdes protokola Nr. 3, 32.# lēmumu ” Par Dagdas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ezeru un
upju pārvaldīšanu” noteikts, ka arī Bērziņu pagastā esošie ezeri : Osvas ezers un Malcānu ezers
ir publiskā lietošanā;
- Ar 2010. gada 28. decembra domes sēdes protokola Nr. 20, 2.# lēmumu Bērziņu pagasta pārvaldei pastāvīgā lietošanā tika nodots skolēnu
autobuss BMC Probuss, modelis 215 SCB;
- 2010. gada izveidota Bērziņu pagasta pārvaldes
iestāde Brīvā laika pavadīšanas centrs ”Upmala”;

- 2013. gada 16. septembrī Dagdas novada pašvaldības projekta ietvaros tika pabeigta Bērziņu
Tautas nama rekonstrukcija 155356 latu vērtībā;
- 2014. gada janvārī tika uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta ūdensapgādes sistēmai ”Porečje-centrs” 12881 euro vērtībā;
- 2014.gada martā Tautas nama ēkā tika uzstādīta ugunsdrošības signalizācija 2086 euro vērībā;
- 2014.gada februārī tika uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta ūdens apgādes sistēmai
”Punduri”. 4096 euro vērtībā;
- Ar 2014. gada 18. septembra domes sēdes protokola Nr. 13, 6.# lēmumu Bērziņu pagasta pārvaldei pastāvīga lietošanā nodots autobuss
Renault Trafick;°
- 2015.gada 21.septembrī tika uzstādīta apkures sistēma Tautas namā 7944 euro vērtībā;
- 2015.gada 17. augustā Bērziņu Tautas namā
uzstādīts video domofons;
- 2016.gada 29.aprīlī veikta Teritorijas apgaismojuma renovācija 1950 euro vērtībā;
- 2018.gada 1.martā ugunsdrošības signalizācija pagasta pārvaldes ēkā 1617 euro vērtībā;
- Ar 2018.gada 22.marta domes sēdes protokola
Nr. 5, 29. # lēmumu ”Par Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju un centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu” no
2019.gada 1.jūlija tika izveidota centralizētā grāmatvedība un Bērziņu pagasta pārvalde tika
reorganizēta par DNP struktūrvienību;
- Ar 2018. gada 22.marta domes sēdes protokola
Nr. 5 , 30.# lēmumu ”Par Dagdas novada pašvaldības kultūras iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju” no 2019.gada 1. jūlija tika reorganizēts
Bērziņu Tautas nams un izveidota DNP jauna iestāde- Dagdas novada kultūras centrs;
- Ar 2018. gada 22.marta domes sēdes protokola
Nr. 5 , 31.# lēmumu ”Par Dagdas bibliotēku darbības reorganizāciju” no 2019.gada 1. jūlija tika
reorganizēts Bērziņu Tautas bibliotēka un izveidota DNP jauna iestāde- Dagdas novada bibliotēka.
Romualda Demida
Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja
*Ezernieku pagastā:
- Uzcelts Saietu nams;
- Atjaunota Jaundomes muižas staļļu ēka, sakārtota un labiekārtota teritorija, un uzcelta brīvdabas estrāde;
- Labiekārtota pludmale Ežezera krastā;
- Uzcelta jauna sporta zāle pie skolas;
- Atremontēta skolas aktu zāle;
- Izveidoti trīs pašvaldību dzīvokļi: “Bukmuiža–
2”, “Bukmuiža–3” un dzīvoklis bijušajā pasta ēkā
“Pasts”;
- Darbojas Ezernieku Saietu nama pašdarbības
kolektīvi: Folkloras kopa “Akmiņeica”, vidējas paaudzes tautu deju kopa “Bukmuiža”, sieviešu vokālais
ansamblis
“Tautību
studija”
un
pašdarbnieku dramatiskais kolektīvs;
- Bijušajā pasta ēkā tika atremontēta telpa,
kurā tiek sniegti pakalpojumi: dušas izmantošana
un veļas mazgāšana Ezernieku pagasta iedzīvotājiem.
- Tika uzstādīts apgaismojuma stabs pie aptiekas un uz stāvlaukuma;
- Internāta telpā, pie dārziņa, atremontētas 4
istabiņas un nomainīti radiatori.
Jānis Andžāns
Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs
*No 2009.gada līdz 2019. gadam Ķepovas pagastā, ar domes atbalstu un piesaistot projektu finansējumus, tika paveikts:
Nopirkta mašīna Citroen Berlingo;
Šajā laika posmā tika nopirkta rotējošā pļaujmašīna, traktora piekabe, mini traktors – zāles
pļāvējs;
Ar ELFLA un Leader programmu piesaistītajiem līdzekļiem veikta Saietu nama un izstāžu
zāles rekonstrukcija, nama “Meža veltes” izveidošana, kā rezultātā tūristiem tika atvērts Vides un
kultūras centrs “Ķepa”, kas uzsāka aktīvu darbību;
Projekta “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros izveidota atpūtas vieta c.Apaļi centrā, kur ciema iedzīvotāji aktīvi pavada brīvo laiku;
Lai uzlabotu situāciju ar ūdens apgādi Apaļu
un Neikšānu ciemos nomainītas atdzelžošanas iekārtas, veikts ūdensvadu remonts, Apaļu ciemā
veikta viena posma ūdensapgādes tīklu nomaiņa;
Pagastā ceļi regulāri tiek planēti un remontēti.
Žanna Aišpure
Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja

*Konstantinovas pagastā:
- Tika uzlabota ūdensapgāde un atdzelžošanas
stacija;
- Ierīkots pagasta centra ielas apgaismojums;
- Saules ielai uzlikta pretputekļu seguma kārta;
- Iestādīts daudz koku, košumkrūmu centrā un
pie bijušās skolas;
- Iestādīts neliels ābeļdārzs;
- Rekultivēta bijušā kopmītnes un 18 dzīvokļu
māja. Novākta;
- Izveidots parks c. Skudriki;
- Ar projekta palīdzību izveidots bērnurotaļu
laukums, iegādāti trenažieri, tējas kaltēšanas aparāts u.c.;
- Sakoptas kapsētas;
- TN nomainīta skatuve, logi, veikti remonti pagastam piederošā 18 dzīvokļu mājā;
- Izveidoti un finansiāli atbalstīti pašdarbības
kolektīvi;
- Mīnuss likvidēta sākumskola.
Solvita Stepiņa
Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja
*Šķaunes pagasta pārvalde sirsnīgi sveic
visus Dagdas novada iedzīvotājus mūsu novada 10
gadu jubilejā!
Gribētos uzsvērt izmaiņas, kas skārušas Šķaunes pagastu pa šiem gadiem.
- ar Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējumu uzlabota ūdensapgāde Šķaunes ciemata iedzīvotājiem un pamatskolai, ierīkots ūdens
ieguves urbums;
- pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības
aģentūras rīkoto atklāto konkursu „Skolēnu autobusu piegāde pašvaldībām”, saņemts autobuss
BMC Probus skolēnu pārvadāšanai;
- ciemata katlumājā nomainīti 2 ūdens sildāmie katli „AK-600” un saglabāta centrālā apkure
četrām daudzdzīvokļu mājām, pagasta ēkai, Tautas namam, pasta ēkai;
- pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai
iegādāta vieglā automašīna „Citroen Berlingo”;
- realizēts projekts Šķaunes pamatskolas siltināšana;
- pagasta pārvaldes telpās, bibliotēkā atjaunotas mēbeles;
- feldšeru punkts pārcelts uz izremontētām telpām Šķaunes Tautas nama ēkā;
Mēs lepojamies ar mūsu pašdarbniekiem. Tautas namā veiksmīgi darbojas folkloras kopa „Gaiļupeite”, deju kolektīvs „Romantika”, vokālais
ansamblis „Atpūtai”. Tautas nama zālē tika nomainīti krēsli, grīda.
Lielu atbalstu pagasta dzīvē sniedz mūsu
mazās skolas pedagogu sastāvs kopā ar audzēkņiem.
Pēdējos gados pagasta dzīvē aktīvi līdzdarbojas
“Māmiņu centrs” un jauniešu biedrība „Laimis
spyorni”.
Šķaunes pagastā ir daudz pašvaldības ceļu,
kuru uzturēšanai pagasta pārvalde pievērš īpašu
uzmanību. Ceļu stāvoklis ir viens no galvenajiem
iedzīvotāju dzīves līmeņa rādītājiem, jo tie būtiski
ietekmē ražošanu, saražotās produkcijas realizāciju un vienkārši tā ir saikne gan ar pagasta pārvaldi, gan ar novadu.
Romualda Demida
Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja
*Svariņu pagastā:
Pirmkārt mūsu priekšsēdētājs Donats Golubs
2009. gadā aizgāja pensijā, atnāca Edgars Tjarve.
Jau 2009 gada tika atvērta novadpētniecības istaba, bet tagad jau ir 4 istabas. Darbojas rokdarbu
istabas (aušana uz stellēm, lakatu aušana uz
rāmja un tapošana).
2009. gada 1 septembrī likvidēja Labiešu sākumskolu, līdz ar to pagasta iedzīvotāju skaits ar
katru gadu sāka strauji sarukt (ja 2009. gadā bija
reģistrēti 479 iedzīvotāji, tad tagad ir tikai 339 iedzīvotāji). 2012. gadā 1. augustā atvērās Sporta
zāle. 2015. gada rudenī uzbūvēja ielu apgaismojumu. 2016. gada februārī Svariņu pagastu apvienoja ar Ezernieku pagastu un pagasta pārvaldes
vadītājs ir Jānis Andžāns, šī paša gada novembrī
tika uzcelts LMT tornis. 2017. gada oktobrī likvidēja Dabras pasta nodaļu, sagādājot padzīvojušajiem iedzīvotājiem ne mazas problēmas. 2019.
gadā beidzot ir demontēta trīsstāvu māja un sakopta teritorija pagasta centrā. Pagastā dzīvo
pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, pārējais
viss kā pie visiem.
Jānis Andžāns
Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs
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Projekts ”Ģimeņu labklājības celšana
Dagdas novadā 2019”
Jau
trešo
gadu Latvijas
Sarkanā Krusta
Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja gūst atbalstu
izsludinātajā Borisa un Ināras Teterevu
fonda labdarības programmā ”Pats savam
saimes galdam”, kur piedalījās ar projektu
”Ģimeņu labklājības celšana Dagdas novadā
2019”.
Šogad atbalstu ir saņēmušas uzņēmīgas
un rosīgas 24 ģimenes no mūsu novada. Kopumā labumu guva 91 Dagdas novada iedzīvotājs no tiem 45 nepilngadīgi bērni, kas arī
ņēma cītīgu dalību šajā pasākumā, lai palīdzētu sagādāt pārtiku ģimenei.
Labdarības programmas ietvaros, projekta dalībnieki pašu spēkiem apstrādāja sev
piederošo zemes gabalu, kur arī audzē sev
nepieciešamos dārzeņus no sēklām, ko atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Neskatoties uz karsto jūnija vasaras mēnesi, kur ģimenes cītīgi strādāja pie ravēšanas un laistīšanas darbiem, dārzeņu raža ir
izdevusies pietiekoši laba. No sava piemājas
dārza jau vairākkārt ģimeņu galdā ir likti
pašu pagatavoti salāti no sīpollokiem, dillēm,
redīsiem, salātiem, kas izaudzēti pašu spēkiem. Čaklākie jau arī tikuši pie gurķu un
sarkano bietīšu ražas. Kopā saliekot vairākus pašu izaudzētos dārzeņus, sanākot garšīga aukstā zupa, kas esot ļoti sātīga un
veselīga it īpaši vasaras karstajās dienās komentārs no iesaistītās ģimenes.
Projekta turpinājumā, katrai mājsaimniecībai, joprojām pastāv iespēja, pēc vajadzības, smelties zināšanas dārzkopības
speciālistes Eleonoras Mārciņas sarūpētajā

padomu apkopojumā ”Saimes galda rokasgrāmata”, kas satur vērtīgus vienkāršus ieteikumus, kā labāk saimniekot mazdārziņā.
Lai dārzu darbi ritētu kvalitatīvāk, ģimenēm
augusta mēnesī plānojas pieredzes apmaiņas
brauciens uz saimniecību, kas nodarbojas ar
tomātu un dažādu dārzeņu audzēšanu, lai
klātienē uzdotu sev interesējušos jautājumus. Pieredzes brauciens, projekta dalībniekiem, dos arī iespēju dalīties savos veiksmes
stāstos, ar kolēģiem, kas priekš viņiem ir ļoti
svarīgi. Kā viena no pēdējām projekta meistarklases aktivitātēm plānojas dārzeņu konservēšana,
kas notiks LSK Krāslavas,
Dagdas, Aglonas novada
Dagdas biedrības telpās un
ko vadīs paši dalībnieki.

Jūnijā, Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības
programmas
2014.–2020.gadam projekta
“HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING
HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE” Nr. LLI-329 ietvaros, tika uzsāka Dagdas vidusskolas sporta laukuma
pārbūve.
Darbus veic SIA “AD Būve”.
Projektā piešķirtais finansējums: projekta kopēja summa
– 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF,
108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums. Dagdas novada
pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no
tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.
Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu
Saite par projektu: http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseligadzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html
Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu
Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada
pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Projekta koordinatore: Ligita Nagļa,
ligita.nagla@dagda.lv, 29366163

LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu
komitejas Dagdas nodaļas vadītāja
Sandra Drozdova

Dagdas novada pašvaldības pārstāvju seminārs
Melpignano, Itālijā
No 25. līdz 29.
jūnijam projekta
Eiropa pilsoņiem
“Eu SAVE Actions for Smart
Historic villages” /
“Saglabāt mazos ciematiņus” ietvaros devāmies uz semināru Melpignano pilsētu, Itālijā, kas ietilpst
Apūlijas reģionā. Vispirms lidojums
uz pilsētu - Bari, kas pašlaik ir pievilcīga tūristiem. Tad 241 km garš
pārbrauciens līdz Melpignano (viena
no Apūlijas mazpilsētām ar iedzīvotāju skaitu 2209). Pilsētā, kur vēl šodien
dzīvo
grieķu
kopienas
iedzīvotāji, kas runā grieķu dialektā
– griko. Ceļā pa logu lūkojam vīnogu
plantācijas, vairāk nekā 27 vīnogu
šķirnes tiek audzētas šeit, olīvu
mežus, kaktusus un ziedošos oleandrus. Arī tika piedāvāta vidusjūras
ēdienkarte: astoņkājis, pasta ar
īpašu tomātu mērci, picas, lazanja.
Apūlijas dienvidaustrumu daļu
veido Salento pussala, kas ir zināms kā
Itālijas ”zābaka” papēdis. Savukārt ziemeļrietumos ir Gargāno pussala, kas
veido ”zābaka” piesi. Projekta seminārā piedalījās 7 valstu pārstāvji (Spānija, Itālija, Horvātija, Latvija,
Maķedonija, Bulgārija, Portugāle). Semināra konferencē ar savu valsts pozitīvo pieredzi, proti, sociālās inovācijas
un vietējo ciematiņu attīstība caur kultūras mantojumu dalījās katras projekta valsts dalībnieki. Gatavojoties
semināram, notika darba grupas tikšanās, lai sagatavotu labās prakses piemērus no Dagdas novada. Projekta
dalībvalstis ir vienojušies par skaidrojumu “smart villages” / kas ir citiem
vārdiem: viedie ciemi: lauku teritorijas un kopienas, kuru iedzīvotāji atrod
jaunas iespējas radīt pievienoto vērtību, lai veicinātu dzīvas, iedzīvotāju

iesaistei aktivitātēs, piedāvājot jaunus pakalpojumus (piemēram, bibliotēkās ilgtspējīgas tradīcijas: uzlabojot
vietējo
infrastruktūru,,
tautas
namos, jauniešu centros, nevalstiskajās organizācijās), izmantojot digitālo tehnoloģiju (lietotni, kas sniedz ie
teikumus tūristiem, saistībā ar kultūras pasākumu apmeklēšanu), realizē
jaunus projektus, kas ļauj dalīties labākajā praksē ar tuvākajiem kaimiņu
novadiem un ttl.
Tika aprakstīti 10 piemēri un izsūtīti visām šajā projekta iesaistītajām pašvaldībām. Īsumā tika
prezentēti šie piemēri Melpignano
pašvaldībā: Andrupenes lauku sēta,
Kroma kolna brālistes aktivitātes,
Jaundomes muižas aktivitātes, Sva-

riņu pagasta Tautas nama aktivitātes, invalīdu brālības “Nema” aktivitātes, brīvprātīgais jauniešu darbs
Dagdas Jauniešu centrā, Zupas
diena Dagdas pilsētas svētku Annas
Dagdā ietvaros, Latgales līgavas
pūra veidošana, maija dievkalpojumi
pie ceļmalu krustiem Dagdas novadā, Mīlestības takas izveide Asūnes ciemā. Tā ir tikai maza daļa no
Dagdas novada aktivitātēm. Projekts ir atvērts, aicinu atsaukties
vietējos iedzīvotājus un stāstīt par
labās prakses piemēriem. Semināra
laikā tika stāstīts par mazās pilsētiņas Melpignano pozitīvajiem piemēriem: Notte della Taranta / Nakts
zirnekļa festivālu, kas pulcē katru
gadu vasarā tūkstošiem skatītāju,
dabas takas izveidi (vietējās augstskolas studentu iniciatīva), bibliotēku projektu, kas cenšas iesaistīt
arvien vairāk lasītāju, tieši jau no
mazotnes gadiem, sākot ar bērniem
un projektu: katra māja ir teātris.
Mazajos ciematiņos tiek iestudētas
mazas lugas, it īpaši par sadzīves
tēmām no pašu ciematu dzīves un
tiek izrādītas kādā no iedzīvotāju
mājām vai to pagalmā. Šis projekts
ir guvis lielu atsaucību. Melpignano
pilsētā ir izveidoti ūdens ņemšanas
punkti. Ikviens var ieliet savā pudelē dzeramo ūdeni un minerāludeni
par 5 centi par litru. Šis ir lielisks sociālo inovāciju projekts, kura rezultātā
ir samazinājies atkritumu/plastmasas
pudeļu īpatsvars un var padzerties
lēti. Darbojas sociālais taksis, kad var
par pašizmaksu veikt šo pakalpojumu. Uzstājās vieslektori, kas stāstīja un dalījās savā viedoklī par to, kā
kultūras plašais piedāvājums var attīstīt vietējos ciematiņus (pasākums,
tirdzniecība, suvenīru pārdošana, ēdināšana un izmitināšana). Dienas no-

slēgumā mēs apmeklējām vairākas
Apūlijas reģiona pilsētiņas. Sternatijā
apmeklējām vecās olīvu eļļas fabrikas
no 17.gs. Izrādās tajā laikā eļļas meistari bija bagātākie cilvēki pilsētā:
viens litrs eļļas salīdzinājumam ar
mūsdienām maksāja 100 EUR. Bet
reti kurš strādnieks varēja izzdzīvot
līdz sezonas beigām, jo viņu darbs
sākās rudenī un beidzās pavasarī.
Iziet pie saviem mājiniekiem varēja
tikai Ziemassvētku vakarā. Pilsētā joprojām uz ielām ir uzraksti itāļu un
grieķu valodās. Protams mūsu acis
piesaistīja pilis, baznīcas, nocietinājumi, freskas, šaurās ieliņas, kas ir saglabājušās no 12.-13.gadsimta līdz
mūsdienām. Otranto pilsētā, kas ir
ostas pilsēta, ieelpojām Vidusjūras
gaisu. Tikai 64 km plašais līcis škir šo
pilsētu no Albānijas. Viss redzētais
Apūlijas reģionā ļava iztēlē rekonstruēt tā laika iedzīvotāju dzīvi: ikdienu, svētkus un karus. Redzētie
senlaiku vēstures objekti sasaucas lieliski ar mūsdienām. Tā bija lieliska
pārvietošanās laika ritenī turp un
mājup, nedaudz izbaudot Itālijas cilvēku mentalitāti, dabu un neatkārtojamos objektus. Bet tikai savās
mājās var izjust īsto mājas garšu un
bagātīgo tradīciju, kas mums ir un
jāpilnveido.

Projekts ir līdzfinansēts no Eirpas
Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem“ līdzekļiem.
Projekta koordinatore
M.Micķeviča
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdā
2019.gada 25.aprīlī Nr. 2019/ 4
(protokols Nr.5, 2.§) Precizēti 30.05.2019. sēdē
(protokols Nr.6, 34.§)
„Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu un uzskaites
kārtību Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 5.punktu un
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.384
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos
noteikumos noteiktās prasības;
1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu
izvešanai no septiķiem un notekūdeņu krājtvertnēm,
kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu
dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas
atkritumi, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu
konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas
sistēmas iekārtu tilpumu (turpmāk - asenizācija);
1.3. rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kuru attīrītos notekūdeņus novada vidē
un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī,
septiķu un notekūdeņu krājtvertņu, kurās uzkrājas
neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu,
kontroles un uzraudzības kārtību;
1.4. prasību minimumu personām, kuras sniedz
decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus (turpmāk – asenizators);
1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu
neievērošanu;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību.
2. Dagdas novada pašvaldība:
2.1. pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē asenizatora reģistrāciju, ja tā darbība
neatbilst šo noteikumu prasībām vai pēc asenizatora iesnieguma;
2.2. veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru;
2.3. savā tīmekļvietnē publicē informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru;
2.4. budžetā paredz finansējumu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistra izveidei un uzturēšanai, decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei
un uzraudzībai.
3. SIA “Dagdas komunālā saimniecība”:
3.1. veido, uztur un aktualizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru (turpmāk – reģistra uzturētājs);
3.2. slēdz līgumus ar reģistrētiem asenizatoriem
par notekūdeņu pieņemšanu SIA ”Dagdas komunālā saimniecība” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
3.3. apkopo informāciju par decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām, sagatavo un sniedz atskaites valsts un pašvaldības institūcijām;
3.4. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu
kontroli un uzraudzību.
4. Asenizatoru reģistrs tiek izvietots publiski pieejamā vietā pašvaldības centrālajā ēkā, pagastu
pārvalžu ēkās, kā arī pašvaldības mājaslapā.
II. Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos
noteikumos noteiktās prasības
5. Šo noteikumu prasības neattiecas uz ciemiem,
kuri kā ciemi nav noteikti Dagdas novada teritorijas
plānojumā.
Minimālais biežums notekūdeņu izvešanai
6. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu
izvešanai ir noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.
IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
kontroles un uzraudzības kārtība
7. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveides ietvaros SIA “Dagdas komunālā saimniecība” sagatavo sarakstu ar īpašumiem, kuri
neatrodas šo noteikumu 5.punktā minētajos ciemos, un kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta
centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī informē īpašniekus par pienākumu reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
8. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki
ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.oktobrim veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju.
9. SIA “Dagdas komunālā saimniecība” informē
pašvaldību par īpašumiem, kuru īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā:
9.1. nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas
sistēmas;
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9.2. nav iesnieguši informāciju par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu tehnisko apkopi;
9.3. nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu
izvešanu šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā minimālajā biežumā.
V. Prasību minimums asenizatoram
10. Prasības asenizatora reģistrācijai:
10.1. Persona, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Dagdas novadā, reģistrējas Dagdas novada
pašvaldībā, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu
(2.pielikums) un asenizācijas pakalpojumu cenrādi.
10.2. Dagdas novada pašvaldība reģistrē tos asenizatorus:
10.2.1. kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti Komercreģistrā vai VID kā saimnieciskās darbības veicēji, kā arī reģistrēti VID kā
nodokļu maksātāji;
10.2.2. kuriem nav pasludināts maksātnespējas
process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas
atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā
saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
10.2.3. kuru īpašumā vai valdījumā ir vismaz
viens lietošanas kārtībā esošs asenizācijas transportlīdzeklis, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas
pakalpojumi, kurš aprīkots ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS).
10.2.4. kuriem uz pieteikuma iesniegšanas brīdi
nav VID vai pašvaldības administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
10.3. Nedēļas laikā no pašvaldības lēmuma par
asenizatora iekļaušanu reģistrā, asenizators noslēdz līgumu ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība” vai jebkuru citu centralizētās sistēmas speciāli
izveidotas notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu pieņemšanu no Dagdas novada pašvaldības teritorijā
esošajiem īpašumiem.
10.4. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators iesniedz pašvaldībā atkārtotu pieteikumu.
11. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei:
11.1. Pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas
asenizators noformē pakalpojumu kvīti (4.pielikums) divos eksemplāros.
11.2. Vienu pilnībā aizpildītu un parakstītu pakalpojumu kvīts eksemplāru asenizators izsniedz
Klientam, bet otru glabā savā lietvedībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.3. Kvītis tiek numurētas viena kalendārā gada
ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā.
11.4. Visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus
atbilstoši kvītīm asenizators reģistrē Asenizācijas
pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots elektroniski (3.pielikums).
11.5. No Klienta savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu kvītī norādītajā vietā (NAI, KSS vai speciālajās izveidotās
savākšanas vietās). Noliet notekūdeņus citās vietās
kategoriski aizliegts.
11.6. Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā
ir bijuši neparedzēti starpgadījumi, pakalpojumu
sniegšana ir atteikta vai nav bijusi iespējama, asenizators par to izdara piezīmi reģistrācijas žurnālā.
12. Prasības norēķiniem par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem:
12.1. Asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tikai tos asenizācijas pakalpojumu tarifus, kuri ir iesniegti Dagdas novada
pašvaldībā.
12.2. Ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar pēcapmaksu, asenizators kopā
ar kvīts eksemplāru vai pēc tam, bet ne vēlāk kā
mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas, izsniedz (nosūta) klientam pakalpojumu rēķinu.
12.3. Ja norēķini tiek veikti pakalpojuma sniegšanas vietā un laikā, skaidrā naudā vai, izmantojot norēķinu karti, asenizators izsniedz
maksājuma attaisnojuma dokumentu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
13. Prasības atskaitēm, ko asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz SIA “Dagdas komunālā
saimniecība”:
13.1. Katru mēnesi līdz 5.datumam asenizators
iesniedz elektroniski pārskatu no GPS kontroles sistēmas par asenizācijas transporta apstāšanās vietām (apstāšanās laiks ilgāks par 5 minūtēm)
iepriekšējā mēnesī PDF formātā.
13.2. Asenizators līdz katra gada 1.februārim
iesniedz aizpildītā asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāla kopiju, kurā ietverta visa informācija
par
sniegtajiem
asenizācijas
pakalpojumiem iepriekšējā gadā. Ja žurnāls tiek
vests elektroniskā formā, SIA “Dagdas komunālā
saimniecība” tiek nosūtīts attiecīgais fails DOC,
XLS vai PDF formātos.

VI. Atbildība par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtības neievērošanu
14. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences
robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
14.1. Pagastu vadītāji;
14.2. pašvaldības administrācijas vides inženieris;
14.3. Būvvaldes amatpersonas.
15. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – līdz EUR 350,00 (trīs simti
piecdesmit euro 00 centi), juridiskām personām –
līdz EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro
00 centi).
16. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
17. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu
pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
VII. Noslēguma jautājumi
18. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas
sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un
normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo
noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk
kā līdz 2021. gada 31. decembrim.
19. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A.Trūlis
1.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.2019/4
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu un uzskaites kārtību
agdas novadā”
Minimālais biežums notekūdeņu
un nosēdumu izvešanai
Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no
krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes).
Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām
zīmēm (vai vienai zīmei) aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš
mēnesī (m3).
- ja ūdens patēriņa uzskaitei tiek izmantoti
ūdens patēriņa skaitītāji, tad kopējo patēriņu nosaka izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;
- ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, pieņem, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 6 m3
/mēnesī;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē
uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk
nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar
šādu formulu:
Ig = MxI, kur:
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā.
Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize
mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz
vienai zīmei aiz komata.
Piemērs:
Kopējais ūdens patēriņš/mēn 6 m3 (patēriņa
skaitītājs nav uzstādīts)
Tvertnes tilpums 5m3
I= 6/ 5= 1,20 noapaļo 1 (aprēķinātās izvešanas
reizes mēnesī)
Ig= 12x1=12 (min reižu sk. 12 reizes gadā)
Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas
biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.
Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā
jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms,
ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā
nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas
− atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par
iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.
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2.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.2019/4
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu un uzskaites kārtību Dagdas novadā”

4.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.2019/4
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu un uzskaites kārtību
Dagdas novadā”

Pieteikums reģistrācijai asenizatoru reģistrā
1.eksemplārs
Klientam
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS
Nr.______

1. Nosaukums - juridiskajai personai
vai vƗrds, uzvƗrds – fiziskajai personai
2. ReƧistrƗcijas numurs – juridiskajai
personai vai fiziskajai personai – personas
kods

Marka,
modelis

TransportlƯdzekƺa Mucas tilpums (m³)
reƧistrƗcijas Nr.

2. SavƗkto notekǌdeƼu
daudzums (m3)

Maksa par km

Citas cenas sastƗvdaƺas

5. Asenizators,
transporta reƧ. numurs

ka pieteicƝjam nav pasludinƗts maksƗtnespƝjas process, apturƝta saimnieciskƗ darbƯba vai
pretendents tiek likvidƝts.
pieteicƝja ƯpašumƗ vai valdƯjumƗ esošie asenizƗcijas transportlƯdzekƺi, ar kuriem faktiski
tiks sniegti asenizƗcijas pakalpojumi, ir aprƯkoti ar globƗlƗs pozicionƝšanas kontroles
sistƝmu (GPS).

x

4. InformƗcija par plƗnoto projekta 4.1. MƝrƷa grupa, uz kuru attiecinƗms saistošo noteikumu
ietekmi uz uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi tiesiskais regulƝjums, ir Dagdas novada pašvaldƯbas
pašvaldƯbas teritorijƗ
aglomerƗcijƗ esošo decentralizƝto kanalizƗcijas sistƝmu
Ưpašnieki un valdƯtƗji, tajos ciemos un apdzƯvotajƗs vietƗs,
kurƗs saskaƼƗ ar pašvaldƯbas teritorijas plƗnojumu ir izbǌvƝti
centralizƝtƗs kanalizƗcijas tƯkli.
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulƝjums attiecƯbƗ uz
mƝrƷa grupu nodrošinƗs vienlƯdzƯgas tiesƯbas un iespƝjas,
veicinƗs tiesƯbu realizƝšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamƯbu
u.c.

4. Asenizatora
nosaukums, reƧistrƗcijas
numurs, rekvizƯti,
kontakti

Ar šo apliecinu:

Datums: _____________________

nepieciešamƯbas 2.1.ǋdenssaimniecƯbas pakalpojumu likuma 6.panta ceturtƗs
daƺas 5.punkts un piektƗ daƺa;
2.2.Ministru kabineta 2017.gada 27.jǌnija noteikumu Nr.384
“Noteikumi par decentralizƝto kanalizƗcijas sistƝmu
apsaimniekošanu un reƧistrƝšanu” 6.punkts.

3. InformƗcija par plƗnoto projekta PašvaldƯbas budžetƗ bǌs nepieciešams paredzƝt finansƝjumu
ietekmi uz pašvaldƯbas budžetu
asenizatoru reƧistra un decentralizƝto kanalizƗcijas sistƝmu
reƧistra izveidei, uzturƝšanai un aktualizƗcijai, kƗ arƯ
decentralizƝto kanalizƗcijas sistƝmu kontroles un uzraudzƯbas
procesa nodrošinƗšanai.

3. Pakalpojumu
sniegšanas datums, laiks

5. PlƗnotƗs notekǌdeƼu noliešanas vietas:

x

decentralizƝtajƗm kanalizƗcijas sistƝmƗm;
1.2. minimƗlo biežumu notekǌdeƼu un nosƝdumu
izvešanai decentralizƝtajƗm kanalizƗcijas sistƝmƗm;
1.3. decentralizƝto kanalizƗcijas sistƝmu kontroles un

2.
Projekta
pamatojums

3. DarƯjuma
(pakalpojuma)
summa

4. AsenizƗcijas pakalpojumu cenas (euro):

6. NotekǌdeƼu
noliešanas vieta (adrese)

5. InformƗcija par administratƯvajƗm
procedǌrƗm

5.1. Saistošo noteikumu ievƝrošanu kontrolƝs:
5.1.1. Dagdas novada pašvaldƯbas deleƧƝts sabiedrisko
ǌdenssaimniecƯbas pakalpojumu sniedzƝjs, jeb SIA “Dagdas
komunƗlƗ saimniecƯba”, savas kompetences ietvaros;
5.1.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmƝs tƗs institǌcijas
funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinƗs saistošo noteikumu
izpildi;
5.1.3. Saistošo noteikumu piemƝrošanƗ attiecƯbƗ uz asenizatoru
reƧistrƝšanu var vƝrsties Dagdas novada pašvaldƯbas kancelejƗ;
5.1.4. Saistošo noteikumu piemƝrošanƗ attiecƯbƗ uz
decentralizƝtƗs kanalizƗcijas sistƝmu, reƧistrƗciju un kontroli
var vƝrsties SIA “Dagdas komunƗlƗ saimniecƯba”

6. NormatƯvie akti, kuri tika
izmantoti un attiecinƗti saistošo
Paskaidrojuma raksta sadaƺas

6.1.ǋdenssaimniecƯbas pakalpojumu likums.
6.2.Likums „Par pašvaldƯbƗm”.
NorƗdƗmƗ informƗcija

noteikumu nosacƯjumu izstrƗdƝ
decentralizƝto kanalizƗcijas sistƝmu
pielietojumam

6.3.AutopƗrvadƗjumu likums.
6.4.Ministru kabineta 2015.gada 30.jǌnija noteikumi Nr.327
„Noteikumi par Latvijas bǌvnormatƯvu LBN 223-15
„KanalizƗcijas bǌves”.
6.5.Ministru kabineta 2002.gada 22.janvƗra noteikumi Nr.34
„Par piesƗrƼojošo vielu emisiju ǌdenƯ”.
6.6.Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi
Nr.1082 „KƗrtƯba, kƗdƗ piesakƗmas A, B, C kategorijas
piesƗrƼojošƗs darbƯbas un izsniedzamas atƺaujas A un B
kategorijas piesƗrƼojošo darbƯbu veikšanai”.

7. InformƗcija par konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

KonsultƗcijas ar privƗtpersonƗm netika veiktas.

7. Asenizatora paraksts

AtbildƯgƗs personas paraksts:________________________
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3.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.2019/4
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu un uzskaites kārtību Dagdas novadā”
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls
Pakalpojumu sniedzƝjs
___________________

Pakalpojuma sniegšanas gads _____________

Pakalpojuma pieteikums
Nr.
p.k.

Klienta adrese

1

2

3

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar MK 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu” 9.punktu, decentralizētās kanalizācijas īpašniekam tā jāglabā vismaz 2 gadus.

2.eksemplārs
Asenizatoram
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS
Nr.______
1. Pakalpojumu
sniegšanas adrese

Pakalpojuma izpilde :
savƗkto
notekǌdeƼu
daudzums
(m³)

pakalpojuma
sniegšanas
datums, laiks

asenizƗcijas
noliešanas
vieta

4

5

PiezƯmes

6

NorƗdƗmƗ informƗcija

Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ciemus, uz kuru teritorijƗs esošƗm decentralizƝtajƗm
prasƯbas
par
kanalizƗcijas
sistƝmƗm
neattiecas

uzraudzƯbas kƗrtƯbu;
1.4. prasƯbu minimumu asenizatoriem;
1.5. atbildƯbu par saistošo noteikumu neievƝrošanu.



Maksa par 1 tvertni

Paskaidrojuma raksta sadaƺas
1. Ʈss projekta satura izklƗsts

1. Pakalpojumu
sniegšanas adrese

3. PieteicƝja ƯpašumƗ vai valdƯjumƗ esošie asenizƗcijas transportlƯdzekƺi:
Veids

Dagdas novada pašvaldības 2019.gada
25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2019/4
„Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu
un uzskaites kārtību Dagdas novadā”
paskaidrojuma raksts

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Trūlis
2. SavƗkto notekǌdeƼu
daudzums (m3)

1.

3. Pakalpojumu
sniegšanas datums, laiks

2.
3.

4. Asenizatora
nosaukums, reƧistrƗcijas
numurs, rekvizƯti,
kontakti

4.
5.
6.
7.

5. Asenizators,
transporta reƧ. numurs

8.
9.

6. NotekǌdeƼu
noliešanas vieta (adrese)

10.
11.
12.

7. Asenizatora paraksts

13.
14.
15.
16.
KopƗ

x

x

x

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, un atbilstoši Dagdas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem,
asenizatoram tā jāglabā 2 gadus, un jāuzrāda pašvaldības pilnvarotajai
personai pēc pieprasījuma.

Paziņojums

Dagdas novada Kultūras centrs
aicina darbā deju kolektīva vadītāju

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Dagdas novadā

Dagdas novada Kultūras centrs izsludina pretendentu
pieteikšanos tautas deju kolektīva vadītāja amatam (nepilna slodze).
Pienākumi: organizēt tautas deju kolektīva darbību, organizēt koncertdarbību, veikt horeogrāfa darbību, organizēt deju kolektīva pārstāvniecību, uzturēt psiholoģisko
mikroklimatu kolektīvā, pilnveidot savu profesionalitāti.
Prasības kandidātiem: atbilstoša izglītība, pieredze
darbā ar deju kolektīvu, spēja veidot savas horeogrāfijas.
CV un motivācijas vēstules sūtīt uz e-pastu: kultura@dagda.lv
Informāciju par atalgojumu un citiem jautājumiem var
saņemt, zvanot kultūras centra vadītajai Inesei Plesņai pa
tālr. 29193397.

Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2019.gada 27. jūnija lēmumu „ Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Dagdas novadā” (prot. Nr.7, 20.§) ar 2019.gada 1.oktobri tiek noteikta maksa 13,97 EUR/1m3 apmērā, neieskaitot PVN, par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu
apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu Dagdas novadā.
Papildus lēmuma 1.punktā noteiktajai maksai atkritumu radītāji vai valdītāji maksā
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Cinīši” 2,87 EUR/1m3 un dabas resursa nodokli 2,58 EUR/1m3,
neieskaitot PVN.

Sociālā dienesta ziņas
Jūnijā 63 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas statuss un 13 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas statuss.
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 198 ģimenēm EUR 11405,32 apmērā,
dzīvokļa pabalsts naudā EUR 2236,68 apmērā
piešķirts 62 ģimenēm un natūrā - 23 ģimenēm

EUR 656,08 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību
nodrošināšanai izmaksāti 24 ģimenēm EUR
514,48 apmērā.
Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 5521,1 apmērā, pabalsts
jaundzimušo aprūpei – EUR 1600,- 5 ģimenēm,
pabalsts 4 donoriem – EUR 20,-; 12 pabalsti malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR 1440,apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar ve-

selības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 67
vecuma pensionāriem EUR 2010,- apmērā, citi
pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) – EUR 511,11.
Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR 25914,77.
Papildus jau esošajām, 3 personām veikta ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšana, 1 persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – VSPC
“Dagda”, uzsākta sociālā darba lieta ar 1 ģimeni.
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Dagdas Novada Ziņas

Pasākumi Dagdas novada Kultūras centra
struktūrvienībās jūlijā:
Dagdā

Asūnē

6.jūlijā plkst. 12.00 V Starptautiskā
baltkrievu dziesmu un deju festivāla ”FEST
2019” viesu kolektīvu koncerts. Pagalmā pie
VSPC “Dagda”, Brīvības ielā 29
6.jūlijā plkst. 16.00 V Starptautiskā
baltkrievu dziesmu un deju festivāla ”FEST
2019” koncerts ”Купалле – свята солнца i
агню”. Dagdas brīvdabas estrādē
14. jūlijā plkst. 20.00 Ukraiņu dziedātāja Andreja Kravčenko koncerts (Kijeva).
Ieejas maksa – 5.00 EUR Dagdas novada
Kultūras centrā
26.-28.jūlijs Dagdas novada svētki
„Annas Dagdā” Dagdas novadā.
Andrupenē
7.jūlijā plkst. 13.00 V Starptautiskā
baltkrievu dziesmu un deju festivāla ”FEST
2019” viesu kolektīvu koncerts. Andrupenes lauku sētā

6.jūlijā plkst.12.00 V Starptautiskā
baltkrievu dziesmu un deju festivāla ”FEST
2019” viesu kolektīvu koncerts. Asūnes
brīvdabas estrādē
3.augustā Asūnes pagasta svētki. Asūnes tautas namam – 70. Zaļumballe. Asūnes
brīvdabas estrādē
Ezerniekos
6.jūlijā plkst.20.00 Jaundomes muižas
svētki Jaundomes muižā
13.jūlijā Dagdas novada Pļaušanas
svētki Ezernieku pagastā.
Konstantinovā
6.jūlijā plkst.12.00 V Starptautiskā
baltkrievu dziesmu un deju festivāla ”FEST
2019” viesu kolektīvu koncerts. Konstantinovas TN.
Svariņos
7.jūlijā plkst.12.00 V Starptautiskā
baltkrievu dziesmu un deju festivāla ”FEST
2019” viesu kolektīvu koncerts. Svariņu TN
19.jūlijā Saldie svētki Svariņu TN

Paziņojums
Šī gada 26. jūnijā tika veikta
ūdens paraugu ņemšana Dagdas
ezera upes Narūta ietekas vietā,
Dagdas ezera Vecajā pludmalē
(Ezermalas ielā), Dagdas ezera
Jaunajā pludmalē (Jelgavas ielā),
Ežezera Andzeļu peldvietā, Ežezera
Ezernieku peldvietā un Visaldas
ezera peldvietā.
Ūdens analīzes ņēma un laboratorijas izmeklējumus veica “BIOR”
Pārtikas un vides izmeklējumu
laboratorijā.
Pēc testēšanas pārskatiem ir
redzams, ka visos ezeros:
zilaļģu ziedēšanas un citu fitoplanktona aļģu ziedēšanas nav;
naftas produktu nav;
virsmas aktīvās vielas nav.
Escherichia coli un Enterokoki
atbilst normām.
Paraugu ņemšanas vietās ūdens
atbilst normām un nav kaitīgs
veselībai.
Ar testēšanas pārskatiem var
iepazīties pie vides inženiera V.
Kiselevska Skolas iela 6, Dagdā.
Dagdas novada pašvaldības
administrācija

Kapusvētki Dagdas novadā (jūlijs-augusts)
Datums Laiks

06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
13.07.
13.07.
13.07.
13.07.
13.07.
14.07.
20.07.
20.07.
20.07.

11:00
13:00
15:00
14:00
14:00
15:30
15:00
11:00
13:00
13:00
12:00
15:00
15:00
13:00
15:00
12:00

Kapi

Datums Laiks

Jūlijs

20.07.
20.07.
20.07.
27.07.
27.07.

Dubuļu
Muižnīku (Sv. Mise)
Rēču
Baltas
Andzeļi
Muranišķu
Perveļovas
Virauda
Jaunokra
Bricu (Sv. Mise)
Meļķeru
Kuprišu
Vorzovas
Kovaļķu (Sv. Mise)
Kōršupļovas
Zastenki

3ƗUSXEOLFƝãDQDVYDL
FLWƝãDQDVJDGƯMXPƗ
DWVDXFHREOLJƗWD

27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
28.07.

Kapi

13:00
Rukmaņi
14:00
Dagdas pilsētas vecajos
15:30
Krivinišķu
14:00
Nazaru
uzreiz pēc sv. Mises Beresnes
(sv. Mise baznīcā plkst. 11:00)
15:00
Veteraucu
14:00
Ludvikovas
15:00
Romulišķu
12:00
Piertnīki
14:30
Andrupene
Augusts

04.08.
10.08.
17.08.
25.08.
31.08.

12:00
12:00
12:00
14:00
12:00

'DJGDVQRYDGDSDãYDOGƯEDVLQIRUPDWƯYDLV
L]GHYXPV³'DJGDV1RYDGD=LƼDV´
$OHMDVLHOƗ'DJGD
'DJGDVQRYDGV/9

Ezernieku
Zeļenpole
Sivgaļi
Puša
Patmalnieki
$WELOGƯJDLVSDUL]GHYXPX
6DELHGULVNRDWWLHFƯEXVSHFLƗOLVWH
Sanita Karpoviča
6LOYLMD5DSãDVLOYLMDUDSVD#GDJGDOY
sanita.karpovica@dagda.lv
WƗOU
tālr.
26621945, 65681721

VIŅSAULĒ AIZGĀJUŠIE *
JŪNIJA MĒNESĪ
Vanda Činkure (dzim.1925.g)
Nikolajs Kuzmičs (dzim.1930.g)
Aleksandrs Viļums (dzim.1935.g.)
Irēna Rolole (dzim.1948.g.)
Tereza Izbaša (dzim.1929.g)
IZSAKĀM DZIĻU LĪDZJŪTĪBU TUVINIEKIEM
*reģistrētie Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļā
5HƧ1U
7LUƗåD
'UXNƗWV
6,$³/DWJDOHV'UXND´
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