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Baltijas ceļam 30
1989. gada 23. augustā aptuveni
divi miljoni Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās,
savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939. gada 23. augustā starp
Vāciju un PSRS parakstīto MolotovaRibentropa paktu.
Akcijā piedalījās dažādu vecumu,
tautību, reliģiju un sociālo grupu
pārstāvji. 2009. gadā akcija „Baltijas
ceļš“ iekļauts UNESCO programmas
„Pasaules atmiņa“ starptautiskajā
reģistrā, tādējādi apliecinot akcijas
nozīmīgumu pasaules mērogā.
Dagdas novada Ezernieku Saietu
nama deju kolektīvs ‘’Bukmuiža’’
(vad. Nataļja Sprukte) piedalījās ar

priekšnesumiem ‘’Baltijas ceļa 30’’
svinībās Paņevežā (Lietuvā) 2019.
gada 23. augustā.
Paņevežas Kultūras centrs uz šo
neaizmirstamo pasākumu ielūdza
savus draugus gan no Igaunijas, gan
no Latvijas (ar Paņevežas KC Dagdas novads draudzējas 6 gadus).
Tika izdejotas skaistākās kolektīva
dejas, skaļu aplausu un saucienu
‘’Braļukas’’ pavadītas. Cilvēku jūra
plūda uz Paņevežas centrālo laukumu. Cilvēki ģērbti tautas tērpos.
Karodziņi rokās. Rokās gladiolas kā
centrālā svētku puķe. Programmas
vadītājs stāsta par to, kas bija pirms
30 gadiem, kad cilvēki sadevās
rokās. Arī šodien cilvēki sadevās

rokās, acīs mirdzēja prieka asaras,
gaviļu saucieni: ‘’Lietuva, Latvija,
Igaunija!’’. Visu laiku skanēja
dziesma ‘’Atmostas Baltija’’. Programmas vadītājs stāsta, ka šajā
mirklī, kad visi mēs esam pulcējušies
Paņevežā, tikmēr Latvijas
Valsts prezidents Egils Levits tiekas
ar Lietuvas prezidentu Ģitanu Nausēdu uz Latvijas-Lietuvas robežas
Grenctālē. Gaisā paceļas helikopteri,
kas veic virāžas virs skatītāju gal-

vām. Un pēkšņi no helikopteriem
tiek izmests ziedu salūts svētku dalībniekiem.
Paldies visiem dejotājiem! Prieks
par to, ka arī mēs bijām un esam vienoti, stipri. Mēs turpinām iesākto.
Lai katrs no mums sapņo un rod
savu sapņu izpildi, ar savu gribu un
savu darbu!
Dagdas novada IKSN vadītāja
Marija Micķeviča

Pasākumi Dagdas novada
Kultūras centra struktūrvienībās septembrī:
8. septembrī
plkst. 20:00
28. septembrī
plkst. 15:00

21. septembrī
plkst. 15:00

 








28. septembrī
plkst. 16:00
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21. septembrī
plkst. 16:00
21. septembrī
plkst. 22:00
27. septembrī
plkst.14:00
28. septembrī
Šķaunē

Dagdā
Brīvdabas kino seanss „Klases
salidojums”
/Dagdas KC pagalmā/
Latvijas krievu vokālo un deju
kolektīvu festivāls-koncerts
„Sirds vecumu neatzīst”
Andrupenē
Andrupenes lauku sētā uz
Rudenājiem ielūdz
folkloras kopa „Sovvaļnīki”
un draugi.
Miķeļdienas sadancis
Andrupenes lauku sētā
/no plkst.14:00 vietējo amatnieku
un zemnieku lolojumu tirdziņš/
Konstantinovā
Dārza svētki
Diskotēka (biļetes cena 1,00 EUR)
Ķepovā
Miķeļdienas pasākums
Šķaunē
Miķeļdienas gadatirgus
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Dzimušie* Dagdas
novadā augustā:
Ervīns
*Reģistrēti
Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 01.08.līdz 30.08.

Biedrība “OrhidejasS” projekta ietvaros “Ģimenes vērtību saglabāšana Andzeļos” aicina apmeklēt Tēvu dienu Andzeļos 8.septembrī.
Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Andzeļu TN, Dagdas JIC
un tajā aicināts piedalīties ikviens interesents.
Projekts “Ģimenes vērtību saglabāšana Andzeļos” finansēts
no valsts budžeta līdzekļiem un ar VRAA un VARAM
kā finansējuma administrētāju atbalstu.
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29. augustā notika kārtējā
Dagdas novada domes sēde
Deputāti neatbalstīja vienreizēju
sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes
situācijā vienai personai.
Apstiprināja grozījumu Dagdas
novada
pašvaldības
domes
27.08.2018. sēdē apstiprinātajos noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu
darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Grozījums Noteikumos stājas spēkā ar
2019.gada 1.septembri.
Apstiprināja grozījumu Dagdas novada pašvaldības domes 22.05.2014.
sēdē apstiprinātajos noteikumos „Par
valsts budžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu
finansēšanai Dagdas novadā”. Grozījums Noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas.
Trīs personām tika izīrētas dzīvojamās platības un septiņām personām tika pagarināti īres līgumi.
Apstiprināja pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8,
Dagdā, Dagdas novadā ar kopējo platību 10,4 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus.
Apstiprināja pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu Ezernieku ielā 1,
Andrupenē, Dagdas novadā ar kopējo
platību 17,10 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus.
Apstiprināja 2019.gada 10.jūlija
nekustamā īpašuma „Darbnīcas”,
Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6044 005 0310, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha
platībā, izsoles protokolu un atzina
izsoli par nenotikušu. Nolēma rīkot
pašvaldības nekustamā īpašuma
„Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044
005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044
006 0108, 29.72 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu
par 30% no nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu EUR 29 960.
Nolēma atsavināt Dagdas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā ar kadastra
numuru 6046 004 0279, kas sastāv
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas
ar kadastra apzīmējumu 6046 004
0279 001, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteica nekustamā īpašuma Dārza ielā
1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas
novadā, pārdošanas nosacīto cenu
(izsoles sākumcenu) EUR 17 500.
Nolēma atsavināt Dagdas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā ar kadastra
numuru 6046 004 0280, kas sastāv
no zemes gabala ar kadastra Nr.
6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un
uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001,
pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. Noteica nekustamā
īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā, pārdošanas
nosacīto cenu (izsoles sākumcenu)
EUR 7 600.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6009 002 0276, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0276, 0.2091 ha platībā, pārdodot par nosacīto cenu.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6042 007 0091, kas sastāv no

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0091, 2.91 ha platībā,
pārdodot par nosacīto cenu.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Priedes” ar
kadastra numuru 6054 001 0183, kopējā platība 2,0133 ha, kas sastāv no
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0183 – 0,6578 ha platībā, un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6054 001 0292, 1,3555 ha
platībā, pārdodot par nosacīto cenu.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Darbnīcas 1” ar
kadastra numuru 6044 005 0240, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6044 005 0240, 0,96 ha
platībā, pārdodot par nosacīto cenu.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 2019.gada augusta saistošos noteikumus „Grozījumi Dagdas
novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas
novada pašvaldības nolikums””.
Nolēma izveidot Dagdas novada
pašvaldības Medību koordinācijas
komisiju 5 locekļu sastāvā un apstiprināt Medību koordinācijas komisiju
uz četriem gadiem šādā sastāvā:
Komisijas vadītājs:
Raitis AZINS – Dagdas novada
domes deputāts,
Komisijas locekļi:
Jānis ANDŽĀNS – VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Dagdas nodaļas vecākais mežzinis;
Juris RUTKA – LAD Dienvidlatgales RLP Kontroles un uzraudzības
daļas vecākais inspektors;
Viktors KISEĻEVSKIS – biedrības „Mežsaimnieku apvienība „Krāslava” pārstāvis;
Jurijs ĻEVKOVS – biedrības
“Zemnieku saeima” pārstāvis.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikumu.
Akceptēja SIA “Dagda Trading” iesniegto līguma projektu un piekrita
pirkuma līguma slēgšanai ar SIA
,,M.T.Z.-SERVISS“ un SIA “Dagda
Trading” par viena jauna traktora
Belarus 892.2, kurš nepieciešamības
gadījumā tiks izmantots civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Dagdas novadā, iegādei.
Nolēma noslēgt sadarbības līgumu
(vienošanās) starp Dagdas novada
pašvaldību un Gvardejskas municipalitāti (Kaļiņingradas apgabals,
Krievija).
Izskatīti ar nekustamo īpašumu
saistīti jautājumi: par zemes nomas
tiesību piešķiršanu; par apbūvētās
zemes nomas tiesību piešķiršanu; par
jauna nosaukuma un adreses
piešķiršanu nekustamajam īpašumam
Bērziņu
pagastā;
par
nekustamā īpašuma sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu; par rezerves
fonda zemes piekritību pašvaldībai;
par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam; par
zemes platības precizēšanu Svariņu
pagastā; par neapbūvētās zemes
nomas līguma izmaiņām; par neiznomātu zemes gabalu saraksta
apstiprināšanu.
Papildus tika izskatīts viens
jautājums.
Apstiprināja Andrupenes pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība /
Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību
un komunikāciju nodaļa

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, platība - 29,72 ha. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 29 960. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās
cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar
izsoles komisijas priekšsēdētāju, mob. 29192507. Izsole notiks 2019. gada
10. oktobrī plkst. 15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no
plkst. 8:00-12:00 un no plkst.13:00-17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00). Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā: www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html ”

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0279, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 (0,1685 ha platībā)
un uz tā atrodošās vienas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046
004 0279 001 (350 m2 platībā).
Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 17 500. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar
izsoles komisijas priekšsēdētāju, mob. 29192507. Izsole notiks 2019. gada
11. oktobrī 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. 8:00-12:00 un no plkst.13:00-17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html ”

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0280, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 (0,1347 ha platībā)
un uz tā atrodošās vienas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046
004 0280 001 (382,1 m2 platībā).
Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 7 600. Nodrošinājums 10% apmērā
no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar
izsoles komisijas priekšsēdētāju, mob. 29192507. Izsole notiks 2019. gada
11. oktobrī 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).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html ”

Parakstīts būvdarbu līgums par
Alejas ielas pārbūvi Dagdas pilsētā
Līgums tika parakstīts starp Dagdas novada pašvaldību un SIA
“CEĻI UN TILTI”.
Projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” ietvaros Dagdas pilsētā
tiks veikta Alejas ielas ( 1345 m) pārbūve. Projektā iekļautais ielas posms
ir pilsētas nozīmes publiskā iela, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi,
piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām.
Saskaņā ar konkursa rezultātiem pārbūvi Alejas ielā veiks “CEĻI UN
TILTI”, darbus paredzēts veikt līdz 2020. gada 20. augustam. Līgumcena
ir 1 528 785,32 eiro bez PVN.
Projekts tiek īstenots SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta” ietvaros , projekts “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu
tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās”
Līg.Nr.5.6.2.0/18/I/001.
Projekta īstenošanas laiks: 04.2019.-09.2020.
Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ligita Nagļa
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SOCIĀLĀ DIENESTA ZIŅAS

Aprīkojuma iegāde Dagdas novada kultūras telpas
mākslinieciskai izgaismošanai

(Jūlijs/augusts)
Jūlijā 64 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas statuss un 11 ģimenēm
(personām) - maznodrošinātas statuss.
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 186 ģimenēm EUR
10279,05 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā EUR 1380,09 apmērā piešķirts
38 ģimenēm un natūrā - 18 ģimenēm EUR 730,31 apmērā, 2 pabalsti krīzes
situācijā - EUR 1204,73 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 4 ģimenēm EUR 100,64 apmērā.
Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 4357,49
apmērā, pabalsts jaundzimušo aprūpei – EUR 1100,- 5 ģimenēm, pabalsts
51 donoram – EUR 255,-; 8 pabalsti malkas iegādei vai apkures izdevumu
daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR 840,- apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai
58 vecuma pensionāriem EUR 1740,- apmērā, pabalsts apbedīšanai 4 personām - EUR 524,28 apmērā, citi pabalsti (duša, dokumentu noformēšana ) –
EUR 934,50.
Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR
23446,09.
Papildus jau esošajām, 3 personām veikta ikdienas aktivitāšu un vides
novērtēšana, 2 personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā –
VSPC “Dagda”, 8 personām piešķirts asistenta pakalpojums, 2 personām pieteikta sociālā rehabilitācija, uzsāktas 2 sociālā darba lietas ar 2 ģimenēm, 1
lieta sakarā ar nepilngadīgo ārpus ģimenes aprūpi un 1 lieta no prettiesiskām darbībām cietušai nepilngadīgai personai.
Augustā 65 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas statuss un 14 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas statuss.
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 178 ģimenēm EUR
10120,68 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā EUR 2363,78 apmērā piešķirts
66 ģimenēm un natūrā - 27 ģimenēm EUR 1050,83 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 2 ģimenēm EUR 124,8 apmērā.
Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 4607,2
apmērā, pabalsts jaundzimušo aprūpei – EUR 440,- 2 ģimenēm, pabalsts 2
donoriem – EUR 10,-; 5 pabalsti malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR 600,- apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 32
vecuma pensionāriem EUR 960,- apmērā, apbedīšanas pabalsts EUR 237,91
apmērā, citi pabalsti (duša, ceļa izdevumi, ceļu tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) – EUR 63,3 apmērā.
Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR
20578,50.
Papildus jau esošajām, 1 personai veikta ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšana, 1 persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – VSPC
“Dagda”, 1 personai piešķirts pakalpojums “aprūpe mājās”, pieteikta sociālā
rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem 2 personām, asistenta pakalpojums piešķirts 2 personām, uzsāktas 2 sociālā darba lietas ar
ģimenēm un bērniem.
Dagdas novada sociālā dienesta vadītāja
Elita Trūle

Uzlabos Latgales kultūrmantojuma reprezentējošo
muzeju “Andrupenes lauku sēta”
2019.gada 02.augustā Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku
atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku sēta”” apstiprināšanu.
Andrupenes lauku sēta ir latgaliešu 20.gs. sākuma ēku komplekss, kurā
ietilpst māja, klēts, pirts, smēde, rija ( konferenču zāle), kūts ( pārveidota
par virtuvi) un no 2015.gada arī podnieku darbnīca ar cepli. Muzejs uzbūvēts Andrupenes augstākajā uzkalnā.
Katrā ēkā ir savākti un eksponēti šīm ēkām raksturīgi sadzīves priekšmeti un darbarīki.
Dzīvojamā māja un klēts ir autentiskas celtnes, kas pārvestas uz Andrupeni no 5 km attālās Libiņu sādžas, pārējās ēkas tika uzceltas no jauna,
pēc Ignata Podnieka viensētas prototipa.
Muzejs savas durvis vēra 2000.gada 23.jūnijā, pirmo reizi muzejs akreditēts 2004.gada 28.jūlijā.
Projekta mērķis: atjaunot un uzlabot Latgales kultūrmantojuma reprezentējošo muzeju “Andrupenes lauku sēta”- mūžam jauna lauku sēta!
Projekta aktivitātes: Muzeja funkciju nodrošināšanai tiks atjaunoti klēts
un rijas jumti, žoga ar divviru vārtu izbūve, tehniskās dokumentācijas izstrāde un darbu uzraudzība.
Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības
teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020.
gadam 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 45000,00 eiro liels līdzfinansējums
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ ietvaros.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejama EK tīmekļa vietnē.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ligita Nagļa

2019. gada 13. augustā Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Aprīkojuma iegāde Dagdas novada kultūras telpas mākslinieciskai izgaismošanai” apstiprināšanu.
Kultūras centra organizētajām norisēm galvenā vieta ir skatuve. Uz skatuves norisinās galvenā šova daļa, interesanti notikumi, tiek teiktas runas
un, protams, uzstājas uzaicinātie mākslinieki, tāpēc liela nozīme ir kvalitatīvam apgaismojumam. Projekta ietvaros paredzēt iegādāties modernu un
mobilo gaismas aparatūras komplektu, ko varēs izmantot kultūras pasākumu mākslinieciskai izgaismošanai gan telpās, gan brīvdabas pasākumos.
Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes vietējo iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei, iegādājoties aprīkojumu kultūras telpas
mākslinieciskai izgaismošanai.
Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības
teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020.
gadam 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 9000,00 eiro liels līdzfinansējums no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ ietvaros.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejama EK tīmekļa vietnē.
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
Tatjana Munda

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019. gada 29. augusta sēdē
(protokols Nr.9, 9.§)

Grozījumi
Dagdas novada pašvaldības 2009. gada 3. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2009. gada 3. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Saistošo noteikumu 8.punkta 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.4. Aleksandrovas pamatskola”.
1.2. Svītrot Saistošo noteikumu 8.punkta 8.37.apakšpunktu.
1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 8.punkta 8.38.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.4. Asūnes sākumskola”.
1.4. Izteikt Saistošo noteikumu 8.punkta 8.39.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.4. Šķaunes sākumskola”.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A. Trūlis
Saistošo noteikumu Nr.2019/6 “GrozƯjumi Dagdas novada pašvaldƯbas 2009. gada
3. jǌlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldƯbas nolikums””
paskaidrojuma raksts
Sadaƺas nosaukums
1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums
2. Ʈss projekta satura izklƗsts

Sadaƺas paskaidrojums
SakarƗ ar to, ka Dagdas novada pašvaldƯbƗ ir veikta izglƯtƯbas
iestƗžu optimizƗcija ir nepieciešams izdarƯt precizƝjošus
grozƯjumus Dagdas novada pašvaldƯbas nolikumƗ.
Saistošajos noteikumos tiek svƯtrota viena likvidƝtƗ Dagdas
novada pašvaldƯbas izglƯtƯbas iestƗde un trim skolƗm mainƯti
nosaukumi.
Nav attiecinƗms.

3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
Nav attiecinƗms.
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
5. InformƗcija par
Nav attiecinƗms.
administratƯvajƗm procedǌrƗm
6. InformƗcija par
Nav attiecinƗms.
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Dagdas novada pašvaldƯbas
domes priekšsƝdƝtƗjs A. Trǌlis
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Izglītības iestādes gatavas jaunajam 2019./2020. m. g.
Ir laiks
Stārķu ģimenes nokultos labības tīrumos atkal
mums saka: ‘’Ir laiks!’’
Kopā nākt un lielus darbus sākt: priecāties,
smiet un prieku citos liet!
Pīlādžu košie ķekari ceļmalu zālājos mums māj:
‘’Ir laiks!’’
Gudrības krāt un prātus spodrināt: gan lieliem,
gan maziem!
Gladiolu raženās vārpas mums vēlīgi uzsmaida:
‘’Ir laiks!’’
Posties un doties jaunus ļaudis satikt, labus
draugus iegūt!

Mēs - skaitļos
2019./ 2020. m. g. savas skolas gaitas turpinās
pirmsskolas izglītības grupās 136 bērni no 1 līdz
4 gadiem, piecgadīgo un sešgadīgo programmu
apgūs 100 bērni. No 1. līdz 9. klasei mācīsies 467
skolēni, 10. - 12. klašu grupā - 132 vidusskolēni.
Pavisam no 1. - 12. klasei mācīsies kopā 599 skolēni. Aleksandrovas pamatskola durvis vērs 85 audzēkņiem. Dagdas Mūzikas un mākslas skola
sagaidīs 114 audzēkņus un Dagdas novada Sporta
skola - 119 audzēkņus. Izglītības iestādēs zināšanas, kompetences un caurviju prasmes sniegs saviem audzēkņiem 157 skolotāji (kopā ar amatu
savienotājiem).
Vismazākās skolas būs Asūnes sākumskola ar
25 skolēniem (kopā pirmsskola un 1. - 6. klases
skolēni), Šķaunes sākumskola ar 26 skolēniem
(kopā pirmsskola un 1. - 6. klases skolēni), lielākā
novada skola būs Dagdas vidusskola, kur mācīsies
367 skolēni. Tradicionāli augusta pedagogu konferencē 27. augustā tikās visi novada pedagogi, lai
gūtu ieskatu jaunā mācību gada aktualitātēs un
veiktu atskatu uz 2018./ 2019.m. g. Tika teikts paldies 53 pedagogiem par darbu ar talantīgajiem.
Konferences darbā piedalījās Izglītības kvalitātes
valsts dienesta pārstāvji Sarmīte Dīķe, Ivans Jānis
Mihailovs, IZM izglītības departamenta pārstāvis
Ilze Seipule un 13. Saeimas deputāte Evija Papule,
Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis,
priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure un izpilddirektors Artjoms Gekišs. Ar pārskatiem par izglītības iestāžu labās prakses piemēriem,
metodisko darbu var iepazīties: www.dagda.lv/izglitiba/dazada-informacija-skolotajiem-skoleniemun-vecakiem/labas-prakses-piemeri.htm.
Atskats uz izglītības iestāžu veikumu, gatavojoties jaunajam darba cēlienam, 22. un 23. augustā Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars
Trūlis, izpilddirektors Artjoms Gekišs un IKSN
vadītāja apmeklēja visas novada izglītības iestādes, lai iepazītos ar to gatavību jaunajam mācību
gadam un uzklausītu skolas vajadzības. Vasaras
mēnešos izglītības iestādēs notika remonti. Patīkami pārsteidza veiktais remonts ar savas skolas
darbinieku spēkiem Ezernieku vidusskolā. Minēšu tik dažas izmaiņas. PI grupas 1. stāvā ierīkota ugunsdzēsības signalizācija, PI grupā
“Mārītes” iegādātas 15 jaunas gultiņas un mantiņu skapīši, izremontēts skolas direktora kabinets, kanceleja, arhīvs, fizikas, ķīmijas - bioloģijas
un meiteņu mājturības kabinets, nomainītas mēbeles skolas direktora kabinetā, kancelejā, fizikas
un ģeogrāfijas kabinetos. Skolas direktors Aleksandrs Gžibovskis dalījās ar domes vadību par
plānotajām vajadzībām iestādei, kas prasa ieguldīt lielus finansiālos resursus (materiāli tehniskās
un IKT bāzes papildināšana mācību kabinetos un
PI grupā). Direktora vietnieki ir veikuši rūpīgu
mācību un audzināšanas darba analīzi.
Šķaunes sākumskolā ir veikts pirmsskolas
grupā sienu krāsojums, nokrāsoti gaiteņi. Skolas
kolektīvs ar direktores p. i Mariju Andžāni ir optimistiski noskaņots mācību darbam. Andrupenes
pamatskolā ir veikts remonts skolas sporta zālē.
Tīkamu skatu rada jaunās mēbeles skolas pirmajā
stāvā un restaurētie skolas galdi un krēsli, kas
tika atvesti no slēgtās Andzeļu pamatskolas. Direktors Artūrs Babris dalās ar savām perspektī-

vajām vajadzībām skolai. Andrupenes PI iestādē
‘Avotiņš’ ir veikts liels remonts 2. stāvā sanitārajās telpās, grupās ir veikts gaumīgs sienu krāsojums, arī āra spēļu laukumā ir veikts
kosmētiskais remonts. Audzinātājas ir gaumīgi izdekorējušas grupiņas, izveidoti kompetenču centri
grupās. Vadītāja Anna Zinčenko ar lepnumu
stāsta par iegādāto jauno gultas veļu, jaunajām
žalūzijām un jauno spēļu laukumu. Taču sarunas
raisās par nākotnes vajadzībām: sanitāro mezglu
remontu 1. stāvā, ietvju uzlabošana/ bruģis pie PII
u.tml. Asūnes sākumskolā 1. stāvā ir izvietojusies
Asūnes pagasta pārvalde. Mācību kabineti, novadpētniecības istaba un K.Raudives istaba atrodas
ēkas 2.stāvā.Mācību kabineti ir sagatavoti jaunajam mācību gadam: ir nokrāsotas sienas, gaitenis,
labiekārtota PII grupiņa. Caur 2. stāva kabineta
logiem paveras skaists skats uz ēkas sakārtoto āra
vidi. Direktora p.i Zita Gražule dalās savā redzējumā par plānoto skolas darbu. Dagdas pilsētas
PII iestādes ‘Saulīte’ Konstantinovas grupu plānots apmeklēt 13 audzēkņiem. Arī tur tika iegādātas jaunas durvis, uzlikta jauna drošības
sistēma. Dagdas pilsētas PII ‘Saulītē’ ir veikts grupas ‘Ežuki’ gaumīgs kosmētiskais remonts. Ieejot
iestādē, var priecāties var veikto remontu lietvedes un vadītājas kabinetos. Pirmsskolas skolotājas
ir jau sagatavojušas grupiņas jaunajam darba cēlienam. Iestādes vadītāja Inese Domkova ieskicē
vajadzības turpmākai iestādes attīstībai: grupas ‘
Taurenīši’ remonts, rotaļu laukumi, nojumju atjaunošana, bruģis, kā arī iestādes jumta nomaiņa.
Ir iegādāts jauns drēbju žāvējamais skapis,
trauku mazgājamā mašīna u.tml.
Mūzikas un mākslas skolā priecē gaumīgi noformētie gaiteņi ar skolas audzēkņu diplomdarbiem. Ir uzliktas ugunsdrošās durvis 2. stāva
gaiteņos, bet skolas direktore Lolita Beitāne stāsta
par to, kas būtu vajadzīgs vēl: tādas pašas ugunsdrošās durvis 1. stāvā, jaunas, izturīgas taburetes
mākslas nodaļas kabinetos. Materiālā bāze papildināta ar datoriem, krēsliem. Aleksandrovas pamatskolas teritorija ir sakopta. Ir izgatavots jauns
skolas uzraksts. Skolā cenšas rūpīgi sekot pēc kārtības, tāpēc ir veikti tikai sīki remontdarbi, kur tos
tiešām jau vajadzēja veikt. Atjaunotas galdavirsmas ēdnīcā, veikts sienu krāsojums skolas internāta telpās. Lielākais remonts notiek dušas telpās.
Tās tiek remontētas un arī aprīkotas atbilstoši arī
bērniem ar smagiem attīstības traucējumiem. Ir
iegādāts šim nolūkam arī pacēlājs. Skolas direktore Anita Malinovska kopā ar saviem kolēģiem
realizē ES struktūrfonda projektu “Deinstucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”,
Nr.9.2.2.1./15/I/005 ietvaros Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums „ATELPAS BRĪDIS’’. Kā lielākos plānotos darbus perspektīvā min skolas jumta
nomaiņu un sporta stadiona rekonstrukciju. Dagdas novada Sporta skola ir gatava uzņemt audzēkņus 3 sporta veidos: florbols, vieglatlētika un
volejbols. Ir atbilstoši sporta treneri. Arī šogad tika
papildināta materiāli tehniskā bāze, tika apmaksāta treniņnometne izlases dalībniekiem, apmaksāti kursu izdevumi. Kā pozitīvu piemēru arī šogad
skolas direktore Vija Nipere min to, ka paši skolas
treneri spēj izgatavot daudzas svarīgas lietas sekmīgākai treniņu norisei. Visi audzēkņu lielāki un
mazāki sasniegumi ir dokumentēti skolas gadagrāmatās. Tā kā rudenī tiks nodots ekspluatācijā rekonstruētais stadions, tad direktore dalās savā
redzējumā par vajadzīgo: stadiona sporta inventāra noliktava, sīkā inventāra iegāde stadiona sektoriem, tiesnešu sagatavošanas programma u.tml.
Savu skolu apmeklēšanu noslēdzam ar lielāko
skolu Dagdas novadā - Dagdas vidusskolu. Skolā
ieejot, redzam izveidoto jauno baneri par skolu un
skolas moto: Domāt! Zināt! Darīt!
Priecē gaumīgs skolas telpu noformējums. Skolēnu un skolotāju sasniegumus, informāciju par
Valsts pārbaudes darbiem, tālākizglītību var skatīt rūpīgi izveidotajās gadagrāmatās, skolas stendos. Ar interesi var lasīt veidotās ikgadējās
absolventu veidotās atmiņu grāmatas par skolu
‘Absolventu pārdomu pērles’. Nebaidos rakstīt, ka
skolas direktore Vija Gekiša minēja, ka jauno mācību gadu viņa gaida ar prieku.
Kā var negaidīt? Iegādāti jauni datori, tiek pakāpeniski atjauninātas mēbeles, jaunas tāfeles
pirmklasniekiem (šogad uzsāk mācības 29 skolēni
divās klasēs), ēdnīcā elektriskā panna un trauku
mazgājamā mašīna, izremontēts sanitārais
mezgls 3. stāvā, skolēnus 2. stāvā brīvbrīžos priecēs televizors un arī visas skolas aktualitātes būs
ieraudzīt uz televizora ekrāna, rekonstruētais stadions, kafijas automāts u.tml. Prieks staro direk-

tores un viņas vietnieku acīs. Tik daudz jaunu ārpusskolas pasākumu! Skolotāji ir gatavi strādāt.
Šogad darbu uzsāks par fizikas un matemātikas
skolotāju - Vladislavs Bartušs, par latviešu valodas un literatūras skolotāju - Ināra Krauliša. Līdz
šim abi pedagogi strādāja Andzeļu pamatskolā.
Arī perspektīvā skolas direktore Vija Gekiša
stāsta par plānotajiem un pēctecīgajiem darbiem:
skolas materiālās bāzes pilnveide, ūdensvada un
kanalizācijas un apkures sistēmas nomaiņa, skolas teritorijas nožogojums u.tml.
Laiks mācīties! No mācību gada sākuma
līdz noslēgumam
Pirmsskolā uzsākam pilnveidoto mācību satura
un kompetenču pieejas īstenošanu atbilstoši “Noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu
paraugiem”. Notiks 15 valsts mācību priekšmetu
olimpiādes, no tām sešas novada posma olimpiādes
tiešsaistē (ekonomika, ģeogrāfija, ķīmija, latviešu
valoda un literatūra, vēsture, fizika). Sekmējot
bērnu un jauniešu līdzdalību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, kultūras mantojuma apguvē un
tālāknodošanā, notiek gatavošanās XII Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un to
norise - 2020. gada 6. - 12. jūlijā, Rīgā. 2020. gada
pavasarī plānotas repertuāra apguves pārbaudes
un svētku dalībnieku atlases skates, konkursi.
Viss notiks
Kā katru mācību gadu, tā arī 2019. /2020. m. g.
svinēsim svētkus, centīgi mācīsimies, atklāsim daudz
jauna un nezināma caur daudzveidīgajiem jēgpilnajiem uzdevumiem, dosimies kopīgos, tuvos un tālos
ceļojumos: gan uz Pasaku pilīm, gan uz Fantāziju
laukiem, gan uz Drosmes kalniem, lai, gadu beidzot,
būtu kļuvuši par sprīdi garāki sirds gudrībās un
smagāki Prāta prasmēs, konkurētspējīgāki, veiklāki
Zinību ķeršanā un patiesāki Draudzīgā mīļumā.
Darba būs daudz, ceļš ne vienmēr gluds un laiks ne
vienmēr saulains, bet lai tas nebiedē mūs visus un
Dagdas novada skolēnus un skolotājus.
Nobeigumā
Paldies par atbalstu un sapratni Dagdas novada pašvaldības deputātiem, Dagdas novada
domes priekšsēdētājam Aivaram Trūlim, priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Viškurei un izpilddirektoram
Artjomam
Gekišam,
pārvalžu
vadītājiem: Romualdai Demidai, Solvitai Stepiņai, Leontīnei Žeimotei, Jānim Andžānam, Žannai
Rapšai un ikvienam domes darbiniekam!
Paldies mūsu sadarbības partneriem- kultūras
centram un bibliotēkām! Paldies ikvienam iestādes tehniskajam personālam, autobusa šoferiem,
pavāriem un skolēnu vecākiem, vecvecākiem!
Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarot. /L.t.dz./
Pateicībā par līdzšinējo atbalstu
un cerībā uz atbalstu Dagdas novada IKSN vadītāja
Marija Micķeviča
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Dagdas delegācija Ineses Galantes festivālā
Šovasar Latvijas ievērojamākais starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – aicina
Inese Galante” svinēja jau 15. jubileju un norisinājās no 5. līdz
11. augustam, atklājot uz Dzintaru koncertzāles skatuves spilgtākās latino, džeza, rokenrola,
fankmūzikas, Balkānu un klasiskās mūzikas zvaigznes. 6. augustā
festivāla
koncertu
apmeklēja arī Dagdas novada
kultūras dzīves veidotāji.
Kultūras pasākumu organizatoriem, amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un atbalstītājiem bija
iespēja redzēt Baltijā pilnīgi jaunu
un nebijušu mūzikas šovu spilgtajā
un bezrūpīgajā grupas „Puerto Candelaria” koncertā.
Virtuozi no saulainās Kolumbijas
ir plaši pazīstami arī ārpus savas
dzimtenes robežām. Grupas dalībnieku apbrīnojamā enerģija visos pasaules kontinentos ceļ kājās dažāda
vecuma koncertu apmeklētāju tūk-

stošus, liekot tiem dejot un sapņot
par mūžīgu vasaru. „Puerto Candelaria” mūzika balstās uz populāriem
kolumbiešu mūzikas ritmiem, pilniem ar fantāziju un brīnumainu
garu, izsaucot klausītājos visā pasaulē spilgtas emocijas un raisot patīkamas sajūtas.
Leģendārais, pasaules operas dīvas

Paveiktie darbi Dagdas novadā
Konstantinovas pagastā:
Visas vasaras garumā tiek appļauta pagasta teritorija, ceļmalas un
kapsētas, sakoptas puķu dobes, nokrāsotas šūpoles, koka mājiņa un karuseļi bērnu rotaļu laukumā. Vienā
pašvaldības dzīvoklī ir nomainītas
ārdurvis. Tautas namā nokrāsotas
iekšējās sienas un uzstādīts zibensnovedējs (pēc ugunsdrošības noteikumu prasībām). Veikta grantēto
ceļu planēšana un asfaltbetona bedrīšu remonts. Tautas namā nosvinēti
Pilngadības svētki.
Šķaunes pagastā:
Lai godinātu Latvijas brīvvalsts
robežsargu un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, Valsts robežsardze organizēja Lāpu skrējienu apkārt
Latvijas valsts robežai.
22. augustā Lāpu skrējiena maršruta pieturvieta bija Šķaunē. Lāpas
skrējiena pasākumā uzrunu teica
Valsts robežsardzes pārstāvis, Dagdas
novada domes priekšsēdētāja vietniece
un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja. Apsveikumu sagatavoja Šķaunes
Tautas nama folkloras kopa “Gaiļupeite” un Ezernieku Saietu nama vidējās paaudzes tautu deju kopa
“Bukmuiža”. Šķaunes sākumskola sagatavota jaunajam mācību gadam. Uz
pašvaldības ceļa Vujenki – Mači – Kožanki (3,73 km) pabeigta krūmu izciršana ceļmalās. Strādnieki aktīvi veica
ikdienas darbus: pļāva zāli pagasta teritorijā; veica kapsētu appļaušanu un
sakopšanu pirms kapusvētkiem.
Svariņu pagastā:
Tika veikta Beresņu, Veteraucu un
Locu kapu sakopšana, kārtējo reizi sakoptas ielu malas un pagasta teritorija. Augustā par ceļu fonda līdzekļiem
tika veikta divkārtu ceļa virsmas apstrāde Svarincu ciematā uz Dārza
ielas, kas ļoti iepriecināja iedzīvotājus.
Bērziņu pagastā:
Nopļauta zāle pagasta pārvaldes
teritorijās: NAI, ūdens apgādes urbumu teritorija, BLPC „Upmala“, pagasta pārvalde un Tautas nams.
Nopļauta zāle ciematu Porečje un
Punduri teritorijas sabiedriskajās
vietās. Veikts katlu mājas telpu un
NAI telpu kosmētiskais remonts. Izcirsti krūmi pašvaldības ceļa „Lastovki-Nāzari“ ceļmalās. Tiek zāģēta
iepirktā malka un likta šķūnī. Otrreiz nopļauta zāle Kriškinovas un Valuhu kapsētās. Zāles augšanas
periodā otrreiz nopļautas arī pašvaldības ceļu ceļmalas.

Andzeļu pagastā:
Jūlijā vēl tika appļautas un sakoptas
vairākas kapsētas. Tika iesākts un augusta mēnesī turpinājās darbs pie malkas sagatavošanas - sagabalošanas un
sakraušanas. Augusta mēnesī tika uzsākta Andzeļu kapu teritorijas labiekārtošana, kur lielākais darbs ir - jauna
žoga ierīkošana. Pēc jūlija lietavām vairāki ceļi tika pamatīgi sabojāti, tāpēc
tika veikta ceļu klātnes līdzināšana. Uz
ceļa Rešetnīki - Dukuļi atsevišķās vietās
bija jāveic nopietns seguma iesēdumu/
bedrīšu remonts.
Andrupenes pagastā:
Tika veikti malkas sagatavošanas
darbi, gan izvesta malka no cirsma,
gan kapsētas, kur tika nozāģēti bīstamie koki, gan sagabalota un sakrauta
pie katlu mājām. Jūlijā vēl turpinājām
un sakopt kapsētas, Andrupenes ciemata teritoriju. Augustā PII „Avotiņš“
vienā grupā tika veikts sanitāro mezglu remonts un atjaunošana. Darbus
palīdzēja veikt Dagdas pilsētsaimniecība un Dagdas komunālā saimniecība.
Tika iesākts darbs pie Andiņu kapu labiekārtošanas, izzāģēti krūmi, sagādāts materiāls, lai varētu nomainīt
žogu. Iespēju robežās tika veikts atsevišķu ceļu posmu seguma iesēdumu /
bedrīšu remonts un segumu līdzināšana.
Ezernieku pagastā:
Jaundomes muižā tika atjaunota
skatuve. Jaundomē tiek veidota
dabas taka un atpūtas vieta Ezežera
krastā. Pie Saietu nama ieejas ierīkots laukums no bruģa. Nopļauta un
labiekārtota pagasta teritorija. Vaivodu, Udrijas, Žogotovas kapos ar saviem spēkiem tika nozāģēti bīstamie
koki, kā arī sakopta kapu un tās apkārtnes teritorija. Atjaunots Ezernieku pludmales volejbola laukums.
Izremontēts divistabu dzīvoklis vecajā pasta ēkā. Tiek gatavota malka
apkures sezonai.
Ķepovas pagasta tika veikti sekojoši darbi:
Zāles pļaušana pagasta ciematā.
Malkas sagatavošana pagasta un saietu nama katlu mājai. Pagasta ceļu
appļaušana. Kapsētu teritorijas zāles
izpļaušana.
PI „Pilsētsaimniecība”:
Tika veikti ikdienas darbi: krūmu
griešana, zāles pļaušana, „bedrīšu
lāpīšana”, gājēju pāreju horizontālā
marķējuma (‘’zebras’’) atjaunošana.
Andrupenes PII un Ezernieku vidusskolā veikts kosmētiskais remonts. Veikts kapitālais remonts
divos pašvaldības dzīvokļos. Izremontēts Dagdas novada JIC (Alejas
ielā 11A) žogs.

Ineses Galantes iedvesmotais festivāls tradicionāli iezīmē Jūrmalas vasaras koncertsezonas kulmināciju, ko
novērtēja arī Dagdas novada cilvēki.
Paldies Dainim Platacim par
brīnišķīgu projektu vairāku
gadu garumā, kas rada iespēju

mums paplašināt redzesloku,
pilnveidot zināšanas un rosināt
radošu izaugsmi!
Dagdas novada Kultūras centra
vadītāja
Inese Plesņa

Multisensorikas terapijas istabas izveide Dagdas
novadā

2019.gada 01.augustā Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku
atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Multisensorikas terapijas
istabas izveide Dagdas novadā” apstiprināšanu.
Sensoru spēju attīstīšanā iet roku rokā ar bērna intelektuālo spēju izaugsmi un valodas prasmju veicināšanu. Domājot par bērnu personības attīstību, labsajūtu un relaksācijas iespējam tiks izveidota multi-senosorā
istaba Dagdas vidusskolas telpās. Sensorā istaba ir īpašā veidā organizēta
un ar dažādiem stimulatoriem piesātinātā vide, kuras mērķis ir iedarboties
uz cilvēka sajūtu orgāniem. Telpa tiks aprīkota ar gaismas ierīcēm, burbuļkolonnām, drošiem spoguļiem, izgaismotiem galdiņiem, gaismām, krāsainiem sēžam-maisiem u.c.
Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes, izveidojot multisensorikas terapijas istabu Dagdas novadā, kā arī attīstīt bērnu intelektuālo izaugsmi un personības attīstību, nodrošinot labsajūtu un relaksācijas iespējas.
Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam
2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 9000,00 eiro liels līdzfinansējums no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ ietvaros.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejama EK tīmekļa vietnē.
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
Tatjana Munda

Tradīciju skola Dagdā
Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras projektu konkursā
tika atbalstīts projekts “Tradīciju skola Dagdā”, kurš startēs šī gada rudenī un noslēgsies Ziemassvētku laikā ar maskošanos kādā no Dagdas
novada pagastiem.
Tradīciju skolas mērķis ilgtermiņā ir veicināt seno tradīciju un prasmju kā
nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu
un tālāknodošanu Latgales kultūrtelpā, lai caur to popularizētu senās tradīcijas un prasmes, kā arī sekmētu to pārmantojamību nākamajām paaudzēm.
Lai šo mērķi sasniegtu, 2019.gada rudenī, piesaistot profesionālus lektorus
un izmantojot Dagdas novada Folkloras centra rīcībā esošos materiālus, tiks organizētas 5 nodarbības folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu dalībniekiem,
kultūras dzīves organizatoriem, skolotājiem un citiem interesentiem, kurās tiks
pievērsta uzmanība nozīmīgākajām tradicionālās kultūras izpausmēm (Aizgavēnis (Meteņi), Lieldienas, Vasaras saulgrieži, Miķeļi, Ziemassvētki un maskošanās), ar to saistītajiem rituāliem un tradīciju iedzīvināšanas iespējām
mūsdienu kultūrvidē, būs iespēja apgūt tradicionālās dziedāšanas iemaņas, kolektīvu priekšnesumu veidošanas pamatus, radošajās darbnīcās iegūt nepieciešamās iemaņas tradicionālā instrumenta (cītars) spēlēšanā, būs apskatāma
tradicionālo masku izstāde un notiks maskošanās tradīcijas izrādīšana publiskā
telpā, padarot to par kopienas kultūrtelpas daļu, tādējādi veicinot šo zināšanu
un prasmju ilgtspējīgu uzturēšanu gan vietējā mērogā, gan plašāk.
Projekta kopējās izmaksas 1090 EUR. No Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta īstenošanai ir saņemti 650 EUR. Līdzfinansējumu nodrošina Dagdas
novada pašvaldība.
Projekts tiek īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursa ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Inta Viļuma
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DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS
literāro pasākumu darba plāns
2019. gada septembrim
Datums
06.09.
13.00-14.00
20.09.
10.00
14.09.

JanvƗrisdecembris

PasƗkuma veids, nosaukums
“Vai tu zini, ko tu lasi?”
BibliotekƗrƗ stunda
“Meža veltes”
RƯta stunda mazajiem
“ Jaunieguvumi BƝrnu literatǌras
nodaƺƗ septembrƯ”
InformƗcijas diena
“ KrƗj un laimƝ BƝrnu literatǌras
nodaƺƗ”
Konkurss

Literatǌras izstƗžu plƗns
Datums

IzstƗdes nosaukums
“MiƷeƺi – rudens saulgrieži”

02.09. – 30.09.

“Caur dvƝseles prizmu”

PasƗkuma veids, temats un nosaukums
“Ɩbeces mǌsu dzƯvƝ.”
Tematiska izstƗde
“GrƗmatzƯmes”
RadošƗ darbnƯca
“Ziemcietes mǌsu dƗrzos.”
Tematiska izstƗde

02.09.
02.09.-28.09.
12.09.
Plkst.11.0012.00

“BibliotƝkas pakalpojumi.”
InformƗcijas stunda
“TaisnƯba vienmƝr uzvarƝs.” (J. ýakste)
Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam
JƗnim ýakstem -160 (14.septembris)

02.09.-28.09.

26.07.
Plkst.11.0012.00

“BibliotƝkas pakalpojumi.”
InformƗcijas stunda

27.09.

“JaunƗkƗs grƗmatas ir klƗt!”
Jauno grƗmatu diena

16.09.-30.09.

“MiƷelƯtis mazs vƯriƼš,
Tas atnƗca pilnu roku.”
TematiskƗ grƗmatu izstƗde- MiƷeƺdiena

02.09.-28.09.

“Ceƺojums dzejnieku krƗjumos.”
Tematiska izstƗde
“UzzƯmƝ dzejoli”
Tematisks pasƗkums

…. 09.

Dzejniecei Marijai AndžƗnei – 110
( BƝrnu literatǌras nodaƺƗ)

02.09. – 30.09.

Datums
02.09.-28.09.

Plaukta izstƗde
( BƝrnu literatǌras nodaƺƗ)

02.09. – 30.09.

Dagdas novada bibliotƝkas pasƗkumu plƗns

“Pirmajam Latvijas Valsts
prezidentam JƗnim ýakstem 160”

05.09.-28.09.

“Pulkstenis laiku skaita- viens un divi, trƯs...”
PulksteƼu izstƗde

ƶepovas bibliotƝkas pasƗkumu plƗns

Literatǌras izstƗde
( BƝrnu literatǌras nodaƺƗ)

02.09. – 30.09.

2014. gada “BƝrnu un Jauniešu
žǌrijas” labƗkƗs grƗmatas

Datums

PasƗkuma veids, nosaukums

09.09. - 20.09.

Dzejas dienƗm veltƯta
literatǌras izstƗde

25.09. - 30.09.

"MiƷeƺi - ražas svƝtki"
Literatǌras, rudens ražas
izstƗde

Plaukta izstƗde
( BƝrnu literatǌras nodaƺƗ)
septembris

Ekskursija 1. klasƝm “ BibliotƝka –
brƯnumu valsts
( BƝrnu literatǌras nodaƺƗ)

14.09. – 30.09.

“GrƗmatiƼ, stƗsti, kas jauns!”
Jaunieguvumu izstƗde

Konstantinovas bibliotƝkas pasƗkumu plƗns
Datums

PasƗkuma veids, nosaukums

02.09.

“Es jau lasu…”
TematiskƗ izstƗde

( BƝrnu literatǌras nodaƺƗ)

Andzeƺu bibliotƝkas pasƗkumu plƗns
JaunƗkƗs literatǌras izstƗde augustƗ
Datums

3.09. - 10.09.

PasƗkuma veids, nosaukums
,,SƝƼu laiks "
literatǌras izstƗde

03.09.
06.09.

20.-21.09.
11.09. - 18.09.

,,Rudens - dzejas laiks "
grƗmatu izstƗde
27.09.

23.09. - 30.09.

,,RudentiƼš - bagƗts vƯrs’’
rudens ziedu un dƗrzeƼu izstƗde

Katru
ceturtdienu

“Sveicam tƝvu dienƗ”
RadošƗ darbnƯca
IzstƗde “Rudens fantƗzija”.
DƗrza veltes pasƗkumƗ “DƗrza
svƝtki” (Kultǌras namƗ)
“Ceƺo ,baudi, iepazƯsti” – Pasaules
tǌrisma dienƗ.
TematiskƗ izstƗde
Katru ceturtdienu darbojas sieviešu
klubiƼš “Veiksme”

Dagdas Novada Ziņas
Asǌnes pagasta bibliotƝkas pasƗkumu plƗns
Datums

08.09.

14.09.

14.09.

26.09.

29.09.

PasƗkuma veids, temats un
nosaukums
Literatǌras izstƗde:
“Viss kaut kƗ paliek starp vakar
un rƯt,
Starp ilgƗm un zaudƝtƗ sƗpƝm...
Vien, gaisdamas mǌžƯbƗ, atbalsis
krƯt
Ap mani un gruvušƗ kƗpƝm...”
M.AndžƗne
Literatǌras izstƗde un dzejas
stunda “Tagad ir mans laiks...”

Literatǌras izstƗde:
“Bǌt latvietim un stƗvƝt malƗ
To TƝvzeme neatƺauj.
JoprojƗm atbildƯbas nastu
Šis laiks uz katra pleciem
krauj.”
K. Apšukrǌma
“Riti raiti valodiƼa jebkurƗ
mƝlƯtƝ...”
“MiƷeƺam gaili kƗvu
DeviƼiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus, miežus audzinƗja.”

Ʈss pasƗkuma apraksts
(mƝrƷis, rezultƗti)
Literatǌras izstƗde veltƯta
Marijas AndžƗnes 110 – jai
atceres dienai.
(BibliotƝkƗ)

Dzejas stunda veltƯta Baltijas
valstƯm un Baltijas ceƺa 30 –
jai atceres dienai.
(Asǌnes sporta zƗlƝ)
Literatǌras izstƗde veltƯta
pirmƗ Latvijas Valsts
prezidenta JƗƼa ýakstes 160 –
jai atceres dienai.
(BibliotƝkƗ)
Konkursi, mƯklas, spƝles...
pasƗkums bƝrniem.
(Asǌnes sporta zƗlƝ)
Rudens ražas izstƗde.
(BibliotƝkƗ)

Andrupenes bibliotƝkas pasƗkumu plƗns
Datums

PasƗkuma veids, nosaukums

2.09.-6.09.

"Mani senie skolas gadu rƯti".
Foto materiƗlu izstƗde.

2.09 - 10.09.

16.09.

IzstƗde veltƯta folkloristam,
rakstniekam, Latviešu tautas pasaku
un teiku pirmajam vƗcƝjam un
sistematizƝtƗjam Ansim Lerhim Puškaitim.
"Gribu bǌt lasƯtƗjs"
IepazƯšanƗs ar bibliotƝku un tƗs
piedƗvƗtajƗm iespƝjƗm.

16.09 - 20.09.

"Labi sƝƼu mƗmiƼai".
IzstƗde bƝrnu literatǌras stǌrƯtƯ.

1.10.

"Spoži mirdz atmiƼu pƝrles".
PasƗkums Pasaules senioru dienƗ.

Jaundomes dabas taka
Ar Latvijas Vides aizsardzības
fonda (LVAF) atbalstu Dagdas novada pašvaldība
2019. gadā realizē
projektu
„Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības
plāna pasākumu
ieviešana Dagdas
novadā“. Projekta
mērķis ir veicināt
dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību Rāznas nacionāla parka Ežezera
pieguļošās teritorijas ietvaros, izveidojot
dabas izzināšanai, atpūtai un videi drošu
maršrutu Jaundomes muižas teritorijā.
Jaundomes dabas takas apmeklētājiem
būs iespēja izbaudīt Latgales reģionam raksturīgās dabas ainavas, iepazīt meža floras
un faunas daudzveidību un baudīt atpūtu labiekārtotā atpūtas vietā Ežezera krastā.

Jaundomes dabas takā varēs apskatīt arī 19.
gs. vēstures liecības. Dabas takas ierīkošanas
darbus plānots pabeigt septembra beigās,
tāpēc sekojiet jaunumiem Dagdas novada pašvaldības ziņu portālā www.dagda.lv un
Jaundomes muižas Facebook lapā.
Gaidīsim ciemos!
Ar cieņu - Jaundomes muižas vides
izglītības centra vadītāja
Līga Vaivode
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Fiziskās aktivitātes laukums
Dagdas pilsētas skvērā
2019.gada 02.augustā Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta
“Atklāts fiziskās aktivitātes laukums dažāda vecuma
bērniem – “Vesels kustībā”„ apstiprināšanu.
Projekta virsmērķis ir radīt bērniem, ģimenēm un jaunatnei piemērotāku, drošāku un stabilāku dzīves vidi, neatkarīgi no katras konkrētās ģimenes vai bērna sociālā stāvokļa,
tautības, konfesionālās piederības u.c. faktoriem.
Projekta darbības virziena mērķis - veicināt ģimenes attīstībai labvēlīgas vides veidošanos Dagdas novadā.
Projekta ietvaros tiks izveidots bērnu rotaļu laukums-kā
bērnu fantāzijas pasaule–aizraujoša, kur valdīs nemitīga
kustība un radošas rotaļas. Droša, tīra vide, kvalitatīvi materiāli, košas krāsas un dabas klātbūtne ar kokiem, krūmiem un zālieniem veido daudzveidīgu saskarsmes telpu,
kur kopā var rotaļāties un iepazīties.
Projekts atstās ilgtspējīgu efektu, kas vērsts uz sabiedrisko labumu, soli pretī drošākai bērnu videi ar lielu labuma
guvēju loku- novada bērniem, kā arī atbraucējiem. Ikviena
rotaļa attīstīs visas biomotoro spēju izpausmes formas–
orientācija laikā un telpā, kustību koordināciju, reakciju, ātrumu, biežumu, līdzsvaru, spēku, ātrspēku, izturību, aktīvo
lokanību. Bērni kļūst draudzīgāki, radošāki, līdzcietīgāki.
Fiziskās aktivitātes laukuma aprīkojums sastāvēs no: Dubultām šūpolēm, atsperes šūpolēm, rotaļu kompleksa, balansieru šūpolēm, āra mūzikas instrumenta “Bungas”, gumijas pusbumbā,
zemes batuta, līdzsvara dēļa. Laukuma aprīkojums tiks uzstādīts
uz gumijas plātņu seguma un uzstādīts informācijas stends.
Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 45000,00 eiro liels līdzfinansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Plānotais uzstādīšanas periods: 2020.gada pavasarisvasara.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 20142020 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“ ietvaros.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ligita Nagļa
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VIŅSAULĒ
AIZGĀJUŠIE* AUGUSTA MĒNESĪ:
Agapova Marija (dz.1937.g.)
Avdejenko Leontina (dz.1939.g.)
Delindorfa Regīna (dz.1947.g.)
Kaškurs Tadeušs (dz.1946.g.)

3ƗUSXEOLFƝãDQDVYDL
FLWƝãDQDVJDGƯMXPƗ
DWVDXFHREOLJƗWD

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

$WELOGƯJDLVSDUL]GHYXPX
6DELHGULVNRDWWLHFƯEXVSHFLƗOLVWH
Aija Karpoviča
Šēfere
Sanita
6LOYLMD5DSãDVLOYLMDUDSVD#GDJGDOY
aija.sefere@dagda.lv
sanita.karpovica@dagda.lv
WƗOU
tālr.
26621945,
tālr. 29671400
65681721

Ļoļāne Valentīna (dz.1940.g.)
Spila Regīna (dz.1963.g.)
Zinčenko Nikolajs (dz.1956.g.)
*Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 01. 08.līdz 30. 08.
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
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