Martā Dagdas
novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
3 jaundzimušie
kuriem doti
šādi vārdi:

Raitis
Anna
Radvils

Apsveicam!

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 2.maijā
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>Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2019/.. “Grozījumi
Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos
Nr.2017/8 „Par sociālo
palīdzību Dagdas novadā””.
>Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību
publiski pieejamu objektu
uzlabošanā, deputāti apstiprināja Dagdas novada
pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli
2019” nolikumu.
>Nolēma piedzīt nokavētos
nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par zemi Dagdas un Svariņu pagastos,
Dagdas novadā.
>Piecām personām tika
anulētas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, vienai personai
lēmums
par
deklarētās
dzīvesvietas
anulēšanu
netika pieņemts, bet vienai
personai tika atteikts anulēt
ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Dagdas Novada Ziņas

21.marta Domes sēdes lēmumi

>Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības izglītības
iestāžu izmaksu aprēķinu
(pēc naudas plūsmas 2018.
gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem no 2019.
gada 1.janvāra.
>Piešķīra no pašvaldības
2019.gada budžetā Atpūtas,
kultūras un reliģijas sadaļā
– citu biedrību un nodibinājumu
pakalpojumiem
plānotajiem
izdevumiem
pašvaldības līdzfinansējumu
2019.gadā Dagdas novada
nevalstisko organizāciju aktivitātēm saskaņā ar pielikumu 25 374,02 EUR, t.sk:
1. biedrībām kopā – 15 680
EUR ;
2. reliģiskām organizācijām
kopā – 9 694,02 EUR.
>Tika veikti grozījumi Bērziņu pagasta pārvaldes amatu sarakstā.
>Izskatīti dzīvokļa jautājumi: īres līgumu pagarināšana,

DAGDAS NOVADA
GADA DZIMTA - 2019
Dagdas novada pašvaldība aicina
atsaukties un izvirzīt “DAGDAS
NOVADA GADA DZIMTA -2019 ”
NOMINĀCIJAI.
Konkursa mērķis - godināt un popularizēt Dagdas novada dzimtas, kuras
ar savu piemēru un veikumu ir veicinājušas dzimtas vērtību nostiprināšanos
mūsu sabiedrībā.
Konkursā var piedalīties dzimtas,
kuras dzīvo Dagdas novada administratīvajā teritorijā.
Nominanti var pieteikties vai viņus
var pieteikt, iesniedzot pieteikuma
anketu, līdz 2019. gada 26. aprīlim
Dagdas novada pašvaldībā, Alejas iela
4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674,
ar norādi Konkursam "Dagdas novada
gada dzimta - 2019" vai uz e-pasta
adresi: dome@dagda.lv,
mickevica.marija@inbox.lv
Pieteikuma anketa un konkursa
nolikums ir publicēti Dagdas novada
pašvaldības mājas lapā www.dagda.
lv.

Neaizmirstiet izkārt
valsts karogu!
Šajos Latvijas Republikas svētkos
obligāti jāizkar LR valsts karogs:
1.maijs - Darba svētki, Latvijas
Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.
4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
diena.
Svētku un atceres dienas – šajās
dienās ieteicams izkārt Latvijas
Valsts karogu!
19.aprīlis -Lielā piektdiena
21.aprīlī - Pirmās Lieldienas
22.aprīlis - Otrās Lieldienas

dzīvojamo platību izīrēšana,
dzīvokļu apmaiņa.
>Veiktas izmaiņas Ētikas
komisijas un Darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvos.
>Nolēma atsavināt Dagdas
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr.6044 005 0310,
kas sastāv no zemes gabala
ar kopējo platību 29,72 ha,
pārdodot to atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
>Nolēma atsavināt Dagdas
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kooperatīva lauki”,
Andzeļu pagastā, Dagdas
novadā, kadastra Nr.6044
006 0138, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību
60,73 ha, pārdodot to atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
>Nolēma pieteikt pašvaldībai

piekritīgo zemes vienību
ar kadastra apzīmējumiem
Nr.60540010183
(platība ~ 0,6 ha), 60540010292
(platība ~ 1,3 ha) Dagdas
pagastā un zemes vienību
ar kadastra apzīmējumiem
Nr.60420040332
(platība
~ 0,73 ha), 60420040333
(platība ~ 0,70 ha) Andrupenes pagastā uzmērīšanu
un zemes robežu plāna izgatavošanu.
>Izskatīti ar nekustamo
īpašumu saistīti jautājumi:
par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par
neapbūvētās zemes nomas
tiesību pagarināšanu; par
neapbūvētās zemes “starpgabala”
nomas
tiesību
piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par
noslēgtā lauku apvidus zemes
nomas līguma pārslēgšanu;
par zemes apakšnomu; par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Pakaviņas” Bēr-

ziņu pagastā; par nekustamā
īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības
kadastra informācijas precizēšanu.
>Tika noteikta maksa par
Dagdas novada pašvaldības ēkas “Tautas nams”,
Šķaunē, Šķaunes pagastā,
Dagdas
novadā
(būves
kadastra
apzīmējums
60920060351001)
telpu
lietošanu VAS “Latvijas
Pasts”.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties
www.dagda.lv/Pašvaldība/
Dokumenti/Novada domes
protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas
vadītāja

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā,
Dagdas novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu
soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 006 0138, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0097, platība - 60,73 ha.
Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 87 700. 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.
tālr.29192507. Izsole notiks 2019.gada 30.aprīlī 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.
“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 42 800. 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.
tālr.29192507. Izsole notiks 2019.gada 30.aprīlī 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). Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā: www.dagda.lv/
pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html ”
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Ķepovas pagastā:
>Tika veikti pagasta teritorijas sakopšanas darbi;
>Grāvju
attīrīšana
no
krūmiem;
>Malkas
sagatavošana
nākošai apkures sezonai –
zāģēšana;
>Salikta malkas šķūņos
sagatavotā malka.
Šķaunes pagastā:
Notiek malkas sagatavošanas
darbi.
Asūnes pagastā:
>Asūnes sākumskolai sagatavoti un atvesti 33,6 m3
malkas.
>Tika veikts ūdensvada remonts c.Asūne Kalna iela 3.
>Feldšeru vecmāšu punkta
teritorija tika atbrīvota no
krūmiem.
>Visu laiku tika veikti teritorijas uzkopšanas darbi.
Bērziņu pagastā:
>Malkas iekraušanas, izkraušanas darbi, lai malku
nogādātu katlu mājai;
>Malkas pievešana no šķūņa
katlu mājai;
>Teritorijas sakopšana un atkritumu savākšana.
Ezernieku pagastā:
>Dušas remonts “Pasta” ēkā.

Traktortehnikas valsts
tehniskā apskate

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat,
atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar
bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis 29284665, e-pasts: kraslava@vtua.gov.lv vai
www.vtua.gov.lv
2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts
tehniskās apskates laiki un vietas Dagdas novadā:
Pagasts, vieta Datums
Laiks
Norises vieta
Pie pagasta
Šķaune
18.04.
10:30
Astašova
10.05.
09:00
Darbnīcas
15.05.
11:30
Andiņi
15.05.
10:20
"Graudiņi"
Mariampole
16. 05.
10:20
Darbnīcas
Porečje
17.05.
09:00
Darbnīcas
Svarinci
20.05.
10:20
Darbnīcas
Konstantinova 22.05.
10:20
Saules iela 8
Račeva
23.05.
10:20
"Celiņi"
Asūne
27.05.
10:20
Miera iela 28
Apoli
29.05.
10:30
Vītolu iela 1
Neikšāni
29.05
11:30
Pie pagasta
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Paveiktie darbi pagastos
>Kapu kopšana (bīstamo
koku novākšana);
>Ezernieku pagasta piederošajā dzīvoklī tiek veikts
remonts;
>Ciemata teritorija labiekārtošana un atkritumu savākšana.
Konstantinovas pagastā:
>Krūmu zāģēšna uz ceļa
Eisaki - Sivergols 4,58 km
garumā.
>Ceļmalu
apaugumu
noņemšana ar greideri, ceļu
klātņu planēšana.
>Malkas atvešana un salikšana, ielu slaucīšana, bedrīšu aizbēršana.
>Pieminekļa teritorijas sakopšana un koku zaru nogriešana, retinot koka zaru
vainagu.
Andrupenes pagastā:
Marta mēnesī Andrupenes
pagasta pārvaldē aktīvi norisinājās apkārtējas un kapsētas teritorijas uzkopšanas
un labiekārtošanas darbi.
Ir uzsākta pagasta autoceļu
greiderēšana.Tiek turpināti
veikti malkas sagatavošanas
darbi apkures sezonai.
Andzeļu pagastā:
Turpināja ciemata teritorijas
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sakopšanas darbus, dedzināja zarus.

Malkas sagatavošana Šķaunē

Darbi Konstantinovā

Teritorijas sakopšana Asūnē
Marts
sporta
skolas
audzēkņiem nebija bagāts
sportiskiem pasākumiem.
13.martā četri vieglatlēti
(Undīne Kromāne, Daniels
Kazakevičs, Viktors Kuzmins, Samuels Zariņš) bija
Jēkabpilī, kur notika Latvijas
čempionāts daudzcīņā telpās.
Audzēkņi pirmo reizi piedalījās šāda veida sacensībās
un guva jaunu pieredzi.

Sporta ziņas

19.martā Dagdas vidusskolas sporta zālē notika
sporta skolas vieglatlētikas sacensības jaunākām
grupām (2006.-2011.g.dz.).
Sacensībās piedalījās piecdesmit Sporta skolas audzēkņi.
Viņi sacentās trīs disciplīnās:
augstlēkšana,
pildbumbas
mešana un atspoles skrējiens. Gribu izteikt pateicību
visiem skolēniem-tiesnešiem
par sacensību tiesāšanu.
Sporta skolas
J.Igaunis

metodiķis:
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Bērziņu bibliotēkā:
1.04. – 30.04. “Kurp vien
skaties, kurp vien viedi Visur ziedi, ziedi, ziedi…”
Jekaterinas Murašovas izšūto dvieļu izstāde;
1.04. – 12.04. “Pāri zaļajiem viļņiem” literatūras izstāde veltīta rakstnieka Vika
80.gadadienai;
16.04. Plkst. 13:00 Lieldienu
radošā darbnīca;
10.04. Plkst. 15:00 “Bibliotēka – dialogs ceļā uz
pārmaiņām” informatīvais
pasākums visiem interesentiem par bibliotēkā pieejamām
bezmaksas datu bāzēm;
Katru otrdienu Plkst. 13:00
bibliotēkas rokdarbu pulciņa
kārtējās nodarbības.
Bērnu literatūras nodaļā:
03.04. Lasītveicināšana PII
“Saulīte” grupas “Ežuki”
Bērnu žūrijas ekspertu svētki!;
05.04. Plkst. 13:00 – 14:00
Bibliotekāra stunda “Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs”;
11.04. Plkst. 10:00 – Rīta
stunda mazajiem “Kas par
krāsām – košas, košas!”;
16.04. Informācijas diena “
Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā aprīlī”;
Janvāris
–
decembris:
Konkurss “ Krāj un laimē
Bērnu literatūras nodaļā”.
Literatūras izstāžu plāns
01.04.-30.04.
“No
vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis
laiks ir austs…” Izstādē
piedāvāti materiāli par Lieldienām.
01.04.-30.04. “Viks un
sarežģītā zvirbulēna pasaule”. Dzejniekam Vikam –
80;
01.04.-30.04. “Konstantīna
Raudives filozofijas ceļš”.
Latviešu psihologam, filozofam un parapsihologam K.
Raudivem – 110;
01.04.-30.04. Literatūras iz-

Martā ziema cīnās ar
pavasari, bet mūsu skolēni
turpina sacensties ar saviem vienaudžiem mācību
priekšmetu olimpiādēs.
Ir notikusi Krāslavas un
Dagdas novadu apvienības
10. - 12. klašu Ģeogrāfijas
olimpiāde, kurā Dagdas vidusskolas 10. klases skolēns
Armands Jermaks ieguva 1.
vietu, bet 11. klases skolēns
Artis Kalpišs – 2. vietu.
Martā notika olimpiādes
arī sākumskolas skolēniem.
Dagdas novada 2. klašu
Latviešu valodas olimpiādē
sīvā cīņā 1. vietu ieguva
Dagdas vsk. skolnieces
Veronika Šēfere un Evija

Dagdas Novada Ziņas

stāde “ Aprīļa jubilāri: Laimonis Vāczemnieks, Jānis
Širmanis, Broņislava Martuževa”.
01.04.-30.04. Plaukta izstāde - 2010. gada “Bērnu
un Jauniešu žūrijas” labākās
grāmatas;
16.04. – 30.04. Jaunieguvumu izstāde “Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”
Svariņu bibliotēkā:
No 1.04. Literatūras izstāde:
“Sarežģītais zvirbulēns Viks”
veltīta latviešu dzejnieka,
prozaiķa 80. dzimšanas dienai;
12.04. Derīgo padomu stunda lauksaimniekiem. (A.
Plotka);
Visu mēnesi: Padomi sējējiem un stādītājiem, saimniekiem,
www.lad.gov.lv
lietotājam;
No 13.04. Tematiska izstāde
un apskats: „Agri lēca saulīte
Lieldienu rītu” veltīta Lieldienas svētkiem;
No
23.04.
Bibliotēkas
nedēļa:
•
fotoizstāde
„Kas
notiek bibliotēkā”
•
lietotāju aptauja par
bibliotēkas darbu.
Aprīļa beigās: Apkārtnes
uzkopšana Lielās talkas ietvaros.
Andrupenes bibliotēkā:
2.04.-5.04. ,, Labas grāmatas ir kā gājputni, tās vienmēr atgriežas” (J. Osmanis)
Starptautiskajai grāmatu dienai veltīta lasītāko grāmatu
izstāde;
2.04. - 12.04. ,,Romāns 20
gadu garumā” Iemīļotāko
romānu izstāde, par godu
,,Lata romāns” sērijas pirmās
grāmatas iznākšanai 1999.
gadā;
3.04.
,,Mana
mīļākā
grāmatiņa”. Zīmēšanas darbnīca pirmsskolas vecuma
bērniem;
8.04 -18.04. ,,Ar Dieva

Andžāne, 2. vietu izcīnīja Dagdas vsk. skolniece
Adriana Plakoša, 3. vietu
ieguva Dagdas vsk. skolniece Luīze Kromāne,
bet Atzinību dabūja Dagdas vsk. skolēns Armands
Strautiņš.
Dagdas novada 4. klašu
Matemātikas olimpiādē 1.
vietu izcīnīja Andzeļu psk.
skolniece Patrīcija Taranda, 2. vietu ieguva Šķaunes
ssk. skolēns Dairis Kašs, 3.
vietu ieguva Dagdas vsk.
skolēns Mārtiņš Kokars, bet
Atzinības dabūja Asūnes
ssk. skolēns Mārtiņš Zeiza
un Ezernieku vsk. skolēns
Everts Kārlis Dārznieks.

Pasākumi bibliotēkās

dzirksti
rakstītā
dzeja”
Literatūras izstāde, dzejnieces Bronislavas Martuževas
95. jubilejas gadā;
8.04. - 26.04. ,,Lasīt ir stilīgi” Bibliotēku nedēļas pasākumi. Grāmatu lasīšanas
popularizēšana. Mērķgrupa
– bērni un jaunieši;
15.04 – 23.04. ,,Atnāca Lieldiena caur zaļiem bērziem”
Folkloras stunda. Tematisks
materiālu apkopojums. Lieldienu tradīcijas, ticējumi,
svinēšana.
Andzeļu bibliotēkā:
04.04. - 05.04. ,,Krikša
piedzīvojumi un citi stāsti "
rakstnieka Jānim Širmanim 115, literatūras izstāde;
10.04. - 23.04. ,,Pūpoliņi,
pūpoliņi, Pavasara paudējiņi
" literatūras izstāde Lieldienām;
15.04. - 17.04. Lieldienām
veltītās radošās darbnīcas
,,Lieldienu dekors";
22.04. - 26.04. Jaunākās preses apskati, pārrunas.
Asūnes bibliotēkā:
01.04. “Mana dzimtene ir
mīlestība.”, Izstāde veltīta
Vika 80 –jai dzimšanas dienai;
02.04.
“Mana
pasaule
grāmatā...”, jaunāko bērnu
grāmatu izstāde, kas veltīta
Starptautiskai bērnu grāmatu
dienai;
15.04. – 24.04.
“Nezinātu Ziemassvētkus,
Kad nediltu ragutiņas;
Nezinātu Lieludienu,
Kad nekārtu šūpulīti.”,
izstāde un pasākums bērniem
veltīti Lieldienām;
30.04. “Konstantīns Raudive
starp praviešiem, mirušajiem
un māksliniekiem.”, pasākums veltīts K. Raudives 110
– jai atceres dienai.
Šķaunes bibliotēkā:
01.04. – 08.04. „Ceļteku
vālītes zied” grāmatu izstāde
veltīta latviešu dzejnieces

Izglītības ziņas

Aprīlī vēl ir gaidāmas
pēdējās šī mācību gada
olimpiādes. Lai pietiek spēka un enerģijas startēt tajās
un gūt labus rezultātus!
2019. gada 8. martā Daugavpils Universitātē jau
devīto reizi notika Latgales
reģiona skolēnu zinātniskās
pētniecības darbu (ZPD)
konference. Dagdas novadu pārstāvēja: Ezernieku
vidusskolas skolēni - Veronika Ostrovska (sk. Aina
Zariņa) ieguva 3. pakāpes
diplomu, Jūlija Mošaka (sk.
Broņislava Andžāne) ieguva 1. pakāpes diplomu, Violeta Milaševiča (sk. Lidija
Kudrjavceva)
pateicību

Broņislavas Martuževas 95.
atceres dienai;
9.04. 22.04. „Ko Lieldienas
atnesuša plaukstās” tematiska literatūras izstāde;
23.04. – 26.04. Bibliotēku
nedēļas pasākumi „E- prasmes bibliotēkā” iepazīšanās
ar datu bāzēm un citiem e-pakalpojumiem. „Bibliotēkā
dzīvo grāmatas” bērnudārza
grupiņas tikšanās bibliotēkā.
Konstantinovas bibliotēkā:
01.04. Plaukta izstāde “…dziesma sākas ar klusu vārdu”.
Rakstniekam Vikam – 80;
02.04. Starptautiskā bērnu
grāmatu diena;
03.04. Jaunākās literatūras
izstāde aprīlī;
05.04. Plaukta izstāde “Labā
un ļaunā relatīvā daba”.
Vācu rakstniekam Johannesam Mario Zimmelim – 95;
11.04. “Krāsainās Lieldienas”. Radoša darbnīca;
• Plaukta izstāde “Nezūdošās
vērtības”. Angļu dzejniekam
un dramaturgam Viljamam
Šekspīram – 455;
• Katru ceturtdienu darbojas
sieviešu klubiņš “Veiksme”.
Ķepovas bibliotēkā:
No 15.04. -23.04. Lieldienām veltīta tematiska izstāde "Ai, raibā Lieldiena..."
No 21.04. - 27.04. Izstāde
"Grāmatu pasaulē", veltīta
bibliotēku nedēļai un pasaules grāmatu dienai;
No 29.04.- 03.05. Izstāde
"Konstantīns Raudive mūsu novadnieks", veltīta
rakstnieka,
parapsihologa
110 dzimšanas dienai.
Ezernieku bibliotēkā:
21.03.-18.04. Dagdas novada IKSN vadītājas M.
Micķevičas sveču izstāde;
01.04. - 30.04. Jaunumi
grāmatplauktā (par pašvaldības līdzekļiem pirkto grāmatu izstāde)
01.04.-12.04. Plaukta izstāde
”Tāpēc jau citiem ir citādi,

ka tie ir citi” - Vikam-80
04.04.-18.04. Grāmatu izstāde ”Krēslas stundu stāstu
autoram J.Širmanim- 115”;
11.04.-26.04. Tematiskā izstāde “Nāc nākdama, Liela
diena!”;
15.04.-18.04. Zīmējumu izstāde “Skaistākā Lieldienu
ola”;
18.04. - Lieldienu radošā
darbnīca.
Dagdas novada bibliotēkā:
01.04.-29.04.
“Veselības
ABC.” (7.aprīlis - pasaules
veselības diena.);
01.04.-29.04.
“Lieldienas
mūsu mājās. Svētku galds.”
Tematiskā izstāde;
11.04.
Plkst.11:00-12:00
“Bibliotēkas pakalpojumi.”
Informācijas stunda;
08.04. “Raibā Lieldienu ola.”
Radošā darbnīca;
01.04.-29.04. “Skumjš un
pieredzējis.” Viks – 80;
25.04.
Plkst.11:00-12:00
“Bibliotēkas pakalpojumi.”
Informācijas stunda;
26.04. “Izlasi pirmais.” Jauno grāmatu diena;
01.04.-29.04. “Ar grāmatu
apkārt pasaulei” .Tematiska
izstāde – Skandināvijas valstis. (vai Ziemeļeiropas valstis);
26.04. Tikšanās ar Dagdas novada Tūrisma centra
vadītāju Ingu Solohu par
tūrisma iespējām Dagdas
novadā;
01.04.-29.04. “Zaķu izstāde.”;
01.04.-29.04. “Laika rats.”
Dagdas novada iedzīvotājas
Ingas Romules darbu izstāde.

par dalību;
Dagdas
vidusskolas
skolēni: Elīna Staģe (sk.
Ausma
Grizāne), Raitis Ižiks (sk. Anna Krilova), Daniela Čapķeviča
(sk. Anna Krilova) ieguva 3. pakāpes diplomu,
Sabīne Čumika (sk. Marija Micķeviča) ieguva
2. pakāpes diplomu, Armands Rutka (sk. Marija
Micķeviča) pateicību par
dalību.
458 skolēni saņēma
uzaicinājumu
piedalīties
Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posmā – valsts
konferencē, kas notiks š.g.

12. un 13. aprīlī Rīgā. Uz
valsts posmu ir izvirzīti arī
Jūlijas Mošakas pētnieciskais darbs (sk. Broņislava
Andžāne) un Sabīnes Čumikas pētnieciskais darbs
(sk. Marija Micķeviča).
Dagdas novada IKSN
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Aleksandrovas internātpamatskola nu jau 5 gadus pulcē uz
Netradicionālās modes skati “Svētku kokteilis’’

Klāt ir pavasaris. Pārmaiņas gan dabā, gan cilvēkos ir jaušamas arī Dagdas
novadā. Visiem gribas uzvilkt
košākas, raibākas drēbes.
Tādēļ mode nevar stāvēt uz
vietas un gaidīt. 28. martā
Konstantinovas Tautas namā
pulcējās 9 skolu: Andrupenes
pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Dagdas un Ezernieku vidusskolu, Krāslavas, Robežnieku,
Andzeļu,
Priežmalas
pamatskolu un Aleksandrovas internātpamatskolas
audzēkņi.
Tas nozīmē, ka skolu
audzēkņi savu meistarīgo
skolotāju
vadībā
seko
modei. Un ne tikai…. Viņi
paši izdomāja un prezentēja savas modes redzējumu. To audzēkņi atklāja un
demonstrēja Netradicionālās
modes skatē, tērpus veidojot dažādās tehnikās un
no dažādiem materiāliem,
izmantojot maisus, lina
diegus, CD diskus, tīklus,
plēves, dažādas lentes utt.
Visi audzēkņi sniedza ekskluzīvas kolekcijas. Skolotāji un
grupu audzinātāji, gatavojoties konkursam, pielika
daudz spēka un izdomas.
Nākas secināt, ka viņiem
tas izdevās augstā līmenī,
ko mēs sajutām pēc skatītāju aplausiem un smaidiem
žūrijas sejās. Kas bija žūrija,
to dalībnieki uzzināja tik 3
stundu ilgā šova noslēgumā!
Gribu uzteikt Konstantinovas ciema skatītājus par
pasākumu
apmeklēšanu
un, protams, viesmīlīgās
nama saimnieces Gelenu
Radelicku
un
Solvitu
Stepiņu. Viennozīmīgi žūrija
uzteica visus 86 dalībniekus,
dāvāja simpātiju balviņas
kādai modelei. To izvēlēties
bija tik grūti. Skatuves

aizkulisēs, runājos ar dalībniekiem:
visi
audzēkņi
atzina, ka vairākas nedēļas
gatavojās – grieza, šuva un
līmēja. Un sanāca tiešām
netradicionāli un ekskluzīvi tērpi, kuri tika nosaukti:
Putnu sportisti, Baltais un
melnais, Eksotikais kokteilis, Lietus svētki, Ziedi,
Oficiants, Sporta svētki
’’Futbols’’, Ātspirdzinošie
dzērieni un citi. Ja līdz šim
skatē piedalījās tikai Dagdas
un Krāslavas novadi, tad
šogad Priežmalas pamatskolai tas bija liels izaicinājums, jo meitenes pirmo
reizi demonstrēja pašdarinātus tērpus no tēmas ‘’Jūras
kolekcija’’.
Milzīgu paldies skolas
administrācija:
direktore
Anita Malinovska un direktora vietniece audzināšanas
darbā Inese Kuzņecova
saka šī pasākuma atbalstītājiem. Bez viņu atbalsta,
sadarbības un atsaucības
nebūtu iespējams organizēt
tik krāšņu pasākumu: Baseins „Krāslava” (Paldies
par iespēju relaksēties, atpūsties, pavadīt lietderīgi ar
draugiem brīvo laiku!), Daugavpils piedzīvojumu parks
„Tarzāns”, Krāslavas atrakciju parks “Starp debesīm un
zemi” (Paldies par iespēju
apmeklēt parkā izveidotās
5 aizraujošas un piedzīvojumiem bagātas trases, kas
radīs adrenalīnu kā lielajiem, tā mazajiem adrenalīna
meklētājiem!) Aizkraukles
šokolādes fabrika (Paldies
par saldajiem našķiem, par
zefīru un šokolādes konfektēm!) SIA Lekon (Paldies
par izcilajiem kulinārijas izstrādājumiem!) Bērnu bāreņu
fonds (Paldies par dāvanām,
ar kurām iepriecinājāt dalībniekus! ), Zvaigzne A B C,

Jāņa Rozes izdevniecība
(Paldies par Jūsu lielisko
grāmatu piedāvājumu, jo
grāmata ir mūsu dzīves vērtība! ), Zoodārzs (Paldies par
iespēju apmeklēt zoodārza
ekspozīciju un laboratoriju
un apskatīt dažādus eksotiskos dzīvniekus, pērtiķus,
žņaudzējčūskas,
krokodilus, bruņurupučus, iguānas,
skorpionus u.c. tropu mežu
un Latvijas ainavu iemītniekus!), Maxima (Paldies
par pārtikas produktiem un
augļiem, kuri bija tik nepieciešami svētku galdam,
īpaši svētku kokteilim!,,Fotostudijām Dagdā un
Daugavpilī (Liels paldies
par Jūsu piedāvātajiem pakalpojumiem! ), Pica ”Luna”
(Paldies
par
garšīgām
picām!) ,,Ledus halle (Paldies par iespēju iemācīties
slidot un izkustēties!), Zelta zivtiņa (Paldies par to, ka
neatteicāt savu atbalstu!),
Suši „Bārs” (Pateicamies par
Jūsu garšīgiem ēdieniem!),
Z/S „Eži” Konstantinovas
pagasts (Paldies par garšīgiem āboliem un sulu!) .
Un noslēgumā tiek ievesta
zālē 5 gadu jubilejas torte
un augļu kokteilis. Spoži
deg sveces un dalībnieku
acis mirdz gandarījumā par
paveikto! Seko našķošanās,
domu apmaiņa… Paldies
par ieguldīto darbu skolas
administrācijas
komandai
skolas direktores Anitas Malinovskas vadībā, radošajiem
pedagogiem: mušai, galma
dāmai, pavārei, nerātnajai
kundzei un Jums bērni!
Uz tikšanos! Lai top jaunu domu lidojums radošajai
Inesei Kuzņecovai!
Dagdas novada IKSN
vadītāja Marija Micķeviča
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Sociālā dienesta ziņas

Martā 82 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas
statuss un 6 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas
statuss.
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 222
ģimenēm EUR 13071,65
apmērā, dzīvokļa pabalsts
naudā EUR 2056,70 apmērā piešķirts 69 ģimenēm
un natūrā - 22 ģimenēm
EUR 597,76 apmērā, citi
pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 30 ģimenēm EUR 884,79 apmērā,
1 pabalsts krīzes situācijā
EUR 1290,-.

Sociālās
garantijas bāreņiem un pabalsts
audžuģimenēm
– EUR 5427,80 apmērā,
apbedīšanas pabalsts vai
papildus pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR
1399,00; pabalsts jaundzimušo aprūpei – EUR 1320,6 ģimenēm, pabalsts Afganistānas kara 1 dalībniekam
– EUR 30,-; pabalsts 14
politiski represētajām personām – EUR 420,-; pabalsts
6 donoriem – EUR 30,-; 26
pabalsti malkas iegādei vai
apkures izdevumu daļējai
segšanai personām ar inva-

Izsludināts projektu konkurss

"Sabiedrība ar dvēseli
2019"
Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas
novada pašvaldības budžeta,
kopējais pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00
€, viena projekta atbalsts līdz 500,00 €.
Konkursa ietvaros piešķir
līdzekļus tādu projektu
īstenošanai, kas atbilst šiem
nosacījumiem:
- rada uzlabojumus Dagdas novadā infrastruktūras
vai sociālajā jomā;
- būs publiski pieejami;
- tiek īstenoti pašu
iedzīvotāju spēkiem.
Projektā var piedalīties
biedrības, nodibinājumi un
nereģistrētas
iedzīvotāju
grupas.
Projekta ietvaros Dagdas novadā būs iespējams
īstenot, piemēram, šādas
aktivitātes: bērnu rotaļu
laukumu ierīkošana un atjaunošana, daudzdzīvokļu
ēkas koplietošanas telpu vai
apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas, brīvā laika
pavadīšanas infrastruktūras
vai sporta laukumu izveide

vai uzlabošana u.tml.
Termiņi: projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 3.aprīļa līdz 3.maijam
plkst. 15:00.
Apstiprinātie
projekti
īstenojami ne vēlāk kā līdz
2019. gada 30.septembrim.
Finansēti tiks izdevumi
par inventāru, pamatlīdzekļiem un materiālu iegādi,
bet netiks finansētas pakalpojumu, darbaspēka un
citas nolikumā atrunātās izmaksas.
Ar konkursa nolikumu un
pieteikšanās nosacījumiem
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas www.dagda.lv
sadaļā Projekti / Pašvaldības projekti / Sabiedrība ar
dvēseli 2019, un drukātā
veidā to iespējams saņemt
Dagdas novada pašvaldībā,
Attīstības un plānošanas
nodaļā, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā.
Konkursa koordinators
Tatjana Munda

liditāti – EUR 3120,-; citi
pabalsti (duša, ceļu tīrīšana,
dokumentu
noformēšana
u.c.) – EUR 1023,76.
Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai
izlietoti EUR 30671,46.
Papildus jau esošajām, 4
personām piešķirts asistenta pakalpojums, 1 personai
piešķirts aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, 2 personām
veikta ikdienas aktivitāšu un
vides novērtēšana, uzsāktas
sociālā darba lietas - 2 ar pilngadīgām personām.

Pasākumi Dagdas novada
Kultūras centrā un tā struktūrvienībās
aprīlī - maija sākumā:
Dagdas kultūras centrā
Aprīlis - Alekseja Gončarova fotoizstāde "Nekur nav
tik labi kā mājās";
11.aprīlis plkst.10.00 Leļļu teātra "TIMS" izrāde
"Draudzības skola";
21.aprīlis plkst.14.00 - Lieldienu pasākums bērniem.
Dagdas ceļojošā kausa
“Dagdas Superola” izcīņa;
4.maijs - Baltā galdauta
svētki.
Andrupenes TN
21. aprīlī plkst.18.00 - Lieldienu uzvedums.
Andzeļu TN
21.aprīlī - Lieldienu pasākums “Lieldieniņa gaiša
nāca”. Pēc koncerta Lieldienu zaķis aicina piedalīties
olu ripināsanā.
Asūnes TN
21.aprīlī plkst.16.00 - Lieldienu pasākums bērniem
„Ak, bagāti Lieldiensvētki”.
Bērziņu TN
21. aprīlī plkst. 14.00 Lieldienu pasākums “Jautrās
Lieldienu izdarības” ar rotaļām, spēlēm, olu kaujām.
Ezernieku SN
5.aprīlī plkst.16.00 - dokumentālā filma “Kurts Fridrihsons”;
12.aprīlī plkst. 16.00 –

dokumentālā filma “Laika
tilti”;
19.aprīlī plkst. 16.00 - dokumentālā filma “Lustrum”;
21.aprīlī plkst. 15.00 – Lieldienu pasākums;
10.maijs plkst.14.00 – Senioru balle
Ķepovas SN:
21. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums "Nāc,
nākdama, Liela diena";
05.maijā - Baltā galdauta
svētki.
Konstantinovas TN
21.aprīlī plkst.14.00 - Lieldienu pasākums bērniem;
plkst. 22.00 – svētku diskotēka. Ieeja – 1.00 EUR
Svariņu TN
06.aprīlī plkst. 11.00 -13.00
- "Satiec savu meistaru!";
21.aprīlī plkst. 14.00 "Lieldienu prieki maziem";
21.aprīlī plkst. 21.00 "Lieldienu prieki lieliem
Šķaunes TN
21.aprīlī plkst.14.00 - Lieldienu groziņu balle ''Mēs
tiekamies Lieldienās''.
Spēlē Katķeviču ģimene no
Ludzas;
4.maijā plkst. 12.00 - Baltā
galdauta svētki.

Fotoieskats vispavasarīgākajā pasākumā

"Cālis iedzied pavasari"
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ALEJAS IELAS PĀRBŪVE DAGDAS PILSĒTĀ
“Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija
uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās”
5.6.2.0/18/I/001

5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta”
Projekta iesniedzējs:
Krāslavas novada dome
Projekta sadarbības partneris:
Dagdas novada pašvaldība
Projekta mērķi:
Projekta mērķis ir Krāslavas un Dagdas
novadu ceļu un ielu infrastruktūras pārbūve, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās
degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju
veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta tiešais mērķis ir veikt Izvaltas ielas
posma, Kalna ielas posma, pašvaldības ceļa
“Augstkalne - Saksoni”, pašvaldības ceļa
"Dauguļi-Raudovišķi" posma un pašvaldības ceļa "Pleiku apbraucamais ceļš" posma
pārbūvi Krāslavas novada teritorijā, kā arī
Alejas ielas pārbūvi Dagdas novada Dagdas pilsētā.
Projekta apraksts:
Projekta ietvaros tiks veikta Izvaltas
ielas posma (110 m), Kalna ielas posma un pašvaldības ceļa “Augstkalne
- Saksoni” (1265 m), pašvaldības ceļa
"Dauguļi-Raudovišķi" (2000 m) posma
un pašvaldības ceļa "Pleiku apbraucamais
ceļš" (336m) posma pārbūve Krāslavas
novada teritorijā, kā arī Alejas ielas (1345
m) pārbūve Dagdas novada Dagdas pilsētā.
Projektā iekļautie ielu posmi ir pilsētas

nozīmes publiskās ielas, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu
īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas
zonām. Projektā iekļautie lauku ceļu posmi nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko
personu un zemnieku saimniecību īpašumiem.
Projektā iekļauta transporta infrastruktūra
ir funkcionālie savienojumi līdz degradētajām teritorijām, kurās darbojas komersanti,
kas projekta ietvaros ir apņēmušies izveidot
36 jaunās darba vietas un veikt nefinanšu
investīcijas 2 034 084.00 EUR apmērā savu
uzņēmumu attīstībā. Projekta ietvaros tiks
atjaunotas degradētās teritorijas 3.87 ha
platībā, kas pielāgotas jaunu komersantu izvietošanai un esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un
ekonomisko aktivitāti pašvaldībās.
Īstenošanas laiks:
04.2019. - 09.2020.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas:
Kopējās attiecināmās izmaksas
4 030 941,85 EUR
ERAF finansējums 2 819 138,15 EUR
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām
363 541,11 EUR
Pašvaldību finansējums 848 262,59 EUR
Dagdas novada pašvaldības attiecināmās izmaksas:
Kopējās attiecināmās izmaksas
1 910174,51 EUR
ERAF finansējums 1 16000,00 EUR

Valsts budžeta dotācijas
pašvaldībām 225052,35
EUR
Pašvaldības finansējums
525122,16 EUR
Kontaktinformācija:

Andris Rukmans
65620284
rukmans@kraslava.lv
Ligita Nagļa
65681726
ligita.nagla@dagda.lv

Dagdas novada pašvaldības autoceļu
fonda līdzekļu izlietojums autoceļu
uzturēšanai 2019. gada februāri
Nr.

Summa ar PVN

1.

Teritoriālā vienība
(pilsēta, pagasti)
Andrupenes pagasts

2.
3.

Andzeļu pagasts
Asūnes pagasts

418,78
0,00

4.

Bērziņu pagasts

364,46

5.
6.

Dagdas pagasts
Ezernieku pagasts

0,00
387,82

7.

Konstantinovas pagasts

8.

Ķepovas pagasts

92,97

9.

Svariņu pagasts

544,95

10.

Šķaunes pagasts
Pagastos kopā:
Dagdas pilsēta:

41,68
2,322.95
7,791.99

Pavisam KOPĀ:

10,114.94

11.

472,29

0,00
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VIŅSAULĒ
AIZGĀJUŠIE*
MARTA MĒNESĪ
Auzins Alberts (dz.1944.g.)
Beitāns Pēteris (dz.1937.g.)
Bobule Marta (dz.1926.g.)
Parshukov Ivan (dz.1941.g.)
Platače Genovefa (dz.1933.g.)
Pužule Aleksandrina
(dz.1925.g.)
Rogovska Viktorija (dz.1942.g.)
Rokole Jevgēnija (dz.1939.g.)
Senzjuks Mihails (dz.1964.g.)
Šelegovičs Pāvels (dz.1948.g.)
Vanags Jurijs (dz.1961.g.)
Žeimote Ludmila (dz.1946.g.)

IZSAKĀM DZIĻU
LĪDZJŪTĪBU
TUVINIEKIEM
*reģistrētie Dagdas novada
dzimtsarakstu nodaļā martā

Visi uz Lielo talku!

27.aprīlī visus Dagdas
novada iedzīvotājus aicinām
piedalīties Lielajā talkā.
Rūpēsimies par savu
novadu!

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!
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