Svinēsim Annas
Dagdā!
Dagdas novada svētkos „Annas
Dagdā” katru gadu tiek piedāvāti
pasākumi dažādām gaumēm, nodrošinot iespēju katram novada
iedzīvotājam svētku programmā
atrast sev interesējošo. Tas, kāda
būs šo svētku sajūta šogad, ir katra
paša ziņā, bet mēs sniedzam iespēju svētkos sajusties daļai no sava
novada.
Latvijas valsts simtgades gadā rodas vēlme uzsvērt mūsu tautas identitāti, piederību dzimtenei un vienlaicīgi arī unikalitāti kultūrā, valodā
un dzīves ziņā. Tāpēc šī gada svētku
programmā dominē latviskās vērtības.
27. jūlijā, piektdienā, jau no agra
rīta Dagdas tirgū un pilsētas skvērā
notiks dažnedažādas aktivitātes un
izklaides. Gadatirgū varēs iegādāties
gan vietējo mājražotāju un amatnieku
ražojumus, gan viesu darinājumus.
Popularizējot Dagdas novada tūrisma
piedāvājumu, gadatirgū piedalīsies
arī muzejs „Andrupenes lauku sēta”,
Vides izglītības un kultūras centrs
„Ķepa” un Jaundomes muižas vides
izglītības centrs, stāstot par šīs sezonas aktuālākajiem piedāvājumiem.
Amatnieku radošajās darbnīcās apmeklētāji varēs apbrīnot meistaru
roku veiklību un varēs izmēģināt savu
roku spējas. Gadatirgū īpaši aicinātas piedalīties visas Annas! Uzrādot
personu apliecinošu dokumentu,
Annām būs iespēja pasmelties laimi
„Annas akā”. Laukumā pie domes
no pulksten 10:30 noritēs sacensību
„Latvijas spēcīgākā pilsēta” Dagdas
posms. Iedzīvotāji aicināti parādīt
savu spēku un pārspēt pagājušā gada
rādītājus. Daugavpils Būvniecības
tehnikuma stadionā no pulksten 12 :
00 darbosies mobilā virvju trase un
norisināsies Zumba Fitness maratons
trīs stundu garumā. Ikvienam svētku
viesim būs iespēja izbaudīt karstos
Zumba dance ritmus, kā arī iepazīties
un uz savas ādas izbaudīt Jumping
Fitness studijas (Daugavpils) fitnesa
programmu. Izturīgākos dejotājus
sagaida balvas. Vakarpusē, pulksten
19:00, Dagdas brīvdabas estrādē
skatītāji varēs izbaudīt Folkmūzikas
vakaru ar grupām „Iļģi” un „ImantaDimanta un draugi”. Iestājoties tumsai, basketbola cienītāji varēs piedalīties vai atbalstīt spēlētājus nakts
strītbola turnīrā JIC „Parka rozes”
laukumā.
28.jūlijā, sestdienā, jau pulksten
10 :00 no rīta Dagdas ezera pludmalē
Jelgavas ielā tiek aicināti pludmales
volejbola spēlētāji un atbalstītāji.
Pusdienlaikā ikviens interesents varēs

vērot kā notiek cepļa izņemšana Evijas Maļkevičas keramikas darbnīcā
„Runčuki” (Ezermaļi, Andrupenes
pagasts). Pašvaldība nodrošinās
bezmaksas transportu nokļūšanai
uz norisi. Savukārt, Dagdas Muižā
notiks zirgu rikšotāju sacensības –
viens no kuplāk apmeklētākajiem un
skatāmākajiem pasākumiem, kas kļuvis par novada svētku neatņemamu
sastāvdaļu. Vakarā, pulksten 20:00,
Dagdas brīvdabas estrādē izskanēs
Dziesmu un deju svētku atskaņu kon-

certs. Pēc koncerta notiks konkursa
“Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” laureātu apbalvošana,
noslēgumā zaļumballe, spēlēs Arno
un Bernadeta Eversi (Rēzekne).
Svētdienas diena Latgalē sākas ar
Dievkalpojumu. 29. jūlijā pulksten
14:00 visi būs gaidīti Beresnes Romas katoļu baznīcā uz Sv.Annas dienas atlaidām. Pašvaldība nodrošinās
bezmaksas transportu nokļūšanai
uz norisi. Pulksten 15:00 Dagdas
brīvdabas estrādē notiks Putu ballīte

bērniem, bet svētku noslēgumā tiks
piedāvāts brīvdabas kino seanss –
animācijas filma „Kukaiņu slepenā
dzīve”.
Visi pasākumi ir bez maksas!Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai
informācijai pašvaldības mājas lapā
www.dagda.lv
„Annas Dagdā” darba grupas
koordinatore Inese Plesņa
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20. jūnija Domes sēdes lēmumi
►► Deputāti atbalstīja vienreizēju sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā vienai personai.
►► Tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības
2017.gada pārskats ar bilanci pēc pašvaldības
finansiālā stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri
– EUR 17 381 718.
►► Apstiprināja pašvaldības projektu konkursa
„Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā” nolikumu un izveidoja Konkursa vērtēšanas komisiju.
►► Tika apstiprināta Dagdas novada pašvaldības
personu datu apstrādes politika un Dagdas
novada pašvaldības iekšējie noteikumi “Personas datu aizsardzības kārtība Dagdas novada pašvaldībā”.
►► Tika apstiprināts Dagdas novada Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas amatu saraksts ar
grozījumiem no 01.07.2018.
►► Ar 2018.gada 1.jūliju Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu nodokļu maksātāju
struktūrvienības tiks reģistrētas kā Dagdas
novada pašvaldības nodokļu maksātāja struktūrvienības:
Andrupenes pamatskola;
Andrupenes pirmsskolas izglītības iestāde
“Avotiņš”;
Muzejs “Andrupenes lauku sēta”;
Andzeļu pamatskola;
Asūnes pamatskola;

Ezernieku vidusskola;
Konstantinovas sākumskola;
Šķaunes pamatskola.
►► Apstiprināja Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” fizioterapeita un psihiatra
individuālo konsultāciju un nodarbību pakalpojumu maksu ar 2018.gada 1.jūliju.
►► Novirzīja no pašvaldības 2018.gada budžetā
plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 6 000 VSPC “Dagda” darbinieku atlaišanas izmaksu kompensācijai.
►► Lai nodrošinātu Būvniecības valsts kontroles
biroja lēmuma izpildi, Andrupenes pamatskolas ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, nolemts veikt grozījumus
pašvaldības 2018.gada budžetā un paredzēt
Andrupenes pagasta pārvaldei papildu finansējumu 4719 EUR.
►► Tika apstiprināti Dagdas novada pašvaldības
pagastu pārvalžu nolikumi
►► Tika apstiprināti Dagdas novada Kultūras
centra un bibliotēkas nolikumi.
►► Nolēma iecelt Inesi Plesņu par Dagdas novada Kultūras centra vadītāju ar 2018.gada
1.jūliju.
►► Nolēma iecelt Dainu Jakoveli par Dagdas novada bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāju ar 2018.gada 1.jūliju.
►► Vienai personai tika izīrēta dzīvojamā platība, piecām personām pagarināti īres līgumi.
►► Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautā-

jumi: par pašvaldības zemes gabalu reģistrēšanu zemesgrāmatā; par pieteikšanās termiņa
pagarināšanu uz zemes gabala nomu; par nekustamo īpašumu sadali un jauna nosaukuma
piešķiršanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu;
par zemes nomas tiesību pāreju; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu;
par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu;
par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības
domes lēmumā; par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Papildus tika izskatīti 2 jautājumi.
►► Tika veikti grozījumi pašvaldības īpašumu
sastāvā.
►► Nolēma likvidēt vienu vēlēšanu iecirkni un
virzīt Centrālai vēlēšanu komisijai apstiprināšanai 10 vēlēšanu iecirkņus Dagdas novadā.
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

ATJAUNOTA SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ANDZEĻMUIŽAS BAZNĪCAS FASĀDE
Andzeļmuižas Svētā Jāņa
Kristītāja Romas katoļu
draudze sirsnīgi pateicas
biedrībai “Krāslavas rajona
partnerība” par LEADER
programmas
izsludināto konkursu, atbalstu un
iedrošinājumu tajā piedalīties, rezultātā ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu
tika īstenots Andzeļmuižas
Svētā Jāņa Kristītāja katoļu
draudzes projekts Nr.16-03AL33-A019.2201-000009
“Svētā Jāņa Kristītāja
Andzeļmuižas
baznīcas
fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”.
Mūsu projekta mērķis
bija – veicināt reliģiskās
intereses attīstību Dag-

das novadā, nodrošinot
reliģiskā mantojuma saglabāšanu, sakārtošanu un
pakalpojumu pieejamību,
veicot Sv. Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas
fasādes atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu.
Projekta ietvaros tika
veikts cokola remonts,
cokola gruntēšana un siltināšana, cokola armēšana, apmēšana un krāsošana (80 m2); fasādes
sienas gruntēšana, siltināšana, armēšana, apmešana
un krāsošana (196 m2);
bruģakmeņu ieklāšana (10
m2) un zāliena atjaunošana
(80 m2).
Projekta kopējās izmaksas
sastāda 22 778,30 euro,

tajā skaitā 20 500,00 euro
(90%) – Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 2
277,83 euro (10%) – Dagdas novada pašvaldības
līdzfinansējums. Projektā
paredzētus būvdarbus veica
SIA “Līgaiši”. Projekts tika
uzsākts 2017. gada vasarā
un pabeigts 2018. gada
maijā.
Atjaunošanas darbu laikā
tika konstatēti neparedzētie
sarežģījumi. To novēršanai bija nepieciešams papildfinansējums. Sirsnīgi
pateicamies Dagdas nova-

da domei par sapratni un
atsaucību, mēs saņēmām
atbalstu un atjaunošanas
darbi varēja turpināties.
Milzīgs paldies visiem cilvēkiem, kas tika iesaistīti
projekta realizācijā!
Sirsnīgs paldies Dagdas novada attīstības un
plānošanas nodaļas projektu koordinatorei Tatjanai
Mundai par palīdzību, atbalstu, sadarbību, par prasmi novērtēt situāciju un
augstu profesionalitāti.
Projekta rezultātā ir
atjaunota baznīcas fasāde
un labiekārtota teritorijas apkārtne, kas ilglaicīgi
palīdzēs saglabāt baznīcu kā
kultūras un garīguma centru nākamajām paaudzēm,
kā arī projekta rezultāts
ilglaicīgi sniegs estētisko
un praktisku ieguldījumu
Andzeļu pagasta un Dagdas novada iedzīvotājiem.
Atjaunotā un labiekārtotā
baznīca vienmēr atvērta,
sasniedzama un pieejama
visai sabiedrībai. “Te ir
skaisti!”, tā saka cilvēki.
Ar Dagdas novada domes
un prāvesta Jāņa Voverova finansiālo atbalstu, SIA
“VTV 14” palīdzību un atsaucību tika veikts ieejas
lieveņu remonts. Sirsnīgs

paldies! Pateicoties Vasilija Šalajeva labestībai, tika
nomainīts Krusts pie baznīcas. Neskatoties uz tik sauso laiku un ūdens trūkumu,
pie mūsu baltā, skaistā dievnama kupli zied, prāvesta
Andra Sprukta, iegādātas
sarkanās rozes. Ir sastādītas
begonijas u.c. puķes, par
tām nemitīgi rūpējās Terēze
Sinicina, Elvīra Sevostjanova, pēc iespējas ūdeni
piegādā Florentijs Siļavins.
Milzīgs paldies!
Paldies visiem cilvēkiem
par atsaucību un atbalstu
teritorijas labiekārtošanā.
Paldies, Andzeļu pagasta pārvaldei par sniegto
palīdzību risinot saimnieciskus jautājumus. Paldies
visiem draudzes locekļiem
un ciemiņiem par lūgšanām,
labiem vārdiem, par lieliem
un maziem darbiem. Tikai
darbojoties vienoti kopā,
ziedojot sevi, kalpojot Dievam, var paveikt un sasniegt iecerēto. Lai žēlsirdība, mīlestība un skaistums
zied mūsu sirdīs!
Draudzes vecākā
Veronika Vērdiņa
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Asūnes Tautas namam ir iegādāta
jauna skaņas aparatūra
Skaņas aparatūras iegāde noritēja Lauku
atbalsta dienesta un Vietējās rīcības grupas
“Krāslavas rajona partnerība” atbalstītā projekta Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000020
“Skaņas aparatūras iegāde Asūnes tautas
namam sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un amatiermākslas kolektīvu darbības
kvalitātes nodrošināšanai” ietvaros, kas
tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projekta mērķis ir dažādot Asūnes Tautas
nama piedāvātās sabiedriskās aktivitātes un
sekmēt amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko un radošo izaugsmi. Projekta rezultātā
tika iegādātas divu joslu akustiskās sistēmas,

skaņu mikserpults, četri vokālie mikrofoni,
kā arī papildaprīkojums. Skaņas aparatūra
paredzēta izmantošanai gan telpās, gan brīvdabas pasākumos. Aparatūra tiks izmantota pulciņu un amatiermākslas kolektīvu
mēģinājumu laikā, tādējādi sagatavojot kvalitatīvāku kultūras pasākumu programmu.
Skaņas aparatūras piegādi nodrošināja SIA
“Diogens Audio”.
____________________________________
Projekta kopējās izmaksas 4 994.88 EUR,
Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums
499.49 EUR
Publiskais finansējums – 4 495.39 EUR
Olga Gekiša
Projektu koordinators

Dagdas pilsētas pludmalē uzstādīti
brīvdabas trenažierismilšu kastes,

Lai dažādotu Dagdas pilsētas iedzīvotāju sabiedriskās
aktivitātes, Dagdas pilsētas
jaunajā pludmalē ir izvietoti divi brīvdabas trenažieru
kompleksi. Trenažieri ir pa-

pildinājums jau esošai pludmales infrastruktūrai: šeit
iedzīvotajiem jau iepriekš
bija brīvi pieejama ugunskura vieta, nojumes, volejbola
laukumi, strītbola laukums,

ģērbtuves,
tualetes un protams, peldvieta ar laipu.
Brīvdabas
trenažieru
uzstādīšana
notika
projekta
Nr.17-03AL33-A019.2202-000003
“Brīvdabas
trenažieru izvietošana Dagdas
pilsētā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējie
iedzīvotājiem”, kurš tika
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības
fonda (ELFLA) finansēšanas
Latvijas Lauku attīstības
programmas (LAP) 2014.2020.gadam pasākumā.
Trenažieru uzstādīšanu veica SIA “VTV 14”, savukārt
tehnisko dokumentāciju izstrādāja SIA “Admira”.
_______________________
Projekta kopējās izmaksas
12 453.53 EUR,
Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 3749.63
EUR
Publiskais finansējums 8 703.90 EUR

Ar
Latvijas
vides
aizsardzības fonda (LVAF)
padomes
2018.gada
01.marta sēdes lēmumu tika
apstiprināts Dagdas novada
pašvaldības projekts “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un
Ežezeram Dagdas novadā”
(Reģ.Nr.1-08/73/2018).

2017.gada rudenī, pamatojoties uz iepriekš veikto iepirkumu, tika noslēgts līgums ar SIA “Austrumu būvnieks” par
auto stāvlaukuma izbūvi pie Veselības un sociālo pakalpojumu centra (VSPC) “Dagda”, taču līguma darbības laikā ir
radušās sadarbības problēmas un būvdarbi netika izpildīti pilna apmērā, līguma termiņam beidzoties.
Šā gada aprīlī tika pieņemts lēmums lauzt līgumu ar SIA
“Austrumu būvnieks” un izsludināt jaunu iepirkumu par atlikušajiem auto stāvlaukuma izbūves darbiem. Atkārtotā
iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “VTV 14”
un ar 1.jūniju pēc ilga pārtraukuma būvdarbi tiek turpināti.
Tiek plānots, ka jauns auto stāvlaukums VSPC “Dagda” apmeklētajiem būs pieejams šīs vasaras nogalē. Pateicamies
visiem Dagdas novada iedzīvotājiem par pacietību un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu laikā.
Auto stāvlaukums pie VSPC “Dagda” tiek izbūvēts
vietējās rīcības grupas “Krāslavas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta Nr.
16-03-AL33-A019.2201-000007 “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” ietvaros,
kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP)
2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Auto stāvlaukuma teritorija tiks izveidota ar mērķi uzlabot
VSPC “Dagda” pakalpojumu pieejamību Dagda novada iedzīvotājiem. Izveidotais stāvlaukums tiks sadalīts pa
zonām, kurās būs iespēja piebraukt un novietot automašīnu
tuvāk ieejai cilvēkiem ar kustības traucējumiem (cilvēkiem ar
invaliditāti), kā arī tiks paredzētas auto stāvvietas ģimenēm ar
maziem bērniem.
________________________________________________
Projekta kopējās izmaksas 71 938,86 EUR,
Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 28 591,76 EUR
Publiskais finansējums – 43 347,10 EUR
Projektu koordinators
Olga Gekiša

Olga Gekiša
Projektu koordinators

Taps ekspluatācijas noteikumi
Dagdas ezeram un Ežezeram
Projekta
pieteikums
tika iesniegts projektu
konkursa vadlīnijā “Ūdeņu
aizsardzība”,
aktivitātē
“Publisko ūdeņu pārvaldība”, apakšaktivitātē “3.1.
plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”.
Projekta
īstermiņa
mērķis: izstrādāt Dag-

Tiek atsākti darbi pie
VSPC “Dagda”

das ezera un Ežezera ekspluatācijas
noteikumus,
savukārt ilgtermiņa mērķis
ir saglabāt un uzlabot
Dagdas ezera un Ežezera
ekoloģisko stāvokli. Tiks
veikta zivju augšanas un
barošanās paradumu, barības bāzes, kā arī ūdens
ekoloģiskās
kvalitātes
novērtēšana abos ezeros,

lai papildinātu pieejamo
informāciju un secīgi tajā
balstītu nākotnes resursu
apsaimniekošanas stratēģiju.
Dagdas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar
nodibinājumu “Vides risinājumu institūts” par ekspluatācijas noteikumu izstrādi minētajiem ezeriem.
Līguma termiņš ir līdz
2019. gada 30. martam.

____________________
Projekta kopējās izmaksas 9015,00 EUR
Piešķirtais
finansējums
no LVAF: 9015,00 EUR
(100%)

Projekta kontaktpersona:
Olga Gekiša
Projektu koordinators
tel.65681437
olga.gekisa@dagda.lv
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2. DARBA GRUPAS SANĀKSME
projekta ietvaros
"HEALTHYLIFE" LLI-329
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Dagdas novada Pļaušanas svētki Asūnē

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S
Latvijas valsts meži finansiālo atbalstu.

Šī gada 19.jūnijā Dagdas
novada pašvaldībā tika organizēta Latvijas - Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas projekta „ VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE
SOĻI RADĪT LAIMĪGU
NĀKOTNI ( HEALTHY
LIFE- FIRST STEPS IN
CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE,
LLI-329” partneru 2.darba grupa.
Projekta partneri prezentēja līdz šīm paveikto darbu kā
arī tika apspriesti projekta
ieviešanas aktuāli jautājumi:
1. Starptautiskās nometnes
organizācija Dagdas novadā;
2. Administratīvie jautājumi
( 1.starpposma atskaite);
3. Projekta mērķi un rezultāti;
4. Publicitātes prasības, publicitātes ieviešana partneru
mājaslapās;
5. Neformālās izglītības programmas u.c. svarīgi jautājumi projekta realizēšanā
Īstenojot šo projektu,
Dagdas novada pašvaldības attīstībā tiks ieguldītas investīcijas gan mācību
programmu
izveidošanā,
gan starptautisku izglītojošo pasākumu īstenošanā,
gan mācību infrastruktūras
uzlabošanā, kas būtiski uzlabos mācību iestādes kapacitāti, samazinās sociālā nevienlīdzību, uzlabojot izpratni
par veselīgu dzīvesveidu un

ekoloģiju starp riskam pakļautiem jauniešiem un
bērniem ar īpašajam vajadzībām, veidojot draudzīgu
tīklu starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem.
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/veseliga-dzive-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

„Biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai vai
attīstībai Dagdas novadā”

Vēloties sniegt atbalstu sava
novada jaunajiem uzņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem
(deklarētiem Dagdas novadā)
vecumā līdz 35 gadiem (
ieskaitot), kuriem ir griba
un idejas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, Dagdas
novada pašvaldība izsludina
projektu konkursu „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā”.
Vienam
Konkursa
uzvarētājam atbalsta summa
nepārsniedz EUR 2500.00
(divi tūkstoši pieci simti
eiro).
Pieteikumu
iesniegšana
tiek noteikta no 2018.gada
02.jūlija līdz 03.augustam

plkst.15.00.
Projekta
īstenošana
jāpabeidz līdz 2018.gada
21.decembrim.
Konsultācija par pieteikuma
aizpildīšanas metodiku, biznesa plānu un attīstības projektu pamatiem notiks 2018.
gada 17.jūlijā plkst.14.00
Alejas ielā 4, Dagdā.
Ar konkursa nolikumu un
pieteikuma
dokumentiem
var iepazīties www.dagda.lv
Konkursa rīkotāja kontaktpersona: Dagdas novada
pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
koordinators Olga Gekiša,
telefons 65681437, mob.
tel. 27808574, e-pasts: olga.
gekisa@dagda.lv.

Jau astoņus gadus Dagdas novadā, katru gadu
citā pagastā, tiek organizētas pļaušanas sacensības
ar mērķi popularizēt videi
draudzīgu sporta veidu,
iesaistīt iedzīvotājus senču
tradīciju saglabāšanā un
noskaidrot labākos pļāvējus visās vecuma grupās.
Šogad organizēšanas stafeti
ir saņēmis Asūnes pagasts.
Tāpēc 14.jūlijā pl. 9.00
visi pļaušanas entuziasti
laipni gaidīti Asūnes ciema
pļavā!
Lai šos svētkus padarītu
saistošākus un saturīgākus,
Dagdas novada pašvaldības
Asūnes Tautas nams nolēma
uzrakstīt projektu un iesniegt
to Latgales Kultūras programmas projektu konkur-

sam. Un tas tika atbalstīts!
Pasākuma organizēšanai ir
saņemti 500 eiro.
Pļaušanas svētku programmas kuplināšanai aicināta
Mākoņkalna folkloras kopa,
kura ir apzinājusi dažādas
siena pļaušanas, vākšanas,
zārdošanas, talku rīkošanas
un pusdienu gatavošanas
tradīcijas. Folkloras kopa
skatītājiem vadīs arī aukstās
zupas gatavošanas meistarklasi.
Ludzas amatnieku centra meistars klātesošajiem
ierādīs lauku darbus ar seniem darba rīkiem, demonstrēs siena gatavošanas
procesu – gan izkapts kapināšanu, gan strīķēšanu, gan
pļāvēja vienmērīgo līgošanos
pļavā. Jauniešu biedrības

brīvprātīgie apmeklētājiem
piedāvās vainagu pīšanas
meistarklasi. Skatītāji varēs
sacensties košākā vainadziņa
pīšanā un mēroties spēkiem
vīru cīņās.
Protams, notiks arī ikgadējās tradicionālās pļaušanas
sacensības. To nolikums
pieejams pašvaldības mājas
lapā www.dagda.lv.
Projekts tiek īstenots
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Atbalsts kultūras programmām
reģionos” ar Latvijas valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, īstenojot
Latgales Kultūras programmu 2018. Līdzfinansējumu
nodrošina Dagdas novada
pašvaldība.
Informācija par svētku norisi
un dalībnieku pieteikšanās:
Asūnes TN vadītāja Olga
Lukjanska, tālr. 29246185,
e-pasts: asunetn@inbox.lv

Dagdas baltkrievu biedrībai ir atbalstīti
divi projekti

Maija sākumā Dagdas baltkrievu biedrība
„Verbica” iesniedza divus projekta pieteikumus
Latgales NVO projektu
programmas
2018.gada
konkursā. Kopumā programmā šogad bija iesniegti 38 projektu pieteikumi
no dažādam Latgales biedrībām, bet atbalstīts 21
projekts. „Verbicai” šis
gads bija veiksmīgs, tika
atbalstīti abi projekti.
Projekts „Latgales baltkrievu veltījums Latvijai dzimšanas dienā” tiks īstenots
kā pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvu atbalsta projekts,
kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību
un dažādu tautību iedzīvotāju līdzdalību, sekmējot
Latvijas valsts simtgades
svinību virsmērķa „Stiprināt

Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu
savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu. Tā ietvaros
Dagdas novadā 14.jūlijā un
15.jūlijā izskanēs IV Starptautiskais baltkrievu dziesmu
un deju festivāls „Fest 2018”.
Pirmajā festivāla dienā aktivitātes norisināsies Dagdā,
bet otrajā dienā improvizēta Baltkrievu sēta darbosies
Ezernieku brīvdabas estrādē.
Katru gadu festivālam ir cita
tēma, šogad tas ir baltkrievu
veltījums Latvijai simtgadē.
Otrs baltkrievu biedrības
projekts „Baltkrievu dziesmas godināšanas svētki” tiks
īstenots ar mērķi veicināt
mazākumtautību identitātes
un kultūras mantojuma
saglabāšanu. Tā ietvaros tiks
veikts populāras baltkrievu

dziesmas ieraksts profesionālā mūzikas ierakstu
studijā, tiks izveidots videoklips ierakstītajai dziesmai un 2018.gada 24.novembrī tiks organizēti Baltkrievu
dziesmas svētki par godu
ansambļa „Akoļica” piecu
gadu jubilejai. Visi tiek laipni aicināti apmeklēt Dagdas
baltkrievu biedrības „Verbica” organizētos kultūras
pasākumus!
Projekts tiek īstenots ar
LR Kultūras ministrijas un
biedrības „Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs” finansiālu atbalstu. Līdzfinansējumu projektiem nodrošina
Dagdas novada pašvaldība.
Projekta vadītāja
Inese Plesņa

Kultūras pasākumi jūlijā
Asūnē:
14.07. Dagdas novada
Pļaušanas svētki.
Andrupenē:
20.07. III Latgales stāstnieku festivāls "Amatu
stāsti par biteniekiem"
Andrupenes lauku sētā un
Kroma kolnā.
Dagdā:
14.07. Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju
festivāls "Fest 2018"

21.07. III Latgales stāstnieku festivāls "Amatu
stāsti par biteniekiem"Bērnu rīts Dagdas novada
bibliotēkā.
27.07. - 29.07. Dagdas novada svētki "Annas Dagdā"
Ezerniekos:
15.07. Starptautiskā baltkrievu dziesmu un deju
festivāla "Fest 2018" atskaņu koncerts.

21.07. III Latgales stāstnieku festivāls "Amatu
stāsti par biteniekiem".
Jaundomes muižas svētki.
Ķepovā:
20.07. Bauskas novada
Codes amatierteātris "Spēlētprieks". Izrāde "Spietu
laiks".

Dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot
pasākumu afišām
un www.dagda.lv.
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Starptautiskais folkloras
festivāls "Baltica 2018"
21. jūnijā izskanēja Starptautiskā folkloras festivāla
"Baltica 2018" novadu diena
Dagdā. Tajā piedalījās 37 folkloras kopas un etnogrāfiskie
ansambļi no Latvijas un Žemaitijas Nacionālā parka folkloras ansamblis PLATELĒ
(Lietuva). Festivāla tēma
šogad bija Jāņi un ziedēšana.

Svarīga informācija!
Sakarā ar centralizētās
grāmatvedības
uzskaites
ieviešanu Dagdas novada pašvaldībā, sākot ar
2018.gada 01.jūliju, veicot bezskaidras naudas
norēķinus ar Dagdas novada pašvaldības pagastu
pārvaldēm
(Andrupenes,
Andzeļu, Asūnes, Bērziņu,
Ezernieku,
Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un
Šķaunes) un to struktūrvienībām, par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,
komunālajiem maksājumiem, nomu, vecāku maksām
un citiem maksas pakalpojumiem, kā maksājuma
saņēmējs jānorāda “Dagdas

novada pašvaldība”, reģ.
nr. 90000041224 , adrese;
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. Maksājumus
var veikt uz sekojošiem
bankas kontiem:
1. AS SEB banka
LV72UNLA0050018182302
2. AS “SWEDBANK”
LV11HABA0551027261960
3. AS "Norvik Banka"
LV29LATB0002210090556
Skaidras naudas norēķinus
arī pēc 01.jūlija varēs veikt
attiecīgo pagastu pārvalžu
kasēs, kā arī Dagdas novada
pašvaldības kasē.
Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.
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Dagdā ar stāstiem godinās bitenieka amatu

No 2018. gada 20.–21. jūlijam Dagdā un tās
apkārtnē – Andrupenē, Zundos, Jaundomes
muižā – norisināsies trešais Latgales stāstnieku festivāls, kas šogad tiks veltīts bitenieka
amatam. Uz festivāla pasākumiem aicināts
ikviens interesents, īpaši bitenieki, vietējie
amatnieki un interesenti.
Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti par
bitinīkim” šogad piedāvās iespēju iepazīt vienu
no senākajiem amatiem – bitenieka amatu –, kas
vēl aizvien ir praktizēts un pieprasīts arī mūsdienās. Gaidāmajā festivālā būs sastopami stāstnieki
no dažādiem Latvijas novadiem un Spānijas, būs
iespēja dzirdēt atšķirīgus dialektus, skanīgas dziesmas, jautrus un saldus stāstus no stāstniekiem,
biteniekiem, vietējām un viesu folkloras kopām.
20. jūlijā plkst. 14:00 muzejā „Andrupenes lauku
sēta” festivāls tiks atklāts ar diviem priekšlasījumiem – par tradicionālo prasmju fotonegatīviem,
kas 20.gs. sākumā uzņemti Dagdas apkārtnē un

Andzeļos:
09.07. – 25.07. Izstāde ar skolas
ieteiktās literatūras grāmatām ,,Lasīsim vasarā "
Svariņos:
No 12.07. Tematiska izstāde un pārrunas „Gatavosim pašas krājumus
ziemai!”
No 20.07. Pušķu izstāde „ Ziedu
poēzija!”
27.07. Novadpētniecības viktorīna
skolas vecuma bērniem.
Andrupenē:
02.07. - 03.08. "Grāmatas atpūtas
brīžiem" - literatūras izstāde piedāvā
aizraujošu lasāmvielu pieaugušajiem.
No 2.07. Kokgriešanas meistara Elmāra Auziņa koka izstrādājumu izstāde.
17.07 - 31.07. Cikla "Viņpus vārtiem
" grāmatu autora Aivara Kļava jubilejas gadam veltīta literatūras izstāde.
Bērziņos:
2.07. - 30.07. "Esi vesels!"
Izstāde piedāvā materiālus par ve-

„Senī omoti Dagdā. Bitinīka stuosts”. Savukārt
plkst. 16:30 visi aicināti uz Kroma kolnu, kur stāstīs
par bitenieku amatu senatnē, un pie ugunskura
tiks ritināti Latvijas novadu stāsti. Pirmā festivāla
diena noslēgsies ar pasākumu „Vokorā, kod bitis
guļ...” – vakarēšanu, anekdošu un jautro stāstu
vakaru muzejā „Andrupenes lauku sēta”.
21. jūlija rītā bērni ar vecākiem aicināti apmeklēt Dagdas novada Tautas bibliotēku, kur
stāsti tiks stāstīti bērniem. Otrās dienas pārējās
aktivitātes norisināsies Jaundomes muižā, ieskandinot Jaundomes muižas svētkus. Plkst. 16:00 interesenti aicināti uz stāstu pēcpusdienu ar novada
biteniekiem „Man bej vīna taida bite, kai pārnuo
gūtiņeņa” un plkst. 19:00 festivāla noslēguma
un Jaundomes muižas svētku lielajā sarīkojumā
„Biteit’ motūs!”, kurā piedalīsies gan pašmāju,
gan viesu kolektīvi un stāstnieki.
Dagdas novadā bitenieka amats ir viens no
populārākajiem praktizētajiem tradicionālajiem

Pasākumi bibliotēkās:

selīgu dzīvesveidu, ārstniecības augiem un citiem dabas produktiem, kā
arī tautas dziedniecību.
9.07. - 31.07. Literatūras izstāde "Ko
lasīsim vasaras brīvlaikā..."
Dagdas bērnu bibliotēkā:
05.07. plkst. 13:00 - 14:00 Bibliotekārā stunda “Jaunākā latviešu
oriģinālliteratūra”;
24.07. plkst. 10:00 Rīta stunda mazajiem “Kukaiņu dažādās mājas”;
16.07. Informācijas diena “ Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā
jūlijā”;
No jūlija līdz decembrim – Lasīt
veicināšana “ Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā”
No janvāra līdz decembrim konkurss “ Krāj un laimē Dagdas
bērnu bibliotēkā”;
Izstādes:
02.07. – 31.07. “Vāģi lieliem un maziem”
02.07. – 31.07. “Latgale – Zilo ezeru
zeme”
Jūnijs – augusts: “ Ceļosim grāmatu

amatiem. Bitenieka darbs ar bitēm nav viegls, jo
prasa rūpīgu un harmonisku sadarbību ar bitēm,
savukārt darba rezultāts ir salds un vērtīgs produkts, kas, tāpat kā stāsti, priecē un uzlabo ikviena
veselību. Dalība publiskajos festivāla pasākumos
ir bezmaksas!
Festivālu „Omotu stuosti par bitinīkim” organizē Latvijas Stāstnieku asociācija, Dagdas
novada Folkloras centrs, biedrība „Aprika”, Latviešu folkloras krātuve, kultūras un mākslas biedrība „Teira Latgolys muoksla”, atbalsta Dagdas
novads, Jaundomes muiža, muzejs „Andrupenes
lauku sēta”, biedrība „Kroma kolna bruoliste”, vietējās folkloras kopas, bitenieki, amatnieki un citi
labvēļi.
Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
Latvijas stāstnieku asociācija
stāstnieki@gmail.com
+371 26187266

pasaulē arī šajā vasarā!”
16.07. – 31.07. “Grāmatiņ, stāsti, kas
jauns!”
Dagdas novada tautas bibliotēka:
27.06. Jauno grāmatu diena “Lasīt –
nozīmē lidot…”
02.07 - 30.07. “Vasaras ogas ziemas
priekam” (Tematiska izstāde)
02.07 - 30.07. “Viss joprojām ir tepat
līdzās…” ( Rakstniekam Aivaram
Kļavim – 65)
02.07 - 30.07. “Grāmata melnā tērpā”
(Izstāžu cikla “Grāmata ietērpta…”
izstāde)
02.07 - 30.07. “Starp diviem dzirnakmeņiem” 1939-1953 (Izstāžu cikla
“Ceļā uz Latvijas simtgadi” izstāde)
Konstantinovā:
02.07. Jaunākās literatūras izstāde
jūlijā.
17.07. Literatūras izstāde “Paaudžu
ķēde – pagātne, šodiena” Rakstniekam Aivaram Kļavim – 65
20.07. Literatūras izstāde “Likteņi
laikmetu griežos” Rakstniekam Visvaldim Lāmam – 95

27.07. Derīgo padomu stunda
„Lasītājs iesaka…”
Katru ceturtdienu darbojas sieviešu
klubiņš “Veiksme”
Ķepovā:
05.07. - 15.07. Vietējās rokdarbnieces Renatas Zavadskas darbu izstāde.
19.07. - 23.07. Literatūras izstāde
veltīta rakstnieka, publicista Visvalda Lāma 95. gadadienai.
Ezerniekos:
02.07. ”Dzīpariņi un auseklīši”- literatūras izstāde rokdarbniecēm
12.07. ”Manas laimes atslēdziņa” psiholoģijas un garīgās literatūras
izstāde
Šķaunē:
09.06. – 20.06. „Brīvam brīdim”
jauno grāmatu izstāde.
27.07. – 3.08. „Kalnu aukas” literatūras izstāde, kas veltīta angļu rakstnieces Emīlijas Brontē 200. atceres
dienai.

Izmaiņas autobusu kustībā
Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, atsaucoties uz pārvadātāja SIA
“Daugavpils
autobusu
parks” ierosinājumiem, ir
veikusi šādus grozījumus
reģionālo vietējās nozīmes
maršrutu tīkla “LATGALE” lotē “KRĀSLAVA”:
maršrutā
Nr.
6213
“Krāslava-Skaista-Dagda”
- reisam Nr. 13 plkst. 18.45
no Krāslavas AO mainīts
pienākšanas laiks galapunktā uz plkst. 19.25 (iepriekš bija plkst. 19.35) un
noteikts, ka nekursē svētku
dienās,
- reisam Nr. 20 plkst. 17.15
no Dagdas AO noteikts, ka
nekursē svētku dienās;

maršrutā
Nr.
6237
“Dagda-Muižnieki-Šķaune-Dagda”
- reisam Nr. 03 plkst.
05.50 no Dagdas AO
mainīts atiešanas laiks uz
plkst. 06.05, nemainot pienākšanas laiku galapunktā
plkst. 07.55,
- reisam Nr. 02 plkst. 17.00
no Dagdas AO mainīts pienākšanas laiks galapunktā no plkst. 19.05 uz plkst.
18.50;
maršrutā Nr.7557 “Dagda-Rēzekne-Dagda”
- reisam Nr. 01 plkst. 10.40
no Dagdas AO izmainīts izpildes laiks starp pieturām,
pienākšanas laiks Rēzeknes
AO no plkst. 12.00 uz plkst.
11.50 un pienākšanas laiks
galapunktā no plkst. 14.00
uz plkst. 13.50;

- slēgts reiss Nr. 02 plkst.
05.50 no Dagdas AO;
- atklāts reiss Nr. 06 plkst.
06:00 no Dagdas AO ar
izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
- reisam Nr. 03 plkst. 14.50
no Dagdas AO izmainīts izpildes laiks starp pieturām
un pienākšanas laiks Dagdas AO no plkst. 17.45 uz
plkst. 17.35;
- reisam Nr. 04 plkst. 15.30
no Dagdas AO izmainīts izpildes laiks starp pieturām,
pienākšanas laiks Rēzeknes
AO no plkst. 17.00 uz plkst.
16.50 un pienākšanas laiks
galapunktā Dagdas AO no
plkst. 18.50 uz plkst. 18.40;
maršrutā Nr. 7564 “Rēzekne-Ezernieki-Dagda”
- reisam Nr. 01 plkst. 10.10
no Rēzeknes AO izmainīts

izpildes laiks starp pieturām
un pienākšanas laiks Dagdas AO no plkst. 11.30 uz
plkst. 11.20;
- slēgts reiss Nr. 02
plkst.07:40 no Dagdas AO;
- atklāts reiss Nr. 04
plkst.07:50 no Dagdas AO
ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
maršrutā
Nr.
6211
“Krāslava-Robežnieki-Asūne”
- reisa Nr. 01 plkst. 06.20
no Krāslavas AO kustības
sarakstā iekļauta pieturvieta
“Pleiki”;
- reisa Nr. 03 plkst. 13.00
no Krāslavas AO kustības
sarakstā iekļauta pieturvieta
“Pleiki”;
- reisa Nr. 06 plkst. 07.35
no pieturvietas “Asūne”
kustības sarakstā iekļauta

pieturvieta “Pleiki”;
- reisa Nr. 08 plkst. 14.30
no pieturvietas “Asūne”
kustības sarakstā iekļauta
pieturvieta “Pleiki”.
Izmaiņas stājas spēkā ar
01.07.2018.
Latgales plānošanas
reģiona
Administrācijas vadītāja
Iveta Maļina - Tabūne

Sporta skolas ziņas
Vispārizglītojošās skolās bērni jau
devās brīvlaikā, bet Sporta skolā vēl
turpinājās mācību treniņu process.
Jūnija sākumā pašiem sportiskākiem
audzēkņiem Ezerniekos tika organizēta dienas treniņnometne “Veselīgs un vesels”. Sākumsagatavošanas
grupas bērni apmeklēja nodarbības
Dagdā, bet izlaiduma klases skolēni
sportoja pēc speciālās treniņprogrammas.
Dagdas novada Sporta skolas atklātajās vieglatlētikas četrcīņas sacensībās par līderiem kļuva U-12
grupā Daniels Kazakevičs (1.v.),
Viktors Kuzmins (2.v.), Samuels
Zariņš (3.v.), Undīne Kromāne (1.v.),
Katrīna Kuzņecova (2.v.), Jolanta Vrubļevska (3.v.). U-10 vecuma
grupā zēniem labākie Nikita Mihailovskis (1.v.), Lauris Borovkovs (2.v.),
Andis Goligins (3.v.) un meitenēm
Milana Poļaka (1.v.), Luīze Kromāne
(2.v.), Katrīna Dmitrijeva (3.v.).
2.jūnijā Preiļu novada BJSS stadionā norisinājās Preiļu novada
atklātais čempionāts vieglatlētikā
visām vecuma grupām, kā arī pieaugušajiem, uz kuru sabrauca gan-
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Dagdas Sporta skolas piedalījās trīs
komandas. Ilze Beitāne un Jana Poļaka stabili ierindojās 2.vietā abos posmos. Otrajā posmā Lāsma Vasiļevska
un Aleksandra Morozova pacēlās no
4.vietas uz 3.vietu un Simona Zemlicka ar Kristīni Vasiļevsku pacēlās
par vienu vietu augstāk.
Pirmssvētku dienās Sporta skolas trīs
vieglatlēti startēja Latvijas čempionātā U-18 grupai Saldū. Sacensībās
tika atļauts startēt tikai tiem sportistiem, kuri izpildījuši LVS Jaunatnes
komisijas noteiktos normatīvus.
Vislabākos rezultātus sasniedza Linards Pauliņš. Sportists ierindojās
augstajā piektajā vietā gan 100m, gan
200m distancēs. Jana Poļaka 1500m
distancē ieguva 9.vietu, bet 800m
12.vietu. Mūsu augstlēcējs Mārtiņš
Konošonoks sacensībās pārvarēja
1,75m augstu latiņu un ierindojās
11.vietā.

drīz visas Latgales sporta skolas.
No Dagdas piedalījās divi sportisti.
Viktors Kuzmins tāllēkšanā palika
4.vietā, augstlēkšanā 2.vietā. Mārtiņš

Konošonoks augstlēkšanā piekāpās
tikai mājiniekam un ieguva 2.vietu.
Jūnijā notika Krāslavas GAMES
pludmales volejbola divi posmi. No

Sacensību sezona vēl turpinās,
tāpēc novēlu sportistiem veiksmi!
Vija Nipere
Dagdas novada
Sporta skolas direktore

Paveiktie darbi jūnijā Dagdas novadā
Andrupenes pagastā:
Liels uzsvars tika veltīts teritorijas labiekārtošanai ielīgošanas un līgo pasākumu pilnvērtīgai
norisei, tas ir soliņu izgatavošana un uzstādīšana,
apkārtnes uzkopšana. Tika veikti visdažādākie
apzaļumošanas pasākumi, PII"Avotiņš" teritorijā
tika izveidota puķudobe, kas veltīta Latvijas simtgadei. Tiek veikti malkas sagatavošanas darbi apkures sezonai.
Andzeļu pagastā:
Turpinājās zāles pļaušana pagasta kapsētās un
Andzeļu ciemā, veica apzaļumošanas darbus- ierīkoja puķu dobes, apgrieza dzīvžogu.Tika daļēji
veikts autoceļu Andzeļi- Kulakova un RuduškiBeitāni remonts. Andzeļu ciemā tika veikts kanalizācijas sistēmas remonts- atjaunots 40 metru garš
sistēmas posms.
Asūnes pagastā:
Ciemata teritorijas appļaušana. Parka ”Mīlestības taka” labiekārtošana: solu remonts, teritorijas
appļaušana. Notika konkurss ”Pašdarinātie dārza
dekori”- parks tika papildināts ar jauniem dārza
dekoriem, puķu dobju ravēšana, laistīšana. Zāles
pļaušana, atkritumu izvešana kapsētās. Pagasta
ceļu uzturēšanas darbi: ceļmalu appļaušana, krūmu ciršana.
Pašvaldības vienistabas dzīvokļa kosmētiskais remonts.
Bērziņu pagastā:
Pašvaldības ceļa Nr.4-14 "Šilova-Šilovas kapi "

uzbērums 0,54 km garumā. Pašvaldības ceļa Nr.
4-19 "Zjazuļova-Pauļukalns" uzbērums 0,44 km
garumā . Pašvaldības ceļu kopšana: Mehanizēta
zāles pļaušana pašvaldības ceļu ceļmalās. Prikņu,
Punduru, Andžānu, Kriškinovas, Valuhu, Šilovas,
Moroziku , Perveļovas kapsētu sakopšana pirms
kapusvētkiem. Pagasta pārvaldes un tās iestāžu
(Tautas nams, Brīva laika pavadīšanas centrs,
NAI, divu ūdensapgādes sistēmu teritorijas) teritoriju sakopšana (zāles pļaušana, apstādījumu,
ziedu kopšana).
Dagdā, Dagdas pagastā:
Dagdas pilsētas PII "Saulīte" uzsākts grupas remonts; Dagdas Mūzika un mākslas skolā uzsākta
gaiteņa grīdas nomaiņa un kosmētiskais remonts.
Pilsētā uzstādīti jauni soli. Zemes līdzināšanas
darbi un zālāja iesēšana. Tika veikta divkāršās
virsmas uzklāšana JIC "Parka rozes" piebraucamajam ceļam. Dagdas pagasta ceļa malu appļaušana. Sagatavošanas darbi starptautiskajam folkloras festivālam "Baltica 2018"
Ezernieku pagastā:
Bērnudārzā tika veikta malkas šķūņa renovācija. Apkopti kapi. Nopļauta pagasta teritorija. Notika ceļa Nr. 6-27 Altiniki-Ostrovļāni ceļa klātnes
un notekgrāvju atjaunošana.
Konstantinovas pagastā:
Pagasta teritorijas appļaušana, puķu dobju sakopšana. Visu mēnesi turpinās pagasta teritorijas
appļaušana, zālāju kopšana, puķu dobju ravēšana

un laistīšana. Kapsētu appļaušana un sakopšana.
Pagasta ceļu greiderēšana. Pagasta ceļa 7-11 grāvjmalu izciršana un appļaušanas darbi. Turpinās
malkas gatavošana nākamajai apkures sezonai.
Parka pagasta centrā appļaušana un gatavošanās
Ļigo svētkiem.
Ķepovas pagastā:
Pastāvīgi tiek veikti pagasta teritorijas sakopšanas darbi. Appļautas visas pagasta ceļmalas.
Pabeigti renovācijas darbi Saietu nama neremontētajā daļā. Izpļautas un sakoptas pagasta kapu teritorijas. Tika uzsākts pašvaldības ceļa Neikšāni
- Lielie Katrinišķi remonts 0,9km.
Svariņu pagastā:
Veikta Veteraucu un Muranišku kapsētu sakopšana, kārtējo reizi sakoptas ielu malas un pagasta
teritorija.
Šķaunes pagastā:
Jūnijs ir rosības mēnesis. Pagasta ļaudis sagaidīja Līgo svētkus pie ugunskura. Folkloras kopa
“Gaiļupeite” dziedāja Līgo dziesmas, sveica Jāņus
un cienāja ar sieru un alu.
Strādnieki aktīvi veic ikdienas darbus – pļauj zāli
pagasta teritorijā, ravē puķudobes.
Pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalās konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” projektu realizācijā, šogad Dagdas novada pašvaldība finansiāli atbalstīja
3 Šķaunes pagasta projektus.

Paziņojums
Dagdas novada pašvaldības dome 2018.gada 20.jūnija sēdē nolēma pagarināt
pieteikšanās termiņu uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004
0207 īpašumā “Gruduļi”,
Alženovā, Dagdas pagastā,
nomu ar izpirkuma tiesībām.
Zemes vienības raksturojošie rādītāji:
Zemes vienības ar ka-

dastra apzīmējumu 6054
004 0207 kopplatība ir 3,19
ha, t.sk. 1,93 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
0,69 ha krūmi, 0,2 ha purvs
un 0,37 ha pārējā zeme. Zemes kvalitātes novērtējums ir
33 balles, kadastrālā vērtība
1109 euro.
Maksimālais nomas termiņš ir 12 gadi. Nomas maksa ir 4,5 % no kadastrālās

vērtības gadā un nomnieka pienākums ir arī maksāt
nekustamā īpašuma nodokli.
Nomas tiesību iegūšanas nosacījumi:
Uz zemes gabala nomu
var pretendēt fiziskam persona, ja viņai nepieder
lauksaimniecības zeme un
tā rakstveidā apliecina, ka
gada laikā pēc nomas līguma ar izpirkšanas tiesībām

noslēgšanas uzsāks zemes
izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās
termiņš ir 2018.gada 31.augusts. Ja uz nomas tiesībām ir
vairāki pretendenti, pašvaldība rīko izlozi.
Izpirkuma tiesības var
izlietot ne agrāk kā nomas
līguma ceturtajā gadā. Izpirkuma cena nosakāma

kadastrālās vērtības apmērā
nomas līguma noslēgšanas
dienā. Iegūt īpašumā zemi
šādā kārtībā fiziska persona
ir tiesīga tikai vienu reizi.
Dagdas novada pašvaldības
mājas lapā www.dagda.lv
sadaļā Tautsaimniecība / Zemes noma ir publicēts nomas
līguma projekts un iesnieguma paraugs.
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Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no
1. jūnija līdz 29. jūnijam reģistrēti
3 jaundzimušie 1 zēns un 2 meitenes, kuriem doti šādi vārdi:

Artjoms,
Lija un Justīne

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

Kapu svētki augustā
04.08. plkst. 12:00 – Zeļepoles kapos (Mākoņkalna pag.)
05.08. plkst. 12:00 – Ezernieku kapos (Ezernieku pag.)
11.08. plkst. 14:00 – Ludvikovas kapos
11.08. plkst. 15:00 – Romulišķu kapos
11.08. plkst. 12:00 – Sivgaļu kapos (Pušas pag.)
18.08. plkst. 12:00 – Patmalnieku kapos (Pušas pag.)
26.08. plkst. 14:00 – Pušas kapos (Pušas pag.)

Paziņojums
Dagdas novada pašvaldības 2018. gada budžetā ir ieplānoti EUR 10 000
līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Dagdas novadā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 17. augusts.
Pieteikumi un dokumenti iesniedzami saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 20.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2017/5 “Par Dagdas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai”,
kas pieejami pašvaldības mājaslapā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi.html
Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

Atbildīgais par izdevumu:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Silvija Rapša, silvija.rapsa@dagda.lv,

tālr. 29190911, 65681721

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

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

