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Dagdu apmeklē bīskaps Jānis Bulis

26.jūlijā Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu apmeklēja viņa ekselence Jānis Bulis – dzimis 1950. gada 17. augustā
Latgalē, Ludzas novada Brigu pagasta Brigos, Barisu mājās. 1972.
gadā iestājies Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgajā seminārā,
kuru beidzis 1977. gadā un tā paša gada 22. maijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē bīskaps Julijans Vaivods viņu ordinējis par priesteri. Bijis
vikārs un prāvests Daugavpilī, prāvests Rēzeknē un Dukstigalā, Rīgā,
Ludzas draudzes prāvests un dekanāta dekāns.
1991. gada 24. jūnijā Jānis Bulis Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē
tika konsekrēts par bīskapu (konsekrēja Svētā Krēsla sūtnis arhibīskaps Frančesko Kalasuono, asistējot bīskapiem Jānim Cakulam un
Vilhelmam Ņukšam) un iecelts par Liepājas diecēzes bīskapu. No
1996. gada 6. janvāra Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps. Latvijas
Bīskapu konferences priekšsēdētājs kopš 2011. gada 18. oktobra.*
Bīskaps Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā vadīja
dievkalpojumu, vairākkārt uzsvērdams Dagdas baznīcas skaistumu
un nozīmību, kā arī aicinādams ticīgos apmeklēt baznīcu tik kuplā
skaitā ik svētdienu. J. Bulis uzsvēra arī pagātnes un mūsdienu ticīgo
atšķirību, norādīja uz to, ka ceļš uz baznīcu un pie Dieva ir jāgodā tāpat kā senajos laikos, kad cilvēkiem ticība bijusi augstākā vērtība, neskatoties uz tās aizliegumu vai tālo ceļu, kāds bija jāmēro
uz baznīcu. Dievkalpojuma laikā bīskaps veica iestiprināšanas rituālu, kurā piedalījās milzīgs skaits
ticīgo.
*http://katolis.lv/baznica-latvija/diecezes-un-draudzes/rezeknes-aglonas-dieceze/rezeknes-aglonas-biskaps-j-bulis.html

„Annas Dagdā”

Dagdas novada gada lielākie svētki „Annas Dagdā” ir noslēgušies. Vairāku dienu garumā ikviens varēja atrasts sev tīkamu pasākumu.
22.jūlijā svētki sākās ar velomaratonu „Apkārt Ežezeram”. 33 velomīļi izbrauca 31 km garu maršrutu - Dagda – Ezernieki – Tolstovkas kalns – Piloru ozolu audze – ceļš uz Andzeļiem – Andzeļi – Kondraši – Murāni –
Artjomovka – Purpļi – Dagdas pilskalns – Dagda. Tās pašas dienas vakarā Dagdas Tautas namā pulcējās
novada pagastu ļaudis uz dziesmu kariem „Novads dzied!”. Neskatoties uz to, ka daudzi dziedātāji pirmo
reizi kāpa uz skatuves, pagastu koru grupas pārsteidza skatītājus ar savām dziesmām, izpildījumu, tērpiem
un šovu.
Otrajā svētku dienā 45 cilvēki devās ekskursijā „Aplis pa Dagdas novadu”, kuras laikā apmeklēja Kroma kolnu, muzeju „Andrupenes lauku sēta”, Jaundomes vides izglītības centru un ekspozīciju zāli, Svariņu
novadpētniecības istabu, „Kundalini jogu” Bērziņu Tautas namā un Vides izglītības un kultūras centru
„Ķepa”. Jelgavas ielas atpūtas vietā pie Dagdas ezera notika pludmales volejbola turnīrs, Svariņu novadpētniecības istabā notika akcija „Nakts muzejā”, un vēlu vakarā JIC „Parka rozes” sacentās strītbola
spēlētāji.
24.jūlijā, piektdienā, notika tradicionālais Annas dienu gadatirgus, kura laikā novada pagastu ļaudis
izpaudās ar savām radošajām idejām. Katra pagasta teltī varēja kaut ko nogaršot, apskatīt, aptaustīt
un pat paspēlēt. Tikmēr citi vizinājās zirgu pajūgā. Tie, kas vēlējās, varēja izbraukt lielu apli pa pilsētu ar
vairākām pieturām, kurās jaunieši izspēlēja dažādas leģendas par Dagdu. Svētki turpinājās ar folkloras
kopu uzvedumu „Kod saimineicys gostus gaida”, kura laikā varēja mācīties kult sviestu, vārīt sieru, gatavot citus gardumus un pēc tam tos nogaršot. Pēcpusdienā savus spēkus un izturību pārbaudīja Izturības
skrējiena dalībnieki. Trase bija tik sarežģīta, ka ne visiem bija pa spēkam, un finišu varēja sasniegt tikai ar
citu dalībnieku palīdzību. Dienas noslēgumā notika viesmākslinieku koncerts, kurā uzstājās grupa „Otra
Puse” un dziedātāja Antra Stafecka.
Sestdiena sākās ar zirgu rikšotāju sacensībām. Skatītāji varēja baudīt ne tikai azartiskās sacensības,
bet arī apskatīt un samīļot dažādus dzīvniekus – kazas, govis, ponijus, trušus un pundurbulli. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumus varēja redzēt koncertā pie Veselības un sociālo pakalpojumu
centra „Dagda”. Svētku kulminācija – noslēguma koncerts – pulcēja daudz skatītāju. Uz skatuves kāpa
gan vietējie pašdarbības kolektīvi, gan viesi no Krāslavas un Daugavpils novadiem, gan no Visaginas
(Lietuva). Lielu prieku sagādāja pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” bērnu priekšnesums. Visu estrādi
aizpildīja daudzie deju kolektīvi, izdejojot deju rakstus, un vokālie ansambļi ar skanīgajām balsīm.
Svētki ir izskanējuši godam! Uz tikšanos nākamgad!
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

2015. gada 28. maijā tika ieviestas izmaiņas 2012. gada 28. marta saistošajos noteikumos „Par
kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un
finanšu resursus” – „saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.2 panta trešo daļu autotransporta lietošana darba vajadzībām ir tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu pildīšanai, nodrošinot publiskas
personas vai publiskas personas institūcijas iestādes funkciju izpildi. Pašvaldības īpašumā esošu transportlīdzekļu iznomāšana privātpersonām neatbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajam mērķim, kā
arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.” Tā kā likumā noteiktā kārtība neatļauj izmantot pašvaldības
transportu privātpersonu vajadzībām, zemāk ir norādīti vairāki transporta nomas un cilvēku pārvadātāju uzņēmumi, kas atrodas vistuvāk Dagdas novadam:
1. A/S „Rēzeknes Autobusu parks” – piedāvā mikroautobusu, lielo autobusu un divstāvu autobusu
nomas iespējas, cenas atkarīgas no veicamā attāluma un/vai plānotā brauciena ilguma. Papildus informācija: Jupatovkas iela 5, Rēzekne, LV – 4600, telefons uzziņām 64624137, 64624160, e-pasts: as_rap@
inbox.lv, www.rezeknesap.lv
2. SIA „Daugavpils Autobusu parks” – piedāvā mikroautobusu, lielo autobusu un divstāvu autobusu
nomas iespējas, cenas atkarīgas no veicamā attāluma un/vai plānotā brauciena ilguma. Papildus
informācija: Kārklu iela 24, Daugavpils, LV – 5403, telefons uzziņām 65429245, 65429245, e-pasts: dap@
dap.apollo.lv , nikolajenko@dap.apollo.lv, mājaslapa - www.buspark.lv
3. LPKS „ Astašova” - piedāvā mikroautobusa (14 vietas) nomas iespējas, cenas atkarīgas no veicamā attāluma un/vai plānotā brauciena ilguma. Papildus informācija: Astašova, Andrupenes pagasts,
Dagdas novads, LV – 5687, telefons uzziņām: 26318394, 65652347, 65652347, e-pasts: astasova2@inbox.lv

Novēlējumi Dagdas novadam

Dagdas novada svētku “Annas Dagdā“ ietvaros notika ekskursija “Aplis pa Dagdas novadu“, kuras dalībnieki arī vēlējas
sveikt novadu svētkos ar saviem laba vēlējumiem:
• Ziedēt un plaukt ik gadu krāšņākiem, skanēt tālumos un
sasniegt iecerēto. Mēs kopā esam stiprāki un nepārvarami, jo
esam dagdānieši Dagdā! Lai Dagdas novads skan visā pasaulē!
• Lai cilvēki kļūtu draudzīgāki!
• Lai Dagdas novada iedzīvotāji būtu laimīgi, vēl vairāk strādīgi
un, galvenokārt, veseli. Lai novads turpinātu attīstīties!
• Lai skan! Lai visā Latvijā (un pat Eiropā un pasaulē) skan Dagdas novada labā slava! Lai dzīvo Dagdas novads!
• Novēlu, lai Dagdas novads augtu un attīstītos!
• Vēlos , lai Dagda būtu skaistākā vieta pasaulē!
• Novēlu Dagdas novadam attīstīties turpmāk, radīt iespējas un
veidot apstākļus, lai jaunieši gribētu atgriezties dzīvot!
• Dagda. Cik lepni skan, jo šeit tu dzimi. Dzima mani bērni. Un nav
skaistākas vietas kā mana maziņā Dagda. Lai plaukst!
• Novēlu, lai katrs ciemiņš, kas pie mums atbrauc jūtās kā mājās!
• Novēlu būt tikpat skaistai pilsētai, kuru jau pazīst arī aiz Latgales
robežām. Iedzīvotājiem izturību, valdībai stiprus nervus un pašai
pilsētai būt vēl labākai un mīļākai saviem iedzīvotājiem!
• Dagdas novadam zelt un plaukt!
• Vēlam Dagdas novadam no saules smelties siltumu, no Dieva –
veselību, no cilvēkiem – sirsnību!
• Novēlu Dagdas novadam attīstību, labklājību, būt draudzīgiem
un vienotiem!
• Lai mūsu novads būtu vēl krāšņāks, nekritizē, bet gan ieraugi un,
ja tas ir tavu spēju robežās - izdari!
• Mieru, radošus izdomas bagātus cilvēkus, stiprus zemniekus!
• Novēlu, lai Dagdas novads būtu bagāts!
Paldies par laba vēlējumiem! Jāatceras gan, ka tikai kopā,
strādājot novada labā, varam padarīt vēlējumus un tajos izteiktās vēlmes par realitāti.
2015.gada jūnijā Dagdas novada pašvaldības projekta konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2015”
ietvaros tika īstenots projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide
daudzdzīvokļu māju pagalmā”.
Rotaļu laukums atrodas daudzdzīvokļu māju Brīvības ielā 5, Alejas ielā 5, Daugavpils ielā 11 un 13 pagalmu teritorijā.
Mūsu projekts ir vērsts uz vecāku galvenā uzdevuma izpildi – sagādāt saviem bērniem bezrūpīgu un aizraujošu bērnību, sniedzot
viņiem iespēju aktīvi piedalīties dažādās rotaļās, komunicēt savā
starpā, attīstīt savu dzīvo iztēli, fiziski un garīgi attīstīties katru dienu!
Projekta ietvaros tika iegādāti koka materiāli, no kuriem bija
salikta un uzstādīta smilšu kaste ar nojumi un šūpoļu un slidkalniņa komplekss. Projekta realizācijas rezultātā gan mūsu bērni, gan
viņu draugi ieguva iespēju rotaļāties, attīstīties fiziski, spēlēt lomu
spēles un jautri pavadīt savu laiku sakoptā un tieši viņiem piemērotā laukumā.
Lielu pateicību izsākām Dagdas novada pašvaldības vadībai
un Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatoriem par
sniegto palīdzību un iespēju realizēt mūsu ieceri!
Pateicamies SIA „Līgaiši” komandai par ieguldīto darbu kokmateriālu sagatavošanā un piegādē un māksliniecei Ingai Romulei
par to, ka padarīja rotaļu laukumu košu un krāsainu.
Daudzdzīvokļu māju Brīvības ielā 5, Alejas ielā 5,
Daugavpils ielā 11 un 13 iedzīvotāji

Dagdas novada Sarkanā krusta nodaļu saiets

28.jūlijā Bērziņu Tautas namā norisinājās Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas novada Sarkanā krusta nodaļu kopā sanākšana, lai tuvāk iepazītos ar
saviem līdzgaitniekiem un domu biedriem, ar kuriem visi Sarkanā krusta biedri strādā viena mērķa labā – palīdzēt tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams.
Pasākuma laikā katra Sarkanā krusta nodaļa īsi prezentēja savu līdzšinējo darbību un
pastāstīja arī par tālākajiem plāniem un nodomiem, kuros ieklausījās arī pārējās Sarkanā
krusta nodaļas – tika sperts liels solis tuvāk sadarbībai.
Pasākumu apmeklēja Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas izpilddirektore Sandra Molotoka, kura savos uzrunas vārdos ne tikai atgādināja
par galveno šīs kustības pamatu – mīlestību, līdzjūtību, sapratni un nesavtību, bet arī minēja, ka kopā Latvijā ir aptuveni 11 000 Sarkanā krusta biedru, no kuriem vairāk kā tūkstotis ir tieši Krāslavas, Dagdas, Aglonas Sarkanā krusta komitejā - katrs desmitais Sarkanā
Krusta biedrs nāk no šīs puses! Ar to noteikti ir jālepojas un šī kustība jāizvērš plašāka, jo,
daloties ar to, kas mums ir, un palīdzot citiem, mēs veidojam pozitīvu enerģiju sev apkārt.
Liels paldies jāsaka arī Sandrai Drozdovai, kas bija pasākuma iniciatore. Mēs vēlreiz varam pārliecināties par to, ka satikšanās un sarunas raisa idejas un no idejas sākas darbi!
Evika Muiziniece

Domes sēdes lēmumi

Š.g. 21. jūlijā notika kārtējā domes sēde, kuras
ietvaros tika izskatīti 30 jautājumi un pieņemti
šādi lēmumi:
• Iepazinusies ar Dagdas novada pašvaldības
publisko pārskatu par 2014. gadu, Dagdas novada dome nolēma apstiprināt Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2014.
gadu, ar kuru varēs iepazīties Dagdas novada
pašvaldībā un tās bibliotēkās, Dagdas novada
pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv un kurš
tiks nosūtīts elektroniskā veidā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai
tās mājas lapā internetā.
• Lai nodrošinātu pašvaldības katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukciju, energoefektivitātes uzlabošanai, Dagdas novada
dome nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 233
000,00 EUR.
• Lai nodrošinātu pašvaldības prioritārā investīciju projekta „Pašvaldības autoceļa Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas apstrāde ar
pretputekļu segumu Konstantinovas ciemā” īstenošanu, tika nolemts ņemt aizņēmumu Valsts
kasē 50 000,00 EUR.
• Deputāti pieņēma zināšanai sociālā dienesta
sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2015.gada 1.pusgadā.
• Deputāti apstiprināja pārskatu par Dagdas
novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi
1.pusgadā;
• Tika piešķirts finansējums Šķaunes pagasta
pārvaldei no pašvaldības 2015.gada budžetā
plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 800 EUR apmērā santehnikas nomaiņai
Šķaunes pamatskolā.
• Tika piešķirts finansējums Andzeļu pagasta
pārvaldei 5 000 EUR apmērā bērnudārza ēkas
remontam.
• Tika nolemts piedzīt nokavētos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus.
• Tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu
vienai personai.
• Svariņu pagasta pārvaldei tika atļauts iegādāties rotējošo pļaujmašīnu līdz 3 000 EUR vērtībā no pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānota-
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jiem līdzekļiem.
• Tika nolemts iznomāt telpas biedrībai „Nākotnei” pašvaldībai piederošajā ēkā Skolas ielā 4,
Porečje, Bērziņu pagastā, divas telpas no 2015.
gada 1.augusta līdz 2025.gada 31.decembrim.
• Deputāti nolēma iznomāt SIA „Dagdas komunālā saimniecība” no 2015.gada 1.augusta uz
20 gadiem zemes gabalus Dagdas pilsētā.
• Tika izskatīti un apstiprināti jautājumi, kas saistīti
ar pašvaldības kustamo mantu (autobusu) izsoļu kārtību.
• Tika nolemts izsolīt pašvaldības nekustamā
īpašumu „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, kā arī
pieņemts lēmums par nomas tiesību izsoli zemes
gabalam 20 m2 platībā, kas atrodas Dagdas
pilsētā.
• Tika nolemts veikt iepirkumus programmatūras
iegādei un finanšu revīzijas veikšanai.
• Tika izskatīti dzīvokļu jautājumi, tika atļauta dzīvokļa apmaiņa divām personām. Tika piešķirts
pašvaldībai piederošs dzīvoklis vienai personai.
• Tika pieņemti lēmumi par īpašumu nosaukumu
piešķiršanu, mantojuma zemes platību izmaiņām, par zemes gabalu kontūru izmaiņu, par
nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu, par zemes nomas tiesību izbeigšanu, par zemes nomas līgumu slēgšanu, par
dzīvokļa Kalna ielā 3-5, Asūnē, Asūnes pagastā,
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā,
par neiznomātas zemes saraksta apstiprināšanu, par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Svariņu pagastā, par zemes vienības
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
īpašumā Andzeļu pagastā, par zemes nomas
līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai,
par zemes nodošanu, par zemes nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
• Tika pieņemts lēmums par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un
audio ierakstu var iepazīties www.dagda.lv /
Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Evika Muizniece,
„Dagdas Novada Ziņas” redaktore

Dagdas novada pašvaldība paziņo par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284 daļas
20 m2 platībā nomas tiesību izsoli. Paredzamais zemes gabala daļas izmantošanas veids –
kioska/paviljona izvietošana. Pieteikšanās izsolei līdz 2015.gada 11.augusta plkst.10:00. Izsole
notiks 2015.gada 11.augustā plkst.11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,
domes sēžu zālē, 2.stāvā.

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības
nekustamais īpašums „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 14,14 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena - 10 700,00 EUR
- (desmit tūkstoši septiņi simti eiro un 00 eiro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās
cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma
tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I. Pauliņu, mob.
tālr.29192507. Izsole notiks 2015.gada 31.augustā plkst.13:00 Dagdas novada pašvaldības
zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties
izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās
no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo
īpašumu ir Jānim Cimoškam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt
mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.
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Īstenots Dagdas novada pašvaldības projekts „Aktīvs un veselīgs
dzīvesveids stilīgiem jauniešiem”
2015.gada martā atklātā projekta konkursa „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes viesiem jauniešiem popularizējot
līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” ietvaros tika atbalstīts Dagdas
novada pašvaldības projekts „Aktīvs un veselīgs dzīvesveids stilīgiem jauniešiem”.
Projekta tiešais mērķis bija iesaistīt 25 Dagdas novada jauniešu
līderus trīs dienu, no 14. līdz 16. jūlijam, neformālās mācīšanās procesā par jauniešiem aktuālo āra dzīves aktivitāšu apgūšanu, kā
arī mudināt jauniešus dalīties savās jauniegūtajās prasmēs un zināšanās ar saviem vienaudžiem un tādējādi iesaistīt arvien vairāk
novada jauniešu aktīvajā, veselīgajā dzīvesveidā un neformālās
izglītības organizāciju darbībā.
Galvenie pasākumi: āra dzīves pamatiemaņu apgūšana, dzīvošana teltī un atpūta pie ugunskura ģitārspēles pavadījumā,
koku pētīšana un piedzīvojumu nakts trase pa Dagdas muižas
parku, āra spēles komunicēšanas, grupas saliedēšanas prasmju
attīstībai. Mērķauditorija: 25 jauniešu līderi (vecumā no 15 līdz 18
gadiem), pa 2 jaunieši no katra pagasta un 5 Dagdas pilsētas
darbinieki. Projekta aktivitāšu vadīšanu nodrošināja Dagdas JIC
vadītāja, 11 jaunatnes darbinieki, 5 brīvprātīgie jaunieši, centrs
„Pakalnieši” un sporta tūrisma pulciņa skolotājs.
Projekta īstenošanas rezultātā iegādātais āra aktivitāšu
mazvērtīgais inventārs tika nodots lietošanā Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centram un ir pieejams ikvienai novada jauniešu
organizācijai un centram.
Projekta kopējās izmaksas ir 4000.00 EUR
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Aļona Matvejeva,
projektu koordinatore

Pļaušanas svētki Svariņu pagastā

Pēc divu gadu pārtraukuma ir atsākusies pļaušanas svētku tradīcija. Svētki šogad norisinājās Svariņu pagastā, jo pēc uzvaras
2012. gada pļaušanas svētkos Konstantinovā Svariņu komandai
tika nodots ceļojošais Pļaušanas svētku kauss un tiesības organizēt nākamo pļaušanas svētku pasākumu.
Svētkos piedalījās septiņu pagastu komandas – Šķaunes, Ezernieku, Svariņu, Konstantinovas, Bērziņu, Dagdas pagasta komanda. Pļaušana notika privātajā teritorijā, jo Svariņu pagastā esot
ļoti grūti atrast pietiekami lielu nenopļautu teritoriju. Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve atzīst, ka svētkiem pagasta iedzīvotāji un darbinieki gatavojušies veselas 3 dienas, jo darāmā bijis ļoti daudz. E. Tjarve atzīmē, ka Dagdas novadā, par laimi,
ir daudz labu pļāvēju. Uz jautājumu, ar kādām īpašībām jābūt
apveltītam labam pļāvējam, E. Tjarve atbild, ka galvenais ir mīlēt
savu zemīti, savu darbu. Lai gan daudzi šobrīd dodot priekšroku
pļaušanai ar trimmeri, tie, kas pļaujot ar izkapti – tie esot īstie pļāvēji, jo izkapts ir senču rīks, pļaušana – senču arods, kura izpildei
vajadzīgs gan fiziskais spēks, gan īpašas tehnikas apguve.
Svētku laikā netrūka atraktīvu priekšnesumu, līdzjutēju skaļo bal-

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota pašvaldības
kustamā manta – Ezernieku pagasta pārvaldes autobuss SETRA S 215 RL. Izsolāmās mantas
nosacītā cena - 5 790,00 EUR - (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro un 00 eiro centi),
nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai
pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju I. Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2015.gada 31.augustā
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.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota pašvaldības
kustamā manta – Konstantinovas pagasta pārvaldes autobuss SETRA S 211 HD. Izsolāmās
mantas nosacītā cena - 8 890,00 EUR - (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit eiro un 00 eiro
centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar
izsoles komisijas priekšsēdētāju I. Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2015.gada 31.augustā 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.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.

su un skaistu uzvaru, ko šogad guva:
• Komandu vērtējumā vīriešiem – Svariņu pagasts
• Komandu vērtējumā sievietēm – Konstantinovas pagasts
• Individuāli sievietēm līdz 50 gadu vecumam - Toņa Šimanska
• Individuāli sievietēm pēc 50 gadu vecuma – Janīna Meikšāne
• Individuāli vīriešiem līdz 50 gadu vecumam – Anatolijs Vaicuļevičs
• Individuāli vīriešiem pēc 50 gadu vecuma - Iosifs Lavrinovičs
Apsveicam uzvarētājus un ceram uz vēl lielāku dalībnieku atsaucību nākamā gada pļaušanas svētkos!
Evika Muizniece
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Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā debess. Sēklu sējot, vienojas Dievs un cilvēks.
/Zenta Mauriņa/
MĀRTIŅŠ VAIČULIS
Vizītkarte
Vārds, uzvārds: Mārtiņš Vaičulis
Vecums: 25
Dzīvesvieta: Zundi, Andrupenes pagasts
Uzņēmuma/saimniecības nosaukums:
Z/S Piekalni
Cik ilgi darbojas savā sfērā: 3 gadi
Šoreiz veiksmes stāsts par Dagdas novadnieku
Mārtiņu Vaičuli. Ievadam pat nav īsti daudz ko
teikt – pārsteigums, prieks un lepnums par tik uzņēmīgiem jauniem cilvēkiem!
Kā radās ideja par savas saimniecības izveidošanu?
Ideja radās, kad pabeidzu augstskolu Rīgā,
bija jāsāk kaut kas darīt, sakrita, ka tieši tika izsludināti Eiropas projekti „ Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”... un kur vēl labāk? Vecākiem bija
piena lopu saimniecība – es nolēmu sākt nodarboties ar gaļas lopiem.
Kāpēc tieši ar gaļas lopiem?
Tāpēc, ka redzēju, kā ir ar piena lopiem – no
rīta un vakarā ir jābūt klāt, tu principā esi lopiem
piesiets, ar gaļas lopiem ir nedaudz vienkāršāk.
Vairāk vari plānot savu laiku un to veltīt arī sev,
ne tikai lopiem.
Cik liela bija konkurence projektā? Cik liela
iespēja bija saņemt finansējumu?
Es principā par 90 % biju pārliecināts, ka tiks
apstiprināts man projekts. Pēc projekta izvērtēšanas punktu sistēmas sasniedzu gandrīz maksimālo skaitu.
Ko tieši iegādājies projekta ietvaros?
Konsultējoties ar tēvu, izlēmām, ka maksimāli
„jāspiež” uz saimniecības apjoma palielināšanu,
lai pēc iespējas ātrāk varētu „uzaudzēt muskuļus”. No Polijas atvedu 20 grūsnas Šarolē šķirnes
teles un no Tukuma novada 20 no mātēm atšķirtas gaļas šķirnes krustojuma telītes, kā arī par
atlikušo finansējumu ierīkoju lopu nožogojumus.
Tehnikas bāze jau bija tēva saimniecībā, bet nu
jau pamazām sākam arī to atjaunot, protams,
arī piesaistot Eiropas projektus.
Un cik lopu Tev ir tagad?
Tikko skaitīju – 96. Bet šogad būs jau pāri simtam.
Kur Tu tālāk realizē lopus?
Atšķirtos bullēnus, kā jau lielākā daļa, uz ārzemēm – Itālija, Turcija, Vācija, labākos – Latvijā,
tepat vaislai daudzi aiziet, principā pa visu Latviju jau strādā, telītes pagaidām atstāju sev, bet
nu iet uz izķeršanu. Var just, ka daudziem rodas
interese par gaļas liellopu audzēšanu, zvana,
interesējas, principā rauj no rokām ārā telītes.
Vai gaļas lopu audzēšana ir tas, ar ko tu taisies saistīt arī savu tālāko dzīvi?
Pagaidām tā izskatās. Turpinu startēt projektos, kas saistīti ar modernizāciju. Tur jau ir noteikums, ka 7 gadus jāturpina darboties šajā nozarē, tā ka nebūs kur likties…
Cik daudz gribi paplašināties?
Cik zeme ļaus.. Pašlaik apsaimniekoju 135 ha,
tā ka ir vēl rezervīte!
Cik liela ir konkurence tavā sfērā?
Uzskatu, ka konkurentu vispār nav, ir tikai kolēģi. Jo vairāk mūsu būs, jo labāk. Pat gribētos, lai
vairāk mūsu nozares pārstāvju būtu, noderētu
gan pieredzes apmaiņai, gan arī ar realizāciju
būtu vieglāk un izdevīgāk, ja vienā reģionā būtu
vairāk saimnieku.
Tu uzskati, ka šeit ir iespēja tādā veidā attīstīties?
Jā, galvenais – jādomā un jādara.
Ar ko tu ieteiktu nodarboties jauniešiem šajā
novadā, lai arī viņiem izdodas tikpat veiksmīgi

kā tev realizēties kādā nišā?
Nav jau vienīgā perspektīvā nozare gaļas lopkopība, ko varētu attīstīt mūsu novadā. Tomēr, lai
tas būtu rentabli ir nepieciešami diezgan lieli resursi, galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, ar kuras iegūšanu varētu rasties lielākās
problēmas,
Pats cenšos un citiem iesaku pēc iespējas
vairāk apmeklēt dažādus LAD un LLKC rīkotos
informatīvos seminārus, kuros tik tiešām var uzzināt jaunākās aktualitātes par dažādām pieejamajām attīstības programmām un projektiem.
Katrs, kurš tikt tiešām vēlas palikt šeit un strādāt,
varēs tur atrast sev kaut ko nederīgu un piemērotu. Galvenais jau ir vēlme un apņēmība.
Kāpēc jauniešiem nebūtu jāpamet savas mājas un jāpaliek uz vietas?

Labāk būt pirmajam ciemā, nekā pēdējam pilsētā. Bet ja nopietni, dabā jau tukša vieta nepaliks, neapsaimniekosim mēs savu senču zemi,
atradīsies kāds cits lielsaimnieks vai ārzemnieks,
kas to darīs. Personīgi mani tas neapmierina, gribu pats savā zemē būt saimnieks!
Ja ir teiciens – kāds suns, tāds saimnieks, tad
šoreiz to laikam var attiecināt arī uz Mārtiņu un
viņa govju ganāmpulku – dzīvnieki, pretēji savai
iespaidīgajai ārienei, ir ārkārtīgi mierīgi un draudzīgi, kas nav nemaz tik bieži sastopams.
Ko novēlēt saimniekam, kam gandrīz viss
jau ir? Vēl ražīgāku un veiksmīgāku turpmāko
karjeru. Sarosās jaunieši – jums ir no kā ņemt
piemēru!
Evika Muizniece

Jauniešu biedrība „Ašo kompānija”
no 15.līdz 19.jūnijam īstenoja LVAF
projektu „Vides izglītības nometne
„Dabai draudzīgie pētnieki””
Pateicoties Latvijas vides
aizsardzības fonda administrācijas finansējumam (888
EUR) un Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējumam
(312 EUR), 16 jaunieši (t.sk.
1 ar īpašām vajadzībām) 5
dienas varēja radoši un interesanti darboties vides dienas nometnē.
Projekta mērķis – rosināt
bērnu un jauniešu interesi darboties vides izglītības
aktivitātēs, mācīties pētīt un
saudzēt dabu, kā arī veicināt
vēlmi saturīgi pavadīt brīvo
laiku dabā.
Pirmajā nometnes dienā
tās dalībnieki darbojās kopā
ar bioloģijas skolotāju Ainu
Skoromko – aktīvi iesaistījās
materiālu vākšanā par Latvijā
aizsargājamām teritorijām un
to veidiem, aizsargājamiem
augiem, dzīvniekiem un putniem, t.sk., Asūnes ezerā. Tika
izveidota prezentācija par
aizsargājamiem objektiem
un to nozīmi. Pēcpusdienā
jaunieši iepazinās ar projekta
ietvaros iegādātajām vides
spēlēm: Dabas kalendāru,
galda spēli „Zveja” , magnētisko karti „Daba un tās aizsardzība”, „Galda spēle vides
apziņas celšanai”.
Nākamajā dienā nometnes
dalībnieki kopā ar skolotāju
Ainu devās āra nodarbībās
„Asūnes ezera aizsargteritorijas pētīšana: ezera ekosistēma”. Teorētiskās zināšanas
tika apvienotas ar praktisko
darbošanos- jaunieši novēroja un fotografēja niedru liju
un mazo ormanīti, kas ligzdo
Asūnes ezera krastos, izveidoja ezera ekosistēmas shēmu,
pētīja ezera krasta augus un
ūdens kukaiņus, novēroja dažādas zivju sugas un secināja, ka Asūnes ezera biotops
aizaug. Pēcpusdienā jaunieši
aktīvi iesaistījās vides spēlēs
ārā: glābās no „lavīnas”, tika
pāri „purvam”, kā arī „iestādīja” pupiņas „dārzā”.
Trešajā nometnes dienā
dalībnieki, darbojoties ar
skolotāju Ainu, apkopoja iepriekšējās dienās iegūtos materiālus un veidoja prezentāciju par darbu projektā. Katrs
jaunietis varēja izpaust savus
talantus, zīmējot vai strādājot
ar datoru. Pēc tam visi devās
uz Asūnes ciema parku „Mīlestības taku”, kur ravēja un
gatavoja augsni, kā arī iestādīja košumkrūmus un puķes.
Darbošanās parkā palīdzēja
saskatīt, izjust un iemācīties
saudzīgi attiekties pret dabu.
Arī nākamā diena nometnes dalībniekiem bija ne mazāk interesanta – izzinošās
ekskursijas uz Vides izglītības
un kultūras centru „Ķepa” un
Jaundomes vides izglītības
centru paplašināja nometnes dalībnieku redzesloku

par Latgales krāšņo dabu.
„Ķepā” apskatījām ekspozīciju ar meža floras un faunas
bagātībām: dažādas koku
sugas, sēnes un aizsargājamos augus, izgājām bebru
taku un nogaršojām „bļīņas”
dabas un tradicionālās kultūras atbalsta biedrībā „Austrumu robeža”. Pateicamies
saimniecītei Ritai par garšīgajām pusdienām!
Jaundomē iepazināmies
ar ūdens floru un faunu, piedalījāmies ūdens dzīvības izzināšanas nodarbībās vides
klasē, kā arī interaktīvajās
nodarbībās, kas papildināja
dabas vides zināšanas. Jaunieši, atraktīvā gida Armanda Pudnika pavadījumā, devās vērot putnus dabā, kā arī
mēģināja noķert zalkti. Pēc
darbošanās svaigā gaisā,
zivju zupa šķita visgaršīgākais
ēdiens! Paldies pavārītēm
Verai un Intai!
Nometnes noslēgumā tās
dalībniekiem tika organizēts
brauciens uz Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centru „Ilgas” Silenes dabas parkā. Tur viņi iepazinās
ar šī centra tapšanas vēsturi,
apskatīja dažādu kukaiņu
kolekcijas. Jauniešu vidū lielu
interesi izraisīja elektromobiļi,
ar kuriem brauc universitātes
darbinieki. Vēlāk DU vadošā
pētnieka Mihaila Pupiņa un
DU pētnieces Aijas Pupiņas
vadītajās nodarbībās jaunieši
ieguva informāciju par ūdens
vides aizsardzību, par ūdeņiem īpaši aizsargājamajās
teritorijās, Eiropas nozīmīgo
sugu populāciju atjaunošanu
un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšanu. Šajās nodarbībās jaunieši iepazinās ar
Silenes dabas parku, jaunākajiem sasniegumiem bioloģiskās daudzveidības izpētē,
ieguva priekšstatu par dabas aizsardzības problēmām.
Kopā ar DU pētniekiem nometnes dalībnieki novadīja
monitoringu atjaunotiem biotopiem un izlaistiem bruņurupučiem.
Nometnes dalībnieku vārdā pateicos Latvijas vides
aizsardzības fonda administrācijai un Dagdas novada
pašvaldībai par doto iespēju
jauniešiem darboties nometnē.
Paldies nometnes darba
grupai: nodarbību vadītājai
Ainai Skoromko un brīvprātīgajai nometnes vadītājai
Žannai Aišpurei!
Paldies pacietīgajam šoferītim Raivim Brencim, Dagdas
novada pašvaldības juristiem
un grāmatvežiem, Dagdas TV
videoinženierim Jānim Viļumam un JIC vadītājai Ainai
Odiņecai par atbalstu nometnes organizēšanā!
O. Lukjanska,
nometnes vadītāja
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Cik skaisti…

Tā saka Andzeļu ciemata iedzīvotāji par baznīcas
apkārtnes pārvērtībām. Liekas, tik vienkāršs vārds –
“skaisti”, bet cik daudz cilvēcīgu īpašību tas ietver! Lai
radītu skaistumu, ir jābūt labam, sirsnīgam radošam un
atbildīgam cilvēkam. Šīs īpašības arī apvienoja iedzīvotājus grupā “Labie ļaudis”, kas ar izstrādātu projektu piedalījās konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2015” un
saņēma finansējumu. Sirsnīgs paldies par to konkursa
organizatoriem! Mūsu projekta mērķis bija labiekārtot
baznīcas apkārtni, padarot Andzeļu pagastu un, līdz
ar to, Dagdas novadu skaistāku.
Mēs no sirds priecājamies par ieguldīto darbu, jo
projekts ir patiešām izdevies – ir ierīkoti gludi, līdzeni

braukšanas celiņi līdz baznīcai un Lielajam Krustam,
iestādītas dekoratīvās tūjas, kas norobežo baznīcu no
lielā ceļa, iestādītas puķes.
Īpaši sirsnīgu pateicību mēs vēlamies izteikt prāvestam Andrim Spruktam par lielo atbalstu un sadarbību
projekta izpildē.
Lielu paldies par atsaucību, sapratni un palīdzību
sakām arī Valērijam Blusam un viņa komandai.
Mīļš paldies jāsaka arī projekta grupas dalībniekiem
Terēzei Siņicinai, Elvīrai Sevosfjanovai, Romualdam Kurakinam un Ērikam Pauliņam par ciešu sadarbību un
saliedētību.
Paldies visiem mīļiem, labiem cilvēkiem, kas iesais-

tījās dažādās aktivitātēs, mūs atbalstīja, palīdzēja risināt dažādus saimnieciskus jautājumus. Vēlreiz – paldies! Tikai darbojoties kopīgi un ar mīlestību var gūt
rezultātus, nekad neaizmirstot, ka dievnamam un tā
apkārtnei jābūt vienai no skaistākajām ciematā.
Projekta grupas izvirzītais mērķis ir jāturpina arī nākamgad. Darāmā ir daudz! Ceram uz Dagdas novada pašvaldības konkursiem, kuros varēsim piedalīties.
Lai visiem izdodas sasniegt nospraustos mērķus, priecāties par paveikto un dāvāt prieku citiem, lai biežāk
cilvēki varētu teikt: “Skaisti!”
Projekta grupas “Labie cilvēki” vadītāja
V. Vērdiņa

Vai Tu zināji, ka:
1. augustā 1933. gadā nodeg Dagdas ūdensdzirnavas. Izteikta doma par ļauprātīgu dedzināšanu, jo dzirnavām bijuši parādi Hipotēku bankā.
„Vēl viena kārtīga nodegšana.” Latgales Ziņas. 1933. gada 4.augusts.

11. augustā 1936. gadā izveidotas lauksaimniecības biedrības visos Latvijas pagastos.
Valdības izdotais likums paredz, ka visos pagastos jādibina lauksaimniecības
biedrības, pārreģistrējot agrāk pastāvošās saimieciska rakstura biedrības. Biedrību
paraugstatūti pieņemti Lauksaimniecības kameras prezidija sēdē 1936.gada 23.jūlijā, publicēti „Valdības vēstnesī” 1936.gada 11.augustā.
Tagadējā Dagdas novadā lauksaimniecības biedrību 1938-1940.gadā vadījis Aleksejs Audžans Bukmuižas Skaistmalos, rēzeknes apriņķis.
„Lauksaimniecības biedrību normālstatūti.” Valdības Vēstnesis. 1936. gada 11.augusts.

19. augustā 1949. gadā arestēts katoļu garīdznieks Pēteris Gadzāns. Bijis Pušas un
Andrupenes draudzes prāvests. Miris ieslodzījumā 1949.gada 4.septembrī.
Ludženiece, A. „Totalitārais padomju režīms Latvijas teritorijā un Latvijas katoļu Baznīca: 1944.1964. „Latvijas Vēsture. Jauno un jaunāko laiku vēsture, 2000. Nr. 4 (40): 20.-28.lpp.

20. augustā 2009. gadā Dagdas pašvaldība pieņem lēmumu par Upmalas skolas
slēgšanu.
Skola slēgta sakarā ar finansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” ieviešanu, kā
arī bērnu skaita straujo samazināšanos.
Skola slēgta ar 2009.gada 31.augustu.
2011.gadā bijušajās skolas telpās atvērts brīvā laika pavadīšanas centrs „Upmala”.
20.08.2009. „Protokols Nr.7” http://dagda.lv/pasvaldiba/dokumenti/ (11.12.2011).

20. augustā 2009. gadā Dagdas pašvaldība pieņem lēmumu par Labiešu pamatskolas slēgšanu. Dagdas novada Labiešu pamatskola Svariņos slēgta sakarā ar
finansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” ieviešanu, kā arī bērnu skaita straujo
samazināšanos.
Skola slēgta ar 2009.gada 31.augustu.
2009.gada 18.novembrī skolas telpās atverta novadpētniecības istaba. To organizē bibliotēkas vadītāja Ludmila Paskačima.

23. augustā 1751. gadā - no Bukmuižas baznīcas vēstures - Livonijas bīskaps Puzina
atļauj noturēt dievkalpojumus jaunuzceltajā Bukmuižas baznīcā.
23. augustā 2010. gadā dibināta Dagdas novadpētniecības biedrība „Patria”.
Biedrība reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Biedrības vadītājs Aivars Arnicāns.
Roga, J. „Jaunas iespējas, jauni plāni.” Ezerzeme. 2011. gada 8.novembris.

24. augustā 2013. gadā atklāts jaunuzbūvētais Ezernieku saietu nams.
Namu iesvētīja Bukmuižas un Andzeļmuižas draudzes prāvests Andris Sprukts.
„Ilgi gaidītā dāvana!” Ezerzeme. 2013. 30.augusts.

25.augustā 1934. gadā Dagdā izceļas liels ugunsgrēks. Tā cēlonis – neuzmanīga
rīcība ar degošu petrolejas lampu Morduka Peidnera preču noliktavā. Nodega 8
ēkas ar 15 veikaliem. Zaudējumi - 103 000 Ls.
„Ugunsgrēka postījumi Dagdā.” Latvijas Kareivis. 25.08.1934.
26.augusts 2005.gadā prezidente Vaira Vīķe - Freiberga apmeklē Krāslavu, Dagdu
un vairākas Krāslavas rajona zemniecības. Vizītes programmā:
Dagdas arodvidusskolas apmeklējums, īsa saruna ar arodvidusskolas direktori Ināru Zavadsku,
apaļais galds ar Krāslavas rajona izglītības un lauksaimniecības darbiniekiem, ziedu nolikšana pie pieminekļa, godinot represēto piemiņu, neformāla tikšanās ar
Dagdas izglītības iestāžu audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem, z/s Eži apmeklējums, viesošanās pie Novaku ģimenes Konstantinovkā, viesošanās pie Kovaļevsku
ģimenes Robežniekos, Krāslavas pils apskate, Sv. Donāta Romas Katoļu baznīcas
apmeklējums, ziedu nolikšana pie nesen mirušā Baznīcas dekāna kapa, baznīcas
apskate, tikšanās ar Krāslavas iedzīvotājiem Kultūras namā.
27. augustā 1941. gadā - Ebreju represijas Latgalē. Vācu okupācijas iestādes veic
akciju, kurā nogalināti 216 Krāslavas un Dagdas iedzīvotāji – ebreji un 4 krievu karagūstekņi.

20.08.2009. „Protokols Nr.7” http://dagda.lv/pasvaldiba/dokumenti/ (11.12.2011).

Informāciju apkopoja Evika Muizniece
*pēc “Latgales dati“ sniegtās informācijas
www.latgalesdati.du.lv

„Новости Дагдского Края”

Праздник Дагдского края „Анны в Дагде”

Завершился самый большой праздник
Дагдского края „Анны в Дагде”. В течение нескольких дней каждый мог найти для
себя приятное мероприятие.
Праздник начался 22 июля веломарафоном „Вокруг Эжезерса”. 33 любителя велосипедной езды проехали по маршруту протяжённостью 31 км: Дагда, Эзерниеки- гора
Толстовка- Пилорская дубовая роща- путь в
Андзели – Андзели – Кондраши – Мураны –
Артёмовка – Пурпли – Дагдское городище
– Дагда. В тот же день вечером в Дагдском
Народном доме собрались жители из волостей края на песенные состязания „Край
поёт!”. Несмотря на то, что многие певцы
вышли на сцену в первый раз, хоровые группы волостей удивили зрителей своими песнями, исполнением, костюмами и шоу
Во второй праздничный день 45 человек отправились на экскурсию „Круг по Дагдскому краю”, во время которой посетили гору
Крома, музей „Андрупенская сельская
усадьба”, Яундомский центр образования
среды и экспозиционный зал, Свариньскую
краеведческую комнату, „Кундалини йогу” в
Берзиньском Народном доме и Центр культуры и образования среды „Ķepa”. На месте отдыха на ул. Елгавас у Дагдского озера
состоялся турнир по пляжному волейболу, в
Свариньской краеведческой комнате – акция „Ночь в музее” и поздно вечером в МИЦ
„Parka rozes” состязались игроки по стритболу.
24 июля в пятницу состоялась традиционная ярмарка дня Анны, во время которой
жители волостей края проявили свои творческие идеи. В палатках каждой волости
можно было что-то попробовать на вкус,
осмотреть, пощупать и даже поиграть. Тем
временем некоторые катались на лошади-

ной повозке. Те, кто хотел, могли проехать
большой круг по городу с несколькими
остановками, на которых молодые люди
разыгрывали некоторые легенды о Дагде.
Праздник продолжился представлением
фольклорной группы „Kod saimineicys gostus
gaida”, во время которого можно было научиться сбивать масло, варить сыр, готовить
другие вкусности, а потом их попробовать.
После обеда свои силы и выдержку проверяли участники бега на выносливость. Трасса была такой сложной, что не всем была
по силам, и финиша некоторые смогли
достичь только при помощи других участников. В завершение дня состоялся концерт
гостей, на котором выступали группа „Otra
Puse” и певица Антра Стафецка.
Суббота началась соревнованиями рысаков. Зрители могли наслаждаться не
только азартными состязаниями, но и осмотреть и приласкать разных животных: коз,
коров, пони, кроликов, карликовых быков.
Представление самодеятельных художественных коллективов можно было увидеть
на концерте у Центра здравоохранения и
социальных услуг pundurbulli „Дагда”. Кульминация праздника- заключительный концерт – собрал много зрителей. На сцену
поднимались и местные самодеятельные
коллективы, и гости из Краславского и Даугавпилсского краёв, и из Висангины (Литва).
Большую радость доставило выступление
детей ДОУ „Saulīte„. Эстраду заполнили
многие танцевальные коллективы и вокальные ансамбли со звонкими голосами.
Праздник удался на славу! До встречи в
следующем году!
Гуна Малиновска,
руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям

Дагду посетил эпископ Янис Булис

26 июля Дагдский Римско-католический костёл Святой
Троицы посетил Его Святейшество Янис Булис (родился 17
августа 1950 года в Латгалии, в доме Барису в Бригах Бригской волости Лудзенского края. В 1972 году поступил в Римско – католическую Духовную семинарию Рижской митрополии, которую закончил в 1977 году. В том же году 22 мая
в Рижском соборе Святого Екаба эпископ Юлиян Вайвод
рукоположил его в сан священника. Был викарием и пробстом в Даугавпилсе, пробстом в Резекне и Дукстигале,
Риге, пробстом Лудзенского прихода и деканом деканата.
24 июня 1991 года в Елгавском Кафедральном соборе
Святого Язепа Янис Булис был рукоположен в епископа (рукоположил посланник Святого Престола Франческо Каласуоно, ассистируя эпископам Янису Цакулу и Вильхельму
Нюкше) и выдвинут эпископом Лиепайского диоцеза. С 6
января 1996 года эпископ Резекненско- Аглонского диоцеза. С 18 октября 2011 года председатель Латвийской конференции Эпископов.
Эпископ провёл богослужение в Дагдском Римско – католическом костёле Святой Троицы, многократно подчеркнув красоту и значение Дагдского костёла, а также пригласив верующих посещать костёл в таком же большом
количестве каждое воскресенье. Я. Булис подчеркнул различие верующих в наши дни и
в прошлые годы, указав на то,
что путь в церковь и к Богу нужно чтить так же, как и в былые
времена, когда вера была
наивысшей ценностью для человека, несмотря на запрет
или дальний путь в костёл, который нужно было отмерить.
После богослужения эпископ
провёл ритуал укрепления в
вере, в котором приняло участие огромное число верующих.
*http://katolis.lv/baznica-latvija/diecezes-undraudzes/rezeknes-aglonas-dieceze/rezeknesaglonas-biskaps-j-bulis.htm
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Решения заседания думы

21 июля 2015 года состоялось очередное заседание думы, в рамках которого были рассмотрены 30 вопросов и приняты следующие решения:
• Ознакомившись с публичным отчётом самоуправления Дагдского края за
2014 год, дума Дагдского края приняла решение утвердить публичный отчёт
самоуправления Дагдского края за 2014 год, с которым можно ознакомиться
в самоуправлении Дагдского края и его библиотеках, на домашней странице самоуправления Дагдского края www.dagda.lv, и который будет в электронном виде послан в Министерство защиты окружающей среды и регионального развития для публикации в интернете на его домашней странице.
• Для обеспечения реконструкции, улучшения энергетической эффективности котельной на ул. Мичурина 12 А ДУМВ Дагдского края приняла решение
взять заём в Государственной кассе в размере EUR 233 000,00.
• Для обеспечения осуществления приоритетного инвестиционного проекта
самоуправления „Обработка противопылевым покрытием проезжей части
дороги самоуправления Константинова- Зарини в посёлке Константинова”,
принято решение взять заём в Государственной кассе в размере EUR 50
000,00.
• Депутаты приняли к сведению информацию о выполнении социального
бюджета в 1-м полугодии 2015 года, предоставленную Социальной службой.
• Депутаты утвердили отчёт о выполнении бюджета самоуправления Дагдского края в 1-м полугодии 2015 года.
• Выделено финансирование в размере 800 EUR из бюджетных запланированных средств на непредвиденные расходы управе Шкяунской волости для
замены сантехники в Шкяунской основной школе.
• Управе Андзельской волости на ремонт здания детского сада выделено
финансирование в размере EUR 5 000.
8. Решено потребовать оплату задолженности по налогам на недвижимое
имущество.
• Аннулированы сведения о декларировании места жительства одному лицу.
• Управе Свариньской волости разрешено приобрести роторную косилку
стоимостью до 3 000,00 EUR из запланированных средств специального бюджета самоуправления 2015 года на Обхозяйствование территорий и жилищного фонда.
• Принято решение передать в аренду с 1 августа 2015 года до 31 декабря

2015 года обществу „Nākotnei” два помещения в здании, принадлежащем
самоуправлению, на ул. Сколас 4 в Поречье Берзиньской волости.
• Депутаты приняли решение сдать в аренду ООО „Дагдское комунальное
хозяйство” с 1 августа 2015 года сроком на 20 лет земельные участки в городе
Дагда.
• Рассмотрены и утверждены вопросы, связанные с порядком аукциона движимого имущества самоуправления (автобуса).
• Решено сдать в аренду недвижимое имущество самоуправления в Кеповской волости „Purvmalas” в Кеповской волости, а также принято решение
об аукционе права на аренду земельного участка площадью 20 м2, который
находится в городе Дагда.
• Решено провести закупки на приобретение программатуры и проведение
финансовой ревизии.
• Рассмотрены квартирные вопросы, разрешён обмен квартир двум лицам.
Одному лицу выделена квартира, принадлежащая самоуправлению.
• Приняты решения о присвоении наименования собственности, изменении
площади земельной собственности, изменении контуров земельного участка, разделе недвижимого имущества и присвоении нового наименования,
окончании прав на аренду земли, заключении договора на аренду земли, закреплении в Земельной книге права собственности на квартиру на ул. Кална
3-5 в Асуне Асунской волости, утверждении списка не арендованной земли,
разработке проекта землеустройства имуществу в Свариньской волости, изменении цели использования земельной единицы недвижимого имущества
в Андзельской волости, продлении договора на аренду земли крестьянскому хозяйству, передаче земли, утверждении результатов аукциона на право
аренды земли.
18. Принято решение о предоставлении отпуска исполнительному директору
самоуправления И. Паулиньу.
С полным протоколом заседания и приложениями можно ознакомиться на
сайте www. dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

Как красиво…

Информацию подготовила:
Эвика Муйзниеце ,
редактор „Новости Дагдского края”

Так говорят жители посёлка Андзели о преобразовании окрестностей костёла. Кажется, такое простое слово „красиво”, но как много человеческих качеств
оно заключает в себе! Чтобы сотворить красоту, необходимо быть хорошим, сердечным, творческим и ответственным человеком. Эти качества объединили
жителей в группе „Хорошие люди”, которые приняли участие в конкурсе проектов “Общество с душой 2015” и получили финансирование. Сердечное спасибо за это организаторам конкурса! Целью нашего проекта являлось благоустройство окрестностей костёла, сделав Андзельскую волость и, одновременно с
этим, Дагдский край более привлекательным эстетически и практически.
Мы от всего сердца радуемся проделанной работе, потому что проект действительно удался: обустроены гладкие, ровные подъездные дорожки к костёлу
и Большому Кресту, высажены декоративные туи, которые ограждают костёл от большой дороги, высажены цветы.
Особую сердечную благодарность за большую поддержку и сотрудничество в осуществлении проекта хотели бы выразить пробсту Андрису Спрукту.
Большое спасибо говорим также Валерию Блусу и его команде за отзывчивость, понимание и помощь.
Сердечное спасибо нужно сказать и участникам проектной группы Терезе Синициной, Эльвире Севостьяновой, Ромуальду Куракину и Эрику Паулиню за
тесное сотрудничество и сплочённость.
Спасибо всем милым, хорошим людям, которые принимали участие в различных мероприятиях, поддерживали нас, помогали решать различные хозяйственные вопросы. Ещё раз- спасибо! Только работая с любовью и сообща, можно достичь результатов, никогда не забывая, что божий храм и его окрестности должны быть одними из красивейших в посёлке.
Поставленную цель проектной группы нужно продолжать и в следующем году. Работы много! Надеемся на конкурсы самоуправления Дагдского края, в
которых сможем принять участие.
Пусть всем удастся достичь намеченных целей, радоваться сделанному и дарить радость другим, чтобы люди могли бы чаще говорить: „Красиво!”

В. Вердиня,
руководитель проектной группы “Хорошие люди”

Для латышей земля священна, едва ли не более священна, чем небо. Во время посева объединяются Бог и человек. /Зента Мауриня/
Мартиньш Вайчулис
Визитная карточка
Имя, фамилия:
Мартиньш Вайчулис
Возраст: 25
Место жительства: Зунды
Название предприятия /хозяйства: КХ Piekalni
Как долго работает в своей сфере: 3 года
На этот раз история успеха жителя Дагдского
края Мартиньша Вайчулиса. Во вступлении даже
нет смысла многое говорить: неожиданность, радость и гордость за такого предприимчивого молодого человека!
Как появилась идея о создании своего хозяйства?
Идея появилась, когда закончил высшую школу в
Риге и нужно было начинать что-то делать. Так совпало, что были объявлены европейские проекты
„ Поддержка молодым крестьянам” ... и где ещё
лучше? У родителей было молочное животноводческое хозяйство – я решил начать заниматься мясными породами.
Почему именно мясными породами скота?
Потому, что видел, что с молочным скотом с утра до
вечера нужно быть на месте, ты в принципе привязан к скоту, с мясными породами немного проще.
Больше можешь планировать своё время и также
посвятить его и себе, а не только скоту.
Какова была конкуренция в проекте? Насколько
велика была возможность получить финансирование?
Я в принципе на 90 % был уверен, что мой проект
будет утверждён. По системе оценивания проектов
получил почти максимальное количество пунктов.
Что конкретно приобрёл в рамках проекта?
Проконсультировались с отцом и решили, как максимально выжать из хозяйства увеличение объёма,
чтобы ,по возможности, можно было быстрее „нарастить мускулы”. Из Польши привёз 20 нетелей

породы Шароле и из Тукумса 20 отнятых от маток
телят мясной породы, а на оставшееся финансирование сделал ограду для скота.
Техническая база уже была в хозяйстве отца, но
уже но- немножку начали также и её обновлять, конечно, привлекая европейские проекты.
И сколько у Тебя сейчас скота?
Только что сосчитал– 96. Но в этом году будет ещё
больше сотни.
Куда дальше Ты реализуешь скот?
Отсортированных быков, как уже большую часть –
за границу: в Италию, Турцию, Германию, лучших- в
Латвии, также многие и как быки- производители
уходят, в принципе уже по всей Латвии работают,
телят пока оставляю себе, но уже идут нарасхват.
Можно почувствовать, что у многих появился интерес к выращиванию мясного скота, звонят, интересуются, в принципе вырывают телят из рук.
Выращивание мясного скота- это то, с чем Ты хочешь связать свою дальнейшую жизнь ?
Пока так. Продолжаю стартовать в проектах, которые связаны с модернизацией. Там уже есть условие, что 7 лет нужно продолжать работать в этой
отрасли. Так что некуда будет деться…
На сколько хочешь расширять хозяйство?
На сколько земля позволит… Сейчас хозяйничаю на
135 га, так что ещё есть резерв!
На сколько велика конкуренция в твоей сфере?
Считаю, что конкуренции совсем нет, есть только
коллеги. Чем больше нас будет, тем лучше. Сам
хотел бы, чтобы было больше представителей нашей отрасли, пригодилось бы и для обмена опытом, и с реализацией было бы легче и выгоднее,
если в одном регионе больше хозяев.
Ты считаешь, что здесь есть возможность развиваться таким образом?
Да, главное- нужно думать и делать.
Чем бы ты посоветовал заниматься молодым лю-

дям в этом крае, чтобы им также удачно, как и
тебе, удалось реализоваться к какой- либо нише?
Мясное животноводство уже не единственная перспектива, что можно развивать в нашем крае. Однако, чтобы оно было рентабельным, необходимы
довольно большие ресурсы, в главную очередь, используемая в сельском хозяйстве земля, с приобретением которой могут возникнуть большие проблемы.
Сам стараюсь и другим советую по возможности
чаще посещать различные информативные семинары, организованные СПС и ЛСКЦ (LAD, LLKC),
на которых действительно можно узнать новое о
различных доступных программах развития и проектах. Каждый, кто действительно хочет остаться
здесь и работать, сможет там найти для себя что-то
полезное и подходящее. Главное- желание и решимость.
Почему молодёжи не стоит покидать свои дома, а
нужно оставаться на родине?
Лучше быть первым в деревне, чем последним в
городе. А если серьёзно, место пустым не останется, не будем мы хозяйничать не земле своих
предков, найдётся какой-то другой крупный хозяин
или иностранец, который это сделает. Лично меня
это не устраивает, хочу быть сам хозяином на своей земле!
Есть такое выражение: какая собака, такой и хозяин. В этот раз его можно применить к Мартиньшу
и его коровьему стаду: животные, вопреки своему
внушительному внешнему виду, необыкновенно
спокойны и дружелюбны, что встречается не так уж
часто.
Что пожелать хозяину, у которого уже почти всё
есть? Ещё более плодотворной и удачной карьеры. Активная молодёжь– вам есть с кого брать
пример!
Эвика Муйзниеце

Пожелания Дагдскому краю

В рамках праздника Дагдского края “Анны в Дагде “состоялась
экскурсия “Круг по Дагдскому краю“, участники которой также захотели поздравить край с праздником и высказать свои хорошие пожелания:
• Цвести и процветать с каждым годом всё красочнее, звучать далеко и
достигать задуманного. Вместе мы сильны и неодолимы, потому что мы
Дагдчане ! Пусть имя Дагдского края звучит во всем мире!
• Пусть люди станут дружелюбнее.
• Пусть жители Дагдского края будут счастливыми, ещё более работящими и , главное, здоровыми. Пусть край продолжает развиваться!
• Пусть звучит! Пусть добрая слава Дагдского края звучит по всей Латвии
(и даже в Европе и мире)! Пусть живёт Дагдский край!
• Желаю, чтобы Дагдский край рос и развивался.
• Желаю, чтобы Дагда была самым красивым местом на земле.
• Желаю Дагдскому краю развиваться и в дальнейшем, показывать возможности и создавать условия, чтобы молодёжь хотела вернуться сюда
жить
• Дагда. Как гордо звучит, так как ты здесь родился. Родились мои дети. И
нет красивее места, чем моя маленькая Дагда. Пусть цветёт!
•Желаю, чтобы каждый гость, который посетит нас, чувствовал себя, как
дома.
• Желаю быть таким красивым городом, о котором уже знают за пределами Латгалии. Жителям- выдержки, руководству- крепких нервов, а
самому городу быть ещё лучше и милее для его жителей.
• Дагдскому краю развиваться и процветать!
• Желаем Дагдскому краю черпать тепло от солнца, здоровье- от Бога,
сердечность- от людей.
• Желаю Дагдскому краю развития, благополучия, быть дружественными и едиными.
• Чтобы наш край был ещё красочнее, не критикуй, а если увидел, что
можно сделать, то делай, что в твоих возможностях.
• Мира, богатых творческими замыслами людей, крепких крестьян.
• Желаю, чтобы Дагдский край был богатым.
Спасибо за добрые пожелания! Нужно помнить, что только сообща
работая на благо края, мы сможем претворить эти пожелания в реальность.
28 мая 2015 года были внесены изменения в обязывающие правила
от 28 марта 2012 года „О порядке, согласно которому должностные
лица (работники ) самоуправления Дагдского края используют имущество самоуправления и финансовые ресурсы”: „согласно третьей части статьи 5.2 о предотвращении растрат финансовых средств
и имущества публичными лицами, использованием автотранспорта
для рабочих потребностей является такое использование автотранспорта, которое необходимо должностному лицу или работнику для
исполнения рабочих обязанностей, обеспечения выполнения функций публичного лица или институции, учреждения. Сдача в аренду
частным лицам транспортных средств, находящихся в собственности
самоуправления, не отвечает целям, предусмотренным внешними
нормативными актами, а также порядку, определённому нормативными актами.” Так как определённый в законе порядок не разрешает
использование транспорта самоуправления для нужд частных лиц,
ниже указаны несколько транспортных предприятий и перевозчиков,
предлагающих транспорт в аренду, которые находятся ближе всех к
Дагдскому краю:
1. АО „Резекненский автобусный парк” – предлагает возможность
аренды микроавтобусов, больших автобусов, двухэтажных автобусов;
цены зависят от дальности и / или длительности планируемой поездки.
Дополнительная информация: ул. Юпатовкас 5, Резекне, LV – 4600, телефон для справок: 64624137, 64624160, э-почта: as_rap@inbox.lv, www.
rezeknesap.lv
2. ООО „Даугавпилсский автобусный парк” – предлагает возможность аренды микроавтобусов, больших автобусов, двухэтажных автобусов; цены зависят от дальности и / или длительности планируемой
поездки. Дополнительная информация: ул. Карклу 24, Даугавпилс,
LV – 5403, телефон для справок: 65429245, 65429245, э- почта: dap@
dap.apollo.lv, nikolajenko@dap.apollo.lv, домашняя страница: www.
buspark.lv
3. КОСУ „ Асташова” – предлагает возможность аренды микроавтобуса (14 мест); цены зависят от дальности и / или длительности планируемой поездки. Дополнительная информация: Асташова, Андрупенская волость, Дагдский край, LV – 5687, телефон для справок:
26318394, 65652347, 65652347, э-почта: astasova2@inbox.lv
В июне 2015 года в рамках конкурса проектов самоуправления Дагдского края „Общество с душой” осуществлён проект „Создание
детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома”.
Игровая площадка находится на территории двора многоквартирных домов на улицах Бривибас 5, Алеяс 5, Даугавпилс 11 и 13.
Наш проект был направлен на выполнение главной задачи родителей: обеспечить своим детям беззаботное и захватывающее детство,
предоставив им возможность активно участвовать в разных играх, общаться между собой, развивать своё живое воображение, физически
и духовно развиваться каждый день!
В рамках проекта были приобретены деревянные материалы, из которых была собрана и установлена песочница с навесом, комплекс
качелей и горок. В результате реализации проекта и наши дети, и их
друзья получили возможность играть, развиваться физически, заниматься ролевыми играми и весело проводить своё время на обустроенной и именно для них приспособленной площадке
Выражаем большую благодарность руководству самоуправления
Дагдского края и координаторам Отдела развития и планирования за
предоставленную помощь и возможность реализовать наш замысел!
Благодарим команду ООО „Līgaiši” за труд, вложенный в подготовку и
доставку деревянных материалов, и художницу Ингу Ромуле за то, что
сделала игровую площадку красивой и красочной.
Жители многоквартирных домов на улицах Бривибас 5, Алеяс 5, Даугавпилс 11
и 13.

Dagdas Novada Ziņas

Знал ли ты, что:

1 августа 1933 года сгорела Дагдская водяная мельница.
Высказано мнение о злоумышленном
поджоге, так как у мельницы были долги в
Ипотечном банке.

„Ещё один аккуратный пожар.” Новости Латгалии.
4 августа 1933 года.

11 августа 1936 года во всех волостях Латвии
созданы сельскохозяйственные общества.
Изданный правительством закон предусматривал, что во всех волостях необходимо
организовать сельскохозяйственные общества, перерегистровав существующее ранее общества хозяйственного типа. Образцы статутов обществ приняты на заседании
президиума Сельскохозяйственной камеры
23 июля 1936 года, опубликованы 11 августа
1936 года в „Вестнике правительства”.
В Резекненском уезде сельскохозяйственными обществами в 1938-м – 1940-м годах
руководил Алексей Ауджан в Букмуйжской
Скайстмале.
„Нормальные статуты сельскохозяйственных обществ.” Вестник правительства. 11 августа 1936
года.

19 августа 1949 года арестован католический священник Петерис Гадзанс, который
был пробстом Пушского и Андрупенского
приходов. Умер в заключении 4 сентября
1949 года.
А. Луджениеце „Тоталитарный советский режим
на территории Латвии и католическая церковь
Латвии: 1944.-1964.” История Латвии. История нового и новейшего времени., 2000. Nr. 4 (40): 20-28
стр.

20 августа 2009 года Дагдское самоуправление приняло решение о закрытии Упмальской основной школы. Школа закрыта в связи
с введением финансовой модели „деньги
следуют за учеником”, а также в связи с резким уменьшением количества детей.
Школа закрыта с 31 августа 2009 года.
В 2011 году в помещениях бывшей школы открыт центр проведения свободного времени „Upmala”.
„Протокол Nr.7 20.08.2009.” http://dagda.lv/
pasvaldiba/dokumenti/ (11.12.2011).

20 августа 2009 года Дагдское самоуправление приняло решение о закрытии Лабиешской основной школы. Лабиешская основная школа в Сваринях Дагдского края
закрыта в связи с введением финансовой
модели „деньги следуют за учеником”, а
также в связи с резким уменьшением количества детей.
Школа закрыта с 31 августа 2009 года..
18 ноября 2009 года в помещении школы открыта краеведческая комната. Её организацией занималась руководитель библиотеки
Людмила Паскачима.
„Протокол

Nr.7

20.08.2009.”

http://dagda.lv/
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pasvaldiba/dokumenti/ (11.12.2011).

23 августа 1751 года епископ Ливонии Пузина разрешил проводить богослужения в новом построенном Букмуйжском костёле (из
истории Букмуйжского костёла).
23 августа 2010 года образовано Дагдское
краеведческое общество „Patria”.
Общество зарегистрировано в регистре
обществ и учреждений. Руководитель общества Айвар Арницан.

Ю. Рога, „Новые возможности, новые планы.”
Эзерземе. 8 ноября 2011 года.

24 августа 2013 года открыт новый, построенный Дом собраний в Эзерниеках.
Дом собраний освятил пробст Букмуйжского и Андзельмуйжского приходов Андрис
Спрукстс.“

„Долгожданный подарок!” Эзерземе, 30 августа
2013 года.

25 августа 1934 года в Дагде произошёл
большой пожар. Его причиной стало неосторожное обращение с горящей керосиновой лампой на товарном складе Модрука
Пейднера. Сгорели 8 зданий с 15 магазинами. Потери составили 103 000 латов.
„Опустошения после пожара в Дагде.” Боец Латвии . 25.08.1934.

26 августа 2005 года президент Вайра ВикеФрейнберга посетила Краславу, Дагду и
несколько крестьянских хозяйств Краславского района. В программе визита: посещение Дагдской профессиональной
средней школы, короткая беседа с директором профессиональной средней школы
Инарой Завадской, встреча в формате круглого стола с работниками образования и
сельского хозяйства Краславского района,
возложение цветов у памятника репрессированным, неформальная встреча с воспитанниками и родителями образовательных
учреждений Дагды, посещение крестьянского хозяйства „Эжи”, посещение семьи
Новак в Константинове и семьи Ковалевских в Робежниеках, осмотр Краславского
замка, посещение Римско- католического
костёла Св. Доната, возложение цветов к
могиле недавно умершего декана костёла, осмотр костёла, встреча с жителями
Краславы в Доме культуры.
27 августа 1941 года – репрессии против евреев в Латгалии. Учреждения немецкой оккупации провели акцию, во время которой
были убиты 216 жителей Краславы и Дагдыевреи и 4 русских военнопленных.
Информацию подготовила
Эвика Муйзниеце
на основании информации из базы данных
“Latgales dati“, www.latgalesdati.du.lv

Осуществлён проект самоуправления Дагдского края „Активный
и здоровый образ жизни для стильной молодёжи”
В марте 2015 года в рамках открытого конкурса проектов „Поддержка обеспечения деятельности молодёжных центров в самоуправлениях с целью осуществления мероприятий неформального обучения для всей молодёжи, популяризируя участие и активный образ жизни”
был поддержан проект самоуправления Дагдского края „Активный и здоровый образ жизни
для стильной молодёжи”.
Прямой целью проекта являлось вовлечение 25 молодёжных лидеров Дагдского края в трёхдневный, с 14 по 16 июня, процесс неформального обучения по усвоению актуальных мероприятий жизни вне помещения, а также побуждения молодых людей поделиться приобретёнными умениями и знаниями со своими сверстниками и, таким образом, вовлечь ещё больше
молодых людей в деятельность организаций неформального обучения и в активный, здоровый
образ жизни.
Главные мероприятия: освоение основных навыков жизни вне помещения, жизнь в палатке
и отдых у костра в сопровождении игры на гитаре, исследование деревьев и ночная трасса,
полная переживаний, по парку Дагдского имения, наружные игры для коммуникации, сплочение группы для развития умений. Целевая аудитория: 25 молодёжных лидеров (возраст от
15 до 18 лет), по 2 молодых человека от каждой волости и 5 работников города Дагда. Проведение проектных мероприятий обеспечивали руководитель Дагдского МИЦ, 11 молодёжных
работников, 5 молодых добровольцев, центр „Pakalnieši” и учитель спортивно- туристического
кружка.
Приобретённый в результате осуществления проекта малоценный инвентарь для мероприятий вне помещений был передан в пользование Молодёжному инициативному центру Дагдского края и доступен любой молодёжной организации или центру края. Общая стоимость
проекта - 4000.00 EUR
„Проект осуществлён в
рамках финансирования из
государственного бюджета
государственной программы
Молодёжной политики на 2015
год Министерства образования и науки”.

Алёна Матвеева,
координатор проекта

Dzimušie*
Dagdas novadā jūlijā

Augusta jubilāri* Dagdas novadā:

-70Artemjeva Jeļena,
09.08., Sloboda

Gekina Stanislava,
10.08., Dagda

Gorbunovs Nikolajs,
05.08., Svarinci

Locs Viktors,
24.08., Ezernieki

Masaļska Anna,

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 142 840 un 27 866 655
Sīkāka informācija www.mamografija.lv

Helēnai Svarinskai - 100!

Jau pagājušajā numurā ziņojām par ilggadējo Dagdas
novada iedzīvotāju Helēnu
Svarinsku, kurai 20. jūlijā apritēja apaļi 100 gadi! Helēnu
sumināt devās arī Dagdas
novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve. No savas
puses vēlreiz vēlam jubilārei
veselību, dzīvesprieku un vēl
simts gadu nodzīvot!

27. un 28. augustā no
plkst. 10:00 Dagdas
kultūras namā notiks
OPTIKA redzes pārbaude.
Vizītes cena – 5 eiro, ja
tiek pasūtītas brilles –
bezmaksas.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni

26707640

Svētku un atceres
dienas – šajās dienās ieteicams
izkārt LR valsts karogu:
11.augusts – Latvijas brīvības
cīnītāju piemiņas diena - sēru
noformējumā
21.augusts – Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”
pieņemšanas un Latvijas
Republikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena
1.septembris – Zinību diena

Podoba Alīna,
02.08., Vecdome

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

05.08., Astašova

-80Gajevska Irēna,
25.08., Krauļi

Olengoviča Antoņina,
01.08., Andrupene

Pontaga Veronika,
10.08., Zjazuļova

-85Andžāne Jūlija,

-75Beitāne Lidija,

Belkovska Stanislava,

Karvele Valentīna,

Luriņa Elvīra,

Kizika Ija,

Muižniece Florentija,

Ostrovska Janīna,

-95Šarpenko Valentīna,

28.08., Janovci
07.08., Dagda

11.08., Andrupene
20.08., Oļšaniki

Plotka Zinaida,
07.08., Dagda

19.08., Cepliši

13.08., Ezernieki
17.08., Šķaune
03.08., Dagda

14.08., Šķaune

Rutko Regina,

viņsaulē aizgājušie* jūlija mēnesī:
Tekla Žvirble (dz.1929.g.)
(dz.1935.g.)
Lūcija Pauliņa (dz.1930.g.)
Valentīna Sproģe (dz.1929.g.)
Lidija Kananihina (dz.1924.g.) Jāzeps Matusevičs (dz.1924.g.)
Kazimirs Taukačs (dz.1943.g.)
Raisa Stoļarova (dz.1920.g.)
Helēna Barkeviča (dz.1932.g.)
Jekaterina Čubreviča
Lija Trubače (dz.1938.g.)
(dz.1963.g.)
Alberts
Nartišs (dz.1958.g.)
Franciska Motuža (dz.1931.g.)
Vladimirs Janevičs
Veronika Zdanovska
(dz.1953.g.)

Gaļina Grigorjeva
(dz.1935.g.)
Vjačeslavs Geikins (dz.34.g.)
Jānis Kiseļovs (dz.63.g.)
Artūrs Margevičs (dz.68.g.)
Anna Puzanova (dz.34.g.)
izsakām dziļu līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem...

*reģistrēti dzimtsrakstu
nodaļā līdz 31. jūlijam

Šoreiz krustvārdu mīklas vietā centīsimies atminēt rēbusos paslēptās dziesmas!

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

Vjaters Pāvels,

02.08., Porečje

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!
Mobilajs mamogrāfs Dagdā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai
- Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies VSPC „Dagda”, Brīvības ielā 29, 11.augustā;
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

15.08., Porečje

Sirsnīgi sveicam jubilejā!

Juta Plotka
Katrīna Bluse
Gabriela Žauna
Viesturs Rubins
Jānis Emīls Ķirsis
Artjoms Spiridonovs
Viktorija Savka
Tomass Krūmiņš
Artūrs Mūrnieks

Dagdas Novada Ziņas

Iepriekšējās krustvārdu mīklas atminējumi: Vertikāli: 5. grīda, 7. pole, 9. abra, 10. asuškas, 13.
ciba, 14. paksis, 15. arods, 16. sprigulis, 17. ķipis
Horizontāli: 1. ķērne, 2. baļļa, 3. cisas, 4. lāpa, 6. nāra, 8. čukurs, 11. kļockas, 12. dakstiņš

Redaktore Evika Muizniece
evika.muizniece@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721
Tulks Ualentīna Kivliņa

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3500
Drukāts:
SIA „Latgales Druka”

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

