“Annas Dagdā“ foto atskaite

Nākamais “Dagdas Novada Ziņas“ numurs iznāks 1. septembrī
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Dagdas Novada Ziņas

“Annas Dagdā”

Dagdas novada lielākie svētki “Annas Dagdā” ir noslēgušies. Svētki ilga trīs
dienas un ikviens varēja atrast sev tīkamu pasākumu.
29. jūlijā svētki sākās ar tradicionālo lielo svētku gadatirgu. Svētki turpinājās ar
saimnieču tikšanos un ēdienu degustāciju. Katra pagasta teltī varēja kaut ko nogaršot un apskatīt. Pusdienlaikā pie domes notika sacensības “Latvijas spēcīgākā
pilsēta”. Ikviens Dagdas novada iedzīvotājs varēja parādīt savu spēku svara stieņa
spiešanā guļus. Vakarā Dagdas centrālajā laukumā notika Ezeres kultūras nama
amatierteātra izrāde “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Pirmā svētku diena turpinājās ar
diskotēku, kurā mūziku lika DJ Dinny, DJ Shvec un DJ Alex.
30. jūlijā, Svinību dienā pasākumi norisinājās vairākās vietās. Dagdas muižā
notika zirgu rikšotāju sacensības. Skatītāji varēja baudīt ne tikai sacensības, bet
arī vizināties zirgu pajūgā un fotografēties ar ponijiem un zirgiem. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncertu varēja redzēt pie Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”. Svētku kulminācija – Lielais svētku koncerts. Uz skatuvi kāpa gan vietējie pašdarbības kolektīvi, gan viesi no Krāslavas novada, gan
no Dubrovnas rajona (Baltkrievija). Koncerta laikā uz skatuves kāpa arī īpašais
viesis – Roberto Meloni ar grupu. Savukārt mazākie svētku apmeklētāji priecājās
atrakciju parkā, lēkājot uz piepūšamajām atrakcijām. Protams, vakars turpinājās
ar zaļumballi, kur spēlēja grupa “Kā gribat”.
31. jūlijs, bija Ūdens diena, kad visi Dagdas ezera jaunajā pludmalē baudīja
ūdens priekus.
Pasākuma fotogalerija un video ir pieejami mājas lapā www.dagda.lv.
Svētki ir izskanējuši godam! Uz tikšanos nākamgad!
Evita Krūmiņa

Dagdā izskanēja festivāls “Fest”
9. jūlijā Dagdā ar vairākiem koncertiem pilsētā un parka estrādē norisinājās
II Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju festivāls “Fest” Dagda - 2016.
Festivālā piedalījās kolektīvi no Latvijas, Baltkrievijas, Polijas un Lietuvas.
Pēc dienas koncertiem pie Dagdas novada domes un veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”, pasākuma dalībnieki devās svētku gājienā no Dagdas
Tautas nama līdz pilsētas parkam. Koncerts sākās ar Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” vadītājas Tatjanas Gogalinskas, Baltkrievijas Republikas konsula
Dmitrija Konstantinova, Latvijas Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko
organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas locekles Jeļenas Lazarevas un 12.
Saeimas deputētes un Jelgavas baltkrievu biedrības “Zlata” vadītājas Zentas Tretjakas svinīgajām uzrunām.
II Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju festivālu “Fest” Dagda – 2016 organizēja Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica” (vadītāja Tatjana Gogalinska) un
Dagdas novada pašvaldība.
Evita Krūmiņa

Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica” izsaka lielu pateicību visiem, kas
palīdzēja organizēt II Starptautisko baltkrievu dziesmu un deju festivālu
“Fest” – Dagdas novada pašvaldībai un domes deputātiem, Daugavpils
Būvniecības tehnikuma IPĪV Dagda darbiniekiem, īpaši Lienei Vorobjovai,
Tatjanai Kravcovai un Dagdas Tautas nama darbiniekiem. Paldies arī visiem
festivāla dalībniekiem un pasākumu apmeklētājiem.

Pļaušanas svētki
Bērziņos
15. jūlijā Bērziņu pagastā pulcējās
uz Pļaušanas svētkiem visi tie, kam
ir svarīga latvisko tradīciju saglabāšana.
Neskatoties uz lietaino un drūmo
rītu, uz svētkiem bija ieradies kupls
skaits dalībnieku. Pirms došanās pļavā
klātesošos ar dziesmām un teatralizētu
priekšnesumu uzjautrināja Bērziņu pagasta pašdarbnieki.
Sacensības uzsāka visjaunākie dalībnieki. Tā kā mūsdienās reti kurš jaunietis māk pļaut ar izkapti, tāpēc vecuma
kategorijā līdz 13 un līdz 18 gadiem
bija ļoti maz dalībnieku. Savukārt vecuma grupās līdz 50 un virs 50 gadiem
bija sīvāka konkurence. Kungiem virs
50 gadiem konkurence bija tik liela, ka
tiesnešiem nācās ļoti piepulēties.
Guna Malinovska

Dagdas Novada Ziņas

21.jūlija Domes sēdes lēmumi
Deputāti atļāva Aleksandrovas internātpamatskolai piedalīties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā kā partnerim ar Lietuvas Republikas Visaginas pilsētas Verdenas ģimnāziju projektā “Relaksējoši –
attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar
attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai”
(Creation of the relaxating – developing environment for
special needs children from Latvia and Lithuania, for live
quality improvement).
Tika pieņemta zināšanai informācija par sociālā budžeta
izpildi 2016.gada 1.pusgadā. No 2016.gadā plānotajiem
pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem 355 150,00 EUR
Dagdas novada Sociālais dienests 2016.gada 1.pusgadā
izlietojis 152 179,00 EUR jeb 42,85 %, t.sk.:
• GMI nodrošināšanai –83 129,00 EUR jeb 44,98 %;
• dzīvokļu pabalstiem –10 648,00 EUR jeb 40,03 %;
• citiem pabalstiem – 58 402,00 EUR jeb 40,54 %.
Zināšanai tika pieņemts pārskats par Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 1.pusgadā:
• Budžeta ieņēmumu daļā – 4 923 593 EUR jeb 54,01 %,
t.sk. atlikums gada sākumā 392 231 EUR;
• Budžeta izdevumu daļā – 4 322 925 EUR jeb 47,64 %;
• Speciālā budžeta :
- ieņēmumu daļā – 205 503 EUR jeb 26,11 %, t.sk. atlikums gada sākumā 26 439 EUR;
- izdevumu daļā – 111 709 EUR jeb 14,31 %.
Atbalstīja Dagdas novada Sociālā dienesta iestāšanos Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā un deleģēja Elitu Trūli pārstāvēt Dagdas novada Sociālo dienestu.
Lēma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
par īpašumu Šķaunes pagastā.
Lai varētu veikt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu sakārtošanu, iekštelpu remontu, nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē 65 800 EUR apmērā izglītības iestāžu
investīciju projekta “Andrupenes pamatskolas sporta zāles
iekštelpu remonts un Ezernieku pagasta PII rotaļu laukuma
izveide” realizācijai.
Lai samazinātu valsts aizdevuma procentu likmi, tika no-
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lemts slēgt vienošanos ar Valsts kasi par aizdevuma procentu likmes maiņu 2009.gada 15.septembra Aizdevuma
līgumam Nr.A2/1/09/486 par pamatkapitāla palielināšanu
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības
projekta ietvaros.
Tika apstiprināts bibliotēku maksas pakalpojumu cenrādis, kas stājās spēkā ar 2016.gada 1.augustu.
Deputāti apstiprināja Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu. Ar to var iepazīties Dagdas
novada pašvaldībā, visās bibliotēkās un www.dagda.lv /
Pašvaldība / Dokumenti.
Veica grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdes lēmumā “Par transportlīdzekļa
iegādi Ezernieku pagasta pārvaldei” (prot.Nr,7, 13.§), mainot pasažieru autobusu pasažieru sēdvietu skaitu no 22 uz
19, jo 22-vietīgā autobusa izmaksas būtiski pārsniedz šim
mērķim paredzēto finansējumu.
Nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Ziedlauki” Latgales ielā 9, Svarinci, Svariņu pagastā un veikt nedzīvojamās telpas Skolas ielā 5, Svarincos, nomas tiesību
atkārtotu izsoli.
Apstiprināti Dagdas novada bibliotēku nolikumi un lietošanas noteikumi.
Uz izpilddirektora prombūtnes laiku, atvaļinājumu, par
viņa aizvietotāju noteica Finanšu nodaļas vadītāju Ēriku
Čaplinski.
Tika lemts par: zemes nomas tiesību izbeigšanu; zemes
nomas līgumu slēgšanu; neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; zemes nomas tiesību pāreju; zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības; zemes nomas tiesību pagarināšanu; grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes
16.06.2016. lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”; mantojuma zemes platības izmaiņu; zemes robežu
plānu un platību apstiprināšanu.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio
ierakstu var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

Guna Malinovska

Runā tauta
Jūlijā informatīvā izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” redakcija saņēma ziņu no Šķaunes pagasta iedzīvotājiem,
kuri vēlējās ar mūsu starpniecību iegūt atbildi uz pāris jautājumiem. Pagasta iedzīvotāju vēstule skan šādi:
Ar avīzes starpniecību vēlamies noskaidrot, kāda veida “slēgtie” pasākumi tiek rīkoti Šķaunes Tautas namā? Vai rīkotie “slēgtie” pasākumi ir saskaņoti ar Šķaunes pagasta vadītāju vai Dagdas pilsētas domi? Vai “slēgtos” pasākumus var rīkot katrs no
Šķaunes pagasta iedzīvotājiem vai tā viesiem?
2016.gada 16.jūlijā no apmēram plkts.19.00 līdz rītausmai
Šķaunes Tautas namā notika rīkotais “slēgtais” izklaides pasākums. Vēlamies noskaidrot, vai tika veikta pašvaldības īpašumā
esošās telpas (Šķaunes Tautas nama) nomas samaksa, saskaņā
ar Dagdas novada pašvaldībā noteikto kārtību?
Protams, steidzām palīdzēt un, pirmām kārtām, griezāmies
pie Šķaunes Tautas nama vadītāja Jura Tomilina.
Juris Tomilins telefonsarunā atbildēja, ka Šķaunes Tautas
namā tāpat kā jebkura pagasta tautas namā var rīkot jebkādus
pasākumus (jubilejas, kāzas, bēres, seminārus). Lai rīkotu pasākumus tautas namā, iepriekš ir jāsaskaņo pasākuma datums
ar tautas nama vadītāju, lai nebūtu situācijas, ka tas datums ir
aizņemts, un tad jānoslēdz līgums ar attiecīgā pagasta pārvaldi. Nomāt tautas namu var jebkurš pagasta iedzīvotājs vai arī

viesis, bet uz Jūsu atbildības.
Vēstulē tika minēts, ka 16. jūlijā no plkst. 19.00 līdz rītausmai notika pasākums, bet izrādās, ka šajā laikā Šķaunes tautas
namā notika mēģinājums.
Par telpas (Šķaunes Tautas nama) nomu maksa tiek veikta,
saskaņā ar Dagdas novada pašvaldībā noteikto kārtību.
Telpu noma fiziskām un juridiskām personām:
• bēru mielastu rīkošana (līdz 4 h) – 20,00 €
• izglītojošu un citu publisku pasākumu rīkošanai (lekcijas, semināri, konferences, skates u.c. pasākumi) (līdz 2 h) – 15,00 €
• izklaides pasākumu rīkošanai (kāzas, dzimšanas dienas, jubilejas u.c. svinības) (līdz 6 h) – 40,00 €, (līdz 12 h) – 75,00 €
• maksas izklaides pasākumu rīkošanai (līdz 6 h) - 40,00 €
• politiskām organizācijām (zāle) (līdz 2 h) – 45,00 €
• atsevišķas telpas (kabineta) noma (1 h) – 2,00 €
Vairāk informācijas par Dagdas novada pašvaldības Tautas
(Saietu) namu maksas pakalpojumu cenrādi var apskatīt mājas
lapā www.dagda.lv.
Ceram, ka palīdzējām Šķaunes pagasts iedzīvotājiem
rast atbildes uz jautājumiem. Atgādinām, ka, ja kādam no
novada iedzīvotājam ir jautājumi par pagastu pārvaldēm
un/vai novadu, gaidām Jūsu jautājumus.
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Daugavpils Būvniecības tehnikums svin izlaidumu Dagdā
Svinīgi izskanot 2015./2016. mācību gadam, 30.jūnijā PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” Izglītības
programmu īstenošanas vietā “Dagda” notika izlaidums, kurā tika sumināti Ēdināšanas pakalpojumu un
Autotransporta nodaļu absolventi.
Šogad valsts atzītu dokumentu par profesionālo vidējo
izglītību saņēma 14 jaunieši. Kvalifikācija “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” tika piešķirta 6 audzēkņiem, un 8
audzēkņi ir ieguvuši automehāniķa kvalifikāciju. Savukārt
ar Eiropas Savienības Fonda atbalstu Jauniešu garantijas
programmas ietvaros 18 izglītojamie saņēma valsts atzītu
dokumentu par profesionālās kvalifikācijas “Konditors” iegūšanu.
Tehnikuma direktore Ināra Ostrovska uzsvēra, ka šī diena ir svētki ne tikai tehnikumam, bet arī Latvijai, kas saņem
strādīgas un radošas darba rokas, kuras mūsu valstij ir ļoti
nepieciešamas. Viņa pauda prieku par profesionāli prasmīgiem absolventiem un novēlēja viņiem būt gandarītiem par
savu darbu izvēlētajā profesijā.
Absolventus sveica grupu audzinātājas Teresa Evstrakhina
un Ināra Arcimoviča. Audzēkņi atzinīgi novērtēja savu pedagogu darbu visā mācību periodā, izsakot pateicības vārdus
par tehnikumā pavadītajiem gadiem, sniegtajām zināšanām
un izturību. Pateicība par lielu ieguldījumu izglītojamo audzināšanā tika izteikta arī audzēkņu vecākiem, jo tieši viņi
sniedza neatsveramu atbalstu audzēkņu mācību gaitās.
IPĪV “Dagda” izglītības metodiķe Liene Vorobjova atzīmē,
ka daudzi jaunieši jau ir izlēmuši, ko darīs pēc tehnikuma
pabeigšanas. Vairāki tehnikuma absolventi jau ir atraduši
darbu savā specialitātē, kā piemēram, viena no programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” absolventēm pavisam drīz
atgriezīsies mācību iestādē nu jau kā darbiniece. Savukārt

vairāki programmas “Autotransports” absolventi plāno uzsākt studijas Daugavpils Universitātē ar mērķi kļūt par darba
aizsardzības speciālistiem.
Pirms diviem gadiem bijusī Viduslatgales profesionālās
vidusskolas filiāle Dagdā pēc reorganizācijas pievienojās
Daugavpils Būvniecības tehnikumam, un šobrīd veiksmīgi
realizē profesionālās izglītības programmas. Dagdas audzēkņi un darbinieki ir pateicīgi, ka mācību iestādi ir izdevies saglabāt, ļaujot audzēkņiem arī turpmāk iegūt profesionālo izglītību tuvāk savai dzīvesvietai.
Informāciju par piedāvātajām specialitātēm un uzņemšanu 2016./2017.mācību gadam meklējiet tehnikuma mājas
lapā www.dbt.lv.

PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Māra Some

Dagdas novada Asūnes pagasta pārvalde aicina pieteikties komunālās saimniecības vadītāja
vakancei. Ar darba aprakstu un prasībām var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Darbinieki
/ Vakances.

Izglītības ziņas

Izglītības iestādēs notiek plānotie remontdarbi un kosmētiskie remonti, lai visas izglītības iestādes uzsāktu
jauno 2016./17.mācību gadu. Sakarā ar jauno pedagogu atalgojuma ieviešanas modeli no 01.09.2016., 22. jūlijā
visu izglītības iestāžu administrācija ar saviem algu provizoriskajiem aprēķiniem pedagogiem ieradās uz tikšanos ar
Dagdas novada domes priekšsēdētāju Sandru Viškuri, ekonomisti Ināru Tukišu un IKSN vadītāju Mariju Micķeviču.
Iestāžu vadītāji informēja par veiktajiem algas aprēķiniem, trūkstošo finansējumu. Tikšanās laikā tika pārrunāti arī
citi ar izglītības iestādes darbību saistīti jautājumi.
Pakāpeniski no atvaļinājuma atgriežas pedagogi. Lai varētu plānot savu darbu, izglītības iestādēm jau ir izsūtītas Valsts
izglītības satura centra prioritātes izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā vispārējā, profesionālajā un
interešu izglītībā 2016./2017. mācību gadā, kā arī MK noteikumi „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība”. MK noteikumi nosaka izglītojamo audzināšanas, arī valstiskās un tikumiskās audzināšanas vadlīnijas izglītības iestādēs, izņemot augstskolas, reglamentē Latvijas valsts simbolu – valsts karoga,
valsts himnas un valsts ģerboņa – lietošanas noteikumus izglītības iestādē un tās rīkotajos pasākumos, nosaka pasākumus,
kādi rīkojami valsts svētku atzīmēšanai izglītības iestādēs, nosaka kārtību, kādā izvērtējama informācijas, tajā skaitā mācību
līdzekļu un materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstību izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai un
šīs izvērtēšanas kritērijus. Vadlīnijas paredz izglītojamā izpratnes, atbildīgas attieksmes un rīcības veicināšanu, kas apliecina šādas vērtības – dzīvību, cilvēka cieņu, brīvību, ģimeni, laulību, darbu, dabu, kultūru, latviešu valodu un Latvijas valsti.
Vērtību apliecināšanai un īstenošanai izkopjami tādi tikumi kā atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība,
līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance.
Augusta pedagogu konference notiks š.g.25. augustā. Uz konferenci ir ielūgts Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis
Šadurskis.
Dagdas novada IKSN vadītāja
M.Micķeviča
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Īstenots Dagdas novada pašvaldības projekts “Dagdas novada jauniešu
valstsgribas un valsts piederības apziņas stiprināšana”
Dagdas Novada Ziņas

Šovasar, no 1.jūnija līdz 15.jūlijam, Dagdas novada pašvaldība realizēja JSPA projektu “Dagdas novada jauniešu
valstsgribas un valsts piederības apziņas stiprināšana”.
Projekta mērķis bija, izmantojot neformālās mācīšanas metodes, mudināt jauniešus izzināt novada kultūru, vēsturi un
dabu, tādējādi veicinot Dagdas novada jauniešu iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un stiprinot viņu valstsgribu, piederības apziņu Dagdas novadam un Latvijas valstij.
Projektu realizēja Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs, iesaistot visas desmit novada jauniešu biedrības. Projektā
piedalījās 100 Dagdas novada jaunieši, 7 jauniešu biedrību vadītāji un 2 jaunatnes lietu speciālisti. Projekta ietvaros tika
iegādāti 10 velosipēdi ar drošības aprīkojumu. 100 Dagdas novada jaunieši piedalījās velobraucienā pa Dagdas novadu,
apskatīja skaistākās vietas, tikās ar novada iedzīvotajiem un bibliotekāriem. Jaunieši projekta ietvaros stādīja ozolus Dagdas
pilsētā un katrā pagastā. Ozoli tika stādīti kā Tēvzemes mīlestības apliecinājums un Latvijas spēka simbols. Jaunieši izveidoja arī video, kas tika nofilmēts velobrauciena laikā. Izveidotais video ir dāvana Latvijas 100 gadu jubilejai un to var apskatīt
Dagdas novada mājas lapā www.dagda.lv.
Projekta kopējas izmaksas sastādīja EUR 3406.15.
Paldies visiem, kas piedalījās projektā, it īpaši Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra darbiniekiem, jauniešu
biedrību vadītājiem un visiem jauniešiem!
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”
Tatjana Munda
Dagdas novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu koordinatore

Labiekārto daudzdzīvokļu mājas pagalmu
Projekta grupa „Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāji” piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2016”. Projekta “Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 pagalma labiekārtošana un iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana” pieteikums tika apstiprināts un mūsu ieceres realizēšanai
tika piešķirti 450.00 EUR. Projekta ietvaros bija paredzēts mājas pagalmā uzstādīt lapeni, smilšu kasti un divus soliņus, un tādā veidā dažādot mājas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un labiekārtot apkārtējo teritoriju. Uz
doto brīdi projektā paredzētas aktivitātes ir realizētas un ir sasniegti projekta uzdevumi:
1. nodrošināt mājas iedzīvotāju (īpaši pensionāru un jauno māmiņu) un mājas viesu brīvā laika pavadīšanas iespējas
svaigā gaisā;
2. dažādot bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicināt to fizisku un garīgu attīstību;
3. uzlabot mājas pagalma infrastruktūru un labiekārtot tā teritoriju, līdz ar to veicināt Dagdas pilsētas pozitīvā tēla veidošanos.
Lapenes un soliņu uzstādīšana nodrošina mūsu iedzīvotājiem iespēju pavadīt laiku un atpūsties svaigā gaisā, rīkot kopīgus pasākumus un sapulces, pieņemt ciemiņus, bērniem spēlēt
galda spēles un kopā ar māmiņām veikt citas nodarbes. Smilšu
kaste bērniem ir nepieciešama, lai attīstītu savu fantāziju un radošumu, kā arī lai pavadīt laiku svaigā gaisā. Smilšu kaste ir slēgta
tipa, un atverot to, veidojas ērti soli.
Projekta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2016” ietvaros veiktās
aktivitātes veicināja arī citus teritorijas labiekārtošanas darbus. Piemēram, tika uzstādīti puķu stendi, veidotas kompozīcijas, uzstādītas saules gaismas spuldzes, pie lapenes izveidota ietve, atpūtas
laukums, uzstādīts mangāls. Paveikta darba rezultāti iedrošināja
mūs piedalīties arī Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”, nominācijā
“Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”.
Uz mūsu mājas fona bieži fotografējas tūristi, un tā atrodas pilsētas centrā pretī baznīcai. Tāpēc ir svarīgi māju un tai piegulošo teritoriju uzturēt pienācīgā kārtībā. Mājas iedzīvotāju iecerētie
darbi tiks turpināti, lai sakārtotu un labiekārtotu mājas teritoriju un
veidotu pilsētas vidi patīkamu un pievilcīgu.
Izsakām lielu pateicību Dagdas novada pašvaldībai par
sniegto atbalstu un visiem, kas palīdzēja projekta realizācijā!
Mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāji
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„Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”

30.jūlijā, novada svētku ietvaros, pašvaldība godināja
konkursa „Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” laureātus.
Šogad izvērtēšanai dažādās nominācijās tika pieteikti astoņpadsmit īpašumi. Konkursa dalībniekus izvērtēja ar domes priekšsēdētājas rīkojumu izveidotā komisija četru cilvēku sastāvā.
Nominācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja” par laureātu kļuva daudzdzīvokļu māja Asūnes ielā 2. Māja izceļas
ar labiekārtotu pagalmu un interesantām puķu dobēm. Iedzīvotāji ar lielāko prieku iesaistās apsaimniekošanas jautājumu risināšanā un teritorijas apzaļumošanā. Bērnu vajadzībām ir labiekārtots rotaļu laukums.
Atzinību par dalību ieguva daudzdzīvokļu māja Brīvības
ielā 3a. Pie mājas ir sakopts pagalms, tajā atrodas mājas
saimnieču bagātīgi veidotās puķu dobes. Iedzīvotāji iesaistās dažādu projektu īstenošanā.
Nominācijā „Sakoptākā iestāde, uzņēmums, tirgotava,
kafejnīca” par laureātu kļuva Dagdas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde „Saulīte”. Uzmanību piesaista vertikālās
puķu dobes, sakoptā apkārtne, iekoptās košās puķu dobes.
Bērniem ierīkots interesants un spilgts rotaļu laukums.
Pateicību par dalību konkursā saņēma Konstantinovas
pagasta pārvalde, kur ir labiekārtots ciemata centrs, uzstādīti soliņi un izveidotas puķu dobes. Uzmanību piesaista
oriģināla puķu dobe taureņa formā.
Pateicību saņēma arī SIA „ZAS” īpašniece Svetlana Mahmudova. Viņas veikals izceļas uz apkārtējo ciema ēku fona,
radot kārtības un tīrības sajūtu. Ir izmantotas interesantas
mazās arhitektūras formas.
Nominācijā „Pievilcīgākais tūrisma piedāvājums” laureāts ir Aldonas Trubovičas īpašums „Papeles”. Lauku māja
ir kvalitatīvs tūrisma piedāvājums Ežezera krastā.
Nominācijā „Tradīcijas un kultūras mantojums lauku
sētā” par laureātu kļuva biedrība „Kroma Kolna Bruoliste”. Pievilcīgs objekts, kas piesaista tūristus ar seniem latgaļu priekšmetiem, tērpiem un tradīcijām.
Pateicību par dalību konkursā saņēma Elmāra Auziņa
lauku sēta „Baltceriņi”. Kokapstrādes darbnīca ir tūristu
iecienīts objekts, kas piesaista sev uzmanību ar dažāda veida koka suvenīriem. Saimnieki šeit rada īsteni latvisko lauku
noskaņu.
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta, individuālā māja”
tika apbalvoti trīs laureāti. Pirmais laureāts ir Sandras Krūmiņas īpašums „Celiņi”. Māja izceļas ar īpaši sakoptu apkārtējo vidi, mājai pieguļošās teritorijas noformējumu, apstādījumiem, ziedu kompozīcijām, mazām arhitektūras formām un
atpūtas vietu labiekārtošanu. Māju saimniekus var raksturot
kā lielus darba rūķus, jo teritorija, kas jākopj, ir plaša.
Par otro laureātu kļuva Andris Mizāns ar īpašumu “Jaun-

Autobusa maršruta slēgšana

Informējam, ka pamatojoties uz SIA
“Daugavpils AP” iesniegto informāciju par nelielo pasažieru skaitu, ar šā
gada 11.jūliju ir slēgts reģionālais
vietējās nozīmes maršruts Nr.6460
Dagda – Astašova – Vecorka – Dagda (reisi 01 plkst.6:40 un 03
plkst.16:15).
VSIA “Autotransporta direkcija”

kalni”. Uzmanību piesaista kārtība pagalmā un saimnieciskajā zonā, košie un krāsainie apstādījumi, ēku ziedošais noformējums. Jūtams izteikts patriotisms – puķu dobe Latvijas
kontūras formā un Latgales karogs mastā.
Trešais laureāts šajā nominācija bija Svetlanas Mahmudovas īpašums Saules ielā 11. Burvīga, ziediem ieskauta
teritorija. Svetlanai ir audžuģimene, līdz ar to viņa iegulda
daudz pūļu, lai iepriecinātu tos bērnus, kuriem neklājas tik
labi un nepieciešama palīdzība. Uzmanību piesaista krucifikss piemājas dārzā.
Pateicību par dalību konkursā saņēma Antona Svarinska
īpašums “Nākotnes”. Uzņēmīgi un izdomas bagāti cilvēki.
Saimnieciskā zona pārdomāti un harmoniski iekļaujas dārza
ainavā. Mājas apkārtnē ir daudz mazo arhitektūras formu.
Pateicību saņēma arī Ilmāra Pabina īpašums “Rīts”. Ģimenes saimniekošanas pieeja pārsteidz ar savu vienkāršību un
ļoti labiem rezultātiem lauku un dīķu labiekārtošanā. Īpašumā ir saglabāti vēsturiskās apbūves elementi.
Ludmilas Zariņas īpašums Saules ielā 23 saņēma pateicību. Dārzs katru gadu tiek papildināts ar ziedu, augļu koku
un krūmu stādījumiem. Skaists piemājas dārzs ciematā, pārsteidz krāšņu puķu daudzveidība.
Arvīda Ozoliņa īpašums “Mežāres” saņēma pateicību. Īpašums katru gadu tiek labiekārtots, dārzs priecē ar
ziedu un ražas bagātību, teritoriju izdaiļo plašs dīķis, kurā
zied 3 krāsu ūdensrozes. Ideāla atpūtas vieta ģimenei un
ciemiņiem.
Pateicību saņēma arī īpašums “Jaunzemes”, kur
saimnieko Stepiņu ģimene. Saimnieki ir izveidojuši māju
lauku vidē, kas ideāli piemērota ģimenei ar bērniem. To
novērtē arī saimnieku mazbērni, kas vasaras labprāt pavada laukos. Jūtama vairāku paaudžu saikne ģimenē, kas rada
patīkamu, omulīgu gaisotni.
Pateicību saņēma arī Guntas Streļčas īpašums
“Kapari”. Mājas teritorijā ir izveidota plaša lapene. Tās
kompozīciju papildina seno sadzīves priekšmetu kolekcija.
Saimnieki ar lielu atbildības sajūtu un lepnumu saglabā šo
kultūras mantojumu.
Tāpat pateicību saņēma arī Ina Zandare par īpašumu “Vējrozes”. Saimniece ir spējusi veiksmīgi atrast savu
vietu dārzā katram akmenim, katram vides elementam, katram augam. Uzmanību piesaista pašdarināta dzērve.
Apciemojot katru īpašumu, varējām sajust to, ka
latvieši ir ļoti strādīgi un radoši cilvēki. Liels prieks par katru
dalībnieku, jo katrā īpašumā atklājās kaut kas īpašs un neatkārtojams. Žūrijas komisiju īpaši iepriecinājis saimnieku
ieguldītais darbs savu sētu sakārtošanā un ainaviskas vides
veidošanā, tam atvēlot ļoti daudz sava brīvā laika.
Evita Krūmiņa

Aicinām Jūs piedalīties jauna muzeja izveidē

Dagdas vidusskolā tiek plānots izveidot skolas muzeju. Lai izveidotu
pēc iespējas materiāliem bagātu un patiešām interesantu muzeju, aicinām Dagdas vidusskolas absolventus un bijušos darbiniekus iesūtīt fotogrāfijas, atmiņas par skolas gadiem vai priekšmetus, kas cieši saistīti ar vidusskolu.
Materiālus var nest Dagdas vidusskolas sekretārei vai vēstures skolotājai Ludmilai Lovčinovskai, kā arī var sūtīt elektroniski uz e-pastu ljudams@inbox.lv.
Dagdas vidusskolas vēstures skolotāja
Ludmila Lovčinovska
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Pasākumi Dagdas novadā
01.08. – 20.08. – Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā –
literatūras izstāde “Puķu dārza krāšņums augustā”
01.08. – 22.08. – Dagdas pagasta Tautas bibliotēkā
– grāmatu un citu materiālu izstāde “Latvijas mazpilsētu
šarms”
01.08 - 31.08. – Dagdas bērnu bibliotēkā – tematiska
literatūras izstāde “Olimpiādes leģenda – no vēstures līdz
mūsdienām”, vasaras olimpiskās spēles Riodežaneiro
01.08. – 04.09. – Dagdas bērnu bibliotēkā – literatūras
izstāde “Rudens ziedos, kad plaukst dārzs,
Bērniem klāt ir skolas gads!”
02.08. – 12.08. – Andzeļu tautas bibliotēkā – “Ko sagādāsi, to galdā liksi”, apskatāmas grāmatas par augļu, ogu
un dārzeņu konservēšanu
04.08. – 10.08. – Asūnes bibliotēkā – literatūras izstāde
veltīta rakstnieces R. Kalpiņas 50-jai dzimšanas dienai
05.08. – Ezernieku pagasta bibliotēkā – grāmatu izstāde veltīta Astrīdes Ivaskas 90. gadadienai
05.08. – 16.08. – Svariņu tautas pagasta bibliotēkā – literatūras izstāde veltīta amerikāņu rakstniekam T.
Draizeram - 145
07.08. – 07.09. - Ezernieku pagasta bibliotēkā – grāmatu izstāde pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem “Es gribu iet skolā”
08.08. – 31.08. - Dagdas pagasta Tautas bibliotēkā –
izstāde par dārzeņiem un augļiem “Svaigs un veselīgs”
09.08. – Dagdas bērnu bibliotēkā – interesantākās pusaudžu grāmatas “Lasi un iesaki draugam”
10.08. - Ezernieku pagasta bibliotēkā – Astrīdes Ivaskas
izstāde “Dzeja un atdzeja” grāmatu apskats
10.08. – 20.08. – Asūnes bibliotēkā – literatūras izstāde
“Visi ceļi ved uz Aglonu…”
10.08., 17.08., 24.08., 31.08. - Ezernieku pagasta
bibliotēkā – rokdarbnieku nodarbības un rokdarbu izstāde “Idejas čaklām rokām”
12.08. – Svariņu tautas pagasta bibliotēkā – derīgo
padomu stunda un izstāde “Dārzs burciņās” par augļu un
dārzeņu sagatavošanu ziemai
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13.08. – Svariņu Tautas namā – mazākumtautību kultūras
svētki “Zavaļinka”
No 15.08. - Ezernieku pagasta bibliotēkā – grāmatu izstāde un dalība projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
- 2016”
15.08. – 22.08. – Ķepovas pagasta bibliotēkā - literatūras izstāde veltīta Baltijas ceļa gadadienai „Baltijas ceļš“
16.08. – Dagdas bērnu bibliotēkā – informācijas diena
“Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā augustā”
16.08. – 26.08. - Andzeļu tautas bibliotēkā – literatūras
izstāde “Jaunākais bibliotēkas plauktos”
20.08. – Kroma kolnā – Kroma kolna svētki
20.08. – Bērziņos – “Saulespuķu svētki” jeb pilngadības
svētki
20.08. – Ezerniekos – Novada sporta svētki
22.08. – 08.09. – Bērziņu pagasta tautas bibliotēkā –
Biškopības produktu izstāde “Ai bitīte, zeltspārnīte…”
22.08. – 10.09. - Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā –
literatūras izstāde “Enciklopēdijas stāsta par nezināmo”
25.08. plkst. 10:00 - Ezernieku pagasta bibliotēkā –
Ludviga gadskārtu dienā bērnu zīmējumu konkurss un
izstāde “Mani iespaidi par vasaru”
25.08. – Andrupenē – Jauniešu diena
26.08. – Dagdas novada tautas bibliotēkā – “Sekmīgu
mācību gadu maziem un lieliem”
26.08. - Svariņu tautas pagasta bibliotēkā – “Laiks uz
skolu iet” pēcpusdiena
27.08. – Ezerniekos – Ludviga diena
No 01.09. - Svariņu tautas pagasta bibliotēkā – foto izstāde “Vasara-2016”
02.09. – 16.09. - Svariņu tautas pagasta bibliotēkā –
literatūras izstāde veltīta latviešu dzejniekam K. Skujiniekam-80
03.09. – 15.09. – Asūnes bibliotēkā – literatūras izstāde
veltīta dzejnieka K.Skujenieka 80-jai dzimšanas dienai
05.09. – 12.09. - Ķepovas pagasta bibliotēkā - izstāde
veltīta dzejnieka Knuta Skujinieka 80. dzimšanas dienai

Aicinājums ziedot

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2016.gada 23.februārī izsludināja Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros projektu realizēšanai periodā no 2016.gada maija līdz 2016.gada decembrim
ieskaitot.
2016.gadā Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ievaros daļēju finansiālu atbalstu saņēma
Dagdas novada pašvaldības projekts “Latgales līgavas pūrs”.
Projekta uzdevums: 100 (pakārtojot Latvijas simtgadei) Latgales līgavas pūru veidojošo priekšmetu izgatavošana. Projekta
īstenošanas rezultātā tiks apzināts novada kultūras mantojums. Tāpat tiks apzināti Dagdas novada un Latgales amatu prasmju meistari, kuri ar savu darbu dos ieguldījumu Latvijas simtgades pasākumu kuplināšanā, novada kultūras vērtību atdzimšanā. Projekta rezultātā tiks izveidota nacionālas nozīmes vērtība ar ilglaicīgu potenciālu, jo tas būs taustāms objekts, kas
katru gadu tiks papildināts ar vienu vienību un, kad Latvija sagaidīs savu 200. dzimšanas dienu, nākamās paaudzes, verot
vaļā pūra lādi redzēs ne tikai, kādas vērtības tajā ieliktas pirmajos simts gados, bet arī to, kā vērtības ir vairojušās. Pūra lādē
iekļautie priekšmeti tiks aprakstīti, minot priekšmeta nosaukumu, darba autoru, arī pamatojumu izvēlētajam priekšmetam
vai rakstam. Apraksti glabāsies uz vietas (Dagdas TIC telpās). Papildinot pūra lādes vērtības, tiks papildināti arī apraksti.
Projekts ir unikāls ar to, ka līdzīgu līdz šim vēl nav bijis ne tikai Latgales, bet arī visas Latvijas mērogā. Projekts ietver ne tikai
atsevišķas aktivitātes, bet nacionālas vērtības radīšanu pētnieciskā darba rezultātā.
Aicinām tautas daiļamata meistarus, visus interesentus līdz šī gada 30.septembrim ziedot priekšmetus, kas senāk tika likti pūra lādē (cimdus, zeķes, jostas, dvieļus, saktas, pārpierus, zīļu vainadziņus, tautiskos kreklus, gultas
palagus, austos deķus u.c.). Veidosim kopā nacionālas nozīmes vērtību, lai arī nākamās paaudzes redz, cik svarīgi ir
saglabāt mūsu tautas tradīcijas un mantojumu!
Kontaktpersona: Inta Viļuma (26123157), oluteni@inbox.lv
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Dzimušie* Dagdas novadā
jūlijā

Augusta jubilāri* Dagdas novadā

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!
Asins donoru diena Dagdā

Šī gada 23. augustā no plkst. 09:00 līdz 13:00 Valsts
asinsdonoru centrs (VADC) rīko asins donoru dienu
Dagdas Tautas namā, Alejas ielā 29.

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs
4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 18. augustā, iepriekš piesakoties pa tel. 67142840 un
27866655.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselības un
sociālo pakalpojumu centra “Dagda”, Brīvības ielā
29.

-75Daugavičs Ādolfs, 04.08., Konstantinovas pag.
Nartiša Veronika, 26.08., Andrupenes pag.
Potapovs Maksims, 17.08., Svariņu pag.
Pudniks Jānis, 10.08., Dagdas pag.
Paugačeva Bernadeta, 20.08., Dagda
Vjatere Zinaida, 08.08., Andrupenes pag.
-80Alehno Marija, 02.08., Dagda
Augustova Antoņina, 02.08.,Dagda
Dubra Anna, 01.08., Svariņu pag.
Grebņovs Lavrentijs, 22.08., Andzeļu pag.
Klevcova Iraida, 10.08., Dagda
Sergejeva Monika, 23.08.,Asūnes pag.
Šuste Valentīna, 15.08., Dagda
Tukišs Jānis, 06.08., Andrupenes pag.
-85Brenča Olga, 06.08., Bērziņu pag.
Bronka Valērija, 05.08., Dagda
Mileika Jāzeps, 26.08., Dagda
Roga Marija, 01.08., Andzeļu pag.
Zeiza Monika, 22.08., Dagda

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Artjoms Čepelovs
Rita Pauliņa
Estere Prikņa
Artjoms Rudzītis
Lauris Savka

-70Aksjutina Veronika, 05.08., Andrupenes pag.
Froļonoka, Marija, 20.08., Svariņu pag.
Ivanovskis Romualds, 11.08., Dagda
Kacare Jevdokija, 08.08., Ķepovas pag.
Rutka Helēna, 09.08., Svariņu pag.

-90Livčāne Irēna, 08.08., Konstantinovas pag.

Viņsaulē aizgājušie* Dagdas
novadā jūlijā:

Valentīna Domkova
(dz.1934.g.)
Nadežda Kroha (dz.1925.g.)
Anna Nartiša (dz.1925.g.)
Antoņina Pauliņa (dz.1940.g.)
Izsakām
Jurijs Platacis (dz.1962.g.)
Nikita Smirnovs (dz.1954.g.) dziļu
līdzjūtību
Albīne Šukote (dz.1943.g.) tuviniekiem
Mečislavs Tereško (dz.1948.g.)

DAGDAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLA

Uzsāk papildus audzēkņu uzņemšanu
jaunajam 2016./2017. mācību gadam
Mūzikas nodaļā:
• Klavierspēles klase (mācību ilgums 8
gadi) no 7 gadu vecuma;
• Akordeona spēles klase (mācību ilgums 6 gadi) no 8 gadu vecuma.
Mākslas nodaļā:
• Vizuāli plastiskā māksla (mācību ilgums 6 gadi) no 8 gadu vecuma.
Pieteikties no š.g. 16. augusta līdz
2. septembrim, katru darba dienu no
plkst. 10.00 – 16.00 Dagdā, Alejas ielā
15A (2. stāvā). Tālr. 65653260
*reģistrēti Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļā līdz 31. jūlijam
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