Valsts svētku
koncerts
Atzīmējot Latvijas Republikas
proklamēšanas 98.gadadienu, 18.
novembrī Dagdas Tautas namā
tradicionāli notika svinīgais pasākums.
Koncertā apmeklētājiem bija iespēja izdzīvot muzikālus pārsteigumus no Dagdas novada pašdarbnieku kolektīviem. Jau tradicionāli
tika pasniegti Atzinības raksti. Ikviens
novada iedzīvotājs varēja pieteikt cilvēkus Atzinības rakstu saņemšanai.
Šogad tika saņemti 38 iedzīvotāju
pieteikumi. No tiem Atzinības rakstus
saņēma 24 cilvēki.
Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte” tika apbalvoti pieci iedzīvotāji.
Tika godināta sieviešu klubiņa “Veiksme” biedre Lūcija Nikitina. Viņa ir
sabiedriska, aktīva un ar idejām bagāta. Raksta projektus, kas aktivizē
pagasta cilvēku darbošanās gribu.
Atzinības rakstu saņēma jauniešu
biedrību “Senna” un “Iņ-Taņ-San”
vadītāja Sanita Karpoviča. Dagdas
novada jaunatnes skatījumā, Sanitai
piemīt fantastiskas darba spējas, lieliskas organizatoriskās prasmes un
tādas cilvēciskās īpašības kā godīgums, atsaucība un čaklums. Pateicoties viņai tika īstenoti vairāki projekti
sabiedrības labā. Sumināts tika SIA
“Ūzoleņi” valdes priekšsēdētājs Anatols Viškurs. Viņš ir jautrs un lielisks
pasākumu organizators. Pateicoties
viņam katru gadu notiek zirgu rikšotāju sacensības. Kādreiz arī rīkoja pasākumus pensionāriem un bērniem.
Kā nākamais tika godināts Dagdas
novadpētniecības biedrības “Patria”
priekšsēdētājs Aivars Arnicāns. Pateicoties Aivara ieguldītajam darbam
materiālu vākšanā par novada personībām un notikumiem pašlaik Dagdas Vissv. Trīsvienības Romas katoļu
baznīcas draudzes mājā ir izveidota
novadpētniecības zāle, ko var apskatīt ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesīs sniega dzirnavas maļ.
Mums cerība laimes pakavus
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.

Domāt gaišas domas, būt kopā ar
mīļajiem un piedzīvot
Ziemassvētku brīnumu vēl
Dagdas novada pašvaldība
Cienījamie “Dagdas Novada Ziņas” lasītāji!
Informatīvajā izdevumā notiks kārtējās izmaiņas. No janvāra novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums “Dagdas Novada Ziņas” tiks izdots tikai
latviešu valodā. Pieļauju iespēju, ka daudziem radīsies jautājums un neizpratne
kāpēc ir pieņemts šāds lēmums, jo pavisam nesen izdevums jau piedzīvoja kardinālas pārmaiņas. Jau kopš pavasara izdevums iznāca divās valodās – latviešu un
krievu. Tā kā izdevuma krievu valodā izplatīšana ir ļoti ierobežota, pieprasījums
pēc tā ļoti kritās. Katru mēnesi palika pāri arvien vairāk izdevuma eksemplāru. Arī
vasarā veiktā iedzīvotāju anketēšana apliecināja, ka lielākā daļa aptaujāto (79,1%)
pašvaldības izdevumu lasa tikai latviešu valodā. Tāpat arī tas ļaus samazināt “Dagdas Novada Ziņas” izmaksas.
Izdevums latviešu valodā būs pieejams visos iepriekšējos izvietošanas punktos.
Izdevuma formāts tiks atgriezts iepriekšējā – t.i. A3 izmērs un 8 lpp. biezs.
Aicinām arī Jūs, Dagdas novada iedzīvotāji, iesaistīties izdevuma veidošanā!
Sūtiet idejas veiksmes stāstiem, jautājumus, uz kuriem vēlētos iegūt atbildes, kā
arī varat pavēstīt kādu citu noderīgu informāciju, kas būtu interesanta pārējiem
lasītājiem. Informāciju var sūtīt uz e-pastu: evita.krumina@dagda.lv (redaktorei
Evitai Krūmiņai) vai info@dagda.lv, pa pastu uz Dagdas novada pašvaldību, Alejas
iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 ar norādi “Dagdas Novada Ziņas”. Informāciju nākamā mēneša izdevumam var iesniegt līdz katra mēneša 25. datumam.
Milzīgs paldies tulkam Ualentīnai Kivliņai par ieguldīto darbu!

/...raksta turpinājums 4.lappusē.../

Nākamais “Dagdas Novada Ziņas“ numurs iznāks 5. janvārī
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17. novembrī notika kārtējā Domes sēde

Tika apstiprināta Dagdas novada pašvaldības speciālā
budžeta – autoceļu fonda – līdzekļu izlietošanas vidējā
termiņa programma 2017.- 2019.gadam.
Novirzīti līdzekļi izstrādāto ceļu pārbūves tehnisko projektu apmaksai no pašvaldības 2016.gada speciālā budžetā
plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem:
• 5 517,60 EUR – ceļam Aleksandrova–Skudriķi (Konstantinovas pagastā);
• 8 409,50 EUR – ceļam Porečje-Malcāni (Bērziņu pagastā)
un Krasnopole-Malcāni (Šķaunes pagastā).
Deputāti apstiprināja VSPC „Dagda” maksas pakalpojumu izcenojumus jaunā redakcijā ar 2017.gada 1.janvāri.
Noteica VSPC “Dagda” nedzīvojamo telpu nomas maksas
ģimenes ārstu un ārstu speciālistu privātpraksēm ar 2017.
gada 1.janvāri.
Tika atbalstīta biedrības “MKDagda” dalība Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projektā „Sustainable Development Park” (Ilgtspējīgas attīstības parks) kā partneriem, un projekta atbalstīšanas gadījumā tiks nodrošināts
līdzfinansējums 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām
(100 000 EUR) – 5 000 EUR.
Nolēma nodot publiskajai apspriešanai Dagdas novada
Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakciju un apstiprināja apspriešanas termiņus - no 2016.
gada 1.decembra līdz 2017.gada 6.janvārim.
Deputāti atbalstīja lēmumu ar 2017.gada 1.janvāri pārtraukt pašvaldības informatīvā izdevuma “Dagdas Novada
Ziņas” izdošanu krievu valodā, tāpēc tika veikti grozījumi
informatīvā izdevuma nolikumā.
Veica grozījumus saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo
palīdzību Dagdas novadā” un grozījumus saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.
Veiktas izmaiņas pašvaldības amatu sarakstā:
• ar 2016.gada 1.decembri Dagdas novada Sociāla dienesta amatu sarakstu papildinās ar amata vienību “Klientu
apkalpošanas speciālists” uz 0,75 slodzi;
• ar 2016.gada 31.decembri Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas amatu sarakstā likvidēs amata vienību
“Tulks”.
Atbalstītas izmaiņas Tūrisma informācijas centra cenrādī,
nosakot maksu par Dagdas novada kalendāru 2017. gadam
– 2,00 EUR (ar PVN).
Izskatīti jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no vienas juridiskas un trim privārpersonām.
Deputāti lēma par nekustamā īpašuma Gruzdiņi,
Andrupenes pagastā iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Piešķirts finansējums 140,00 EUR Elmāra Orola dziesmas
“Dziesma Dagdai” ierakstam studijā vokālās grupas ”Solversija” izpildījumā.
Lai veiksmīgi sagatavotos Starptautiskā folkloras festivāla
“Baltica 2018” norisei Dagdas novadā, tika izveidota pasākuma darba grupa.
Apstiprināti grozījumi Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldes nolikumā, kurā svītrots punkts 7.1.
Svariņu Feldšeru – vecmāšu punkts.
Tika nolemts ierosināt ēkai Miera ielā 8, Asūnes pagastā mainīt galveno lietošanas mērķi no “skolas, universitātes

un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas” uz lietošanas
mērķi “rūpnieciskās ražošanas ēkas” un veikt tirgus izpēti
ēkas konservācijas darbiem.
Apstiprinātas izmaiņas Asūnes pagasta pārvaldes autobusa skolēnu pārvadāšanas maršrutā.
Atzina Andrupenes pagasta pārvaldes automašīnas Opel
Zafira 2016.gada 12.oktobra izsoli par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents. Tāpēc nolemts pārdot automašīnu Opel Zafira par brīvu cenu, nosakot pārdošanas cenu
450 EUR.
Tāpat arī atzina par nenotikušu pašvaldības nekustamā
īpašuma „Ziedlauki”, Svariņu pagastā 2016.gada 4.novembra izsoli. Nolemts rīkot šī nekustamā īpašuma otro izsoli,
pazeminot izsoles sākumcenu par 20% - 2 560,00 EUR.
Apstiprināja nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā izsoles rezultātus un pirkuma līguma slēgšanu.
Sakarā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības II
kārtas projekta īstenošanu Dagdas pilsētā, nolēma slēgt
vienošanos līgumu ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība”
par zemes vienību bezatlīdzības lietošanu
Piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 200,00 EUR biedrībai “Asmu Latgalīts” Latgales Gada balvas pasniegšanas
ceremonijas norises nodrošināšanai.
Atbalstīja ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
Dagdas novada domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei –
no 2016.gada 21.novembra līdz 11.decembrim.
Izskatīja četrus dzīvokļu jautājumus - pagarināja īres līgumus 2 personām, piešķīra pašvaldības dzīvojamo platību vienai personai un atcēla Dagdas novada domes 2016.
gada 21.aprīļa lēmuma „Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu”
(protokols Nr.5, 22.§) 22.3.punktu - par dzīvokļa izīrēšanu
vienai personai.
Izskatīti ar nekusto īpašumu saistīti jautājumi par: nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosaukumu piešķiršanu; zemes
nomas tiesību izbeigšanu; zemes nomas līgumu slēgšanu;
neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; zemes
nomas līgumu pagarināšanu; adreses dzēšanu.
Sēdē tika izskatīti divi papildus jautājumi.
Izskatījuši SIA “Latvian Holidays” lūgumu atbalstīt projekta
“Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001
atbalsta pasākuma “Psihologu un psihoterapeitu individuālās un grupu konsultācijas” īstenošanu, lai nodrošinātu psihologa pakalpojumu pieejamību Dagdas novada iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai, tika nolemts piešķirt uzņēmumam
tiesības lietot telpu Nr.11-12 pašvaldībai piederošā ēkā
Daugavpils ielā 8, Dagdā uz projekta īstenošanas laiku no
2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 1.decembrim.
Lai varētu izveidot Jaundomes dabas taku, deputāti atbalstīja patapinājuma līguma slēgšanu par zemes vienības
bezatlīdzības lietošanu ar nekustamā īpašuma saimnieku.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība /
Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē par brīvu cenu tiks pārdota pašvaldības kustamā manta – automašīna Opel Zafira. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 450 (četri simti piecdesmit euro), nodrošinājums 10% apmērā
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no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldei pirms izsoles. Izsolāmā manta
apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole
notiks 2016.gada 12.decembrī 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 pārdots pašvaldības nekustamais īpašums
„Ziedlauki”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,1665 ha un divām
ēkām ar 1279,9 m2 kopējo platību. Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 2560,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 euro 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 2016.gada 29.decembrī 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. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.

Paziņojums par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
1. Pašvaldības domes lēmums par Teritorijas plānojuma
grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai:
Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2016.gada 17.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.13, 6.§) „Par Dagdas novada Teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskai
apspriešanai” Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam grozījumu 1.redakcija tiek nodota publiskai
apspriešanai.
2. Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas termiņš:
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 01.12.2016. līdz
06.01.2017.
3. Vieta, kur publiskās apspriešanas laikā var iepazīties
ar Teritorijas plānojuma 1.redakciju:
Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas materiāliem var iepazīties Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas
portālā ĢeoLatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis3 vai Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv sadaļā

Bāriņtiesas un
Tautsaimniecības nodaļas
speciālisti pārvācās uz
jaunām telpām
Bāriņtiesa turpmāk pieņems apmeklētājus
citās telpās. Adrese paliek iepriekšējā – Daugavpils iela 8, Dagda, taču klienti tiks apkalpoti plašākās telpās ēkas kreisajā spārnā (kabinetā, kur iepriekš darbojās Valsts ieņēmumu
dienests).
Ar Bāriņtiesu var sazināties pa tel. 656 81713,
mob.tel. 266 97787 un 291 30407, e-pasts: barintiesa@dagda.lv.
Tautsaimniecības nodaļas speciālisti, zivsaimniecības vadītājs, ceļu meistars un vides inženieris,
turpmāk strādās Skolas ielā 6, 2.stāvā (Tūrisma informācijas centra ēkā).
Ar speciālistiem varat sazināties:
• vides inženieris – tel. 656 81727, mob.tel. 256
28885;
• ceļu meistars – tel. 656 81727, mob.tel. 286
00305;
• zivsaimniecības vadītājs – tel. 656 81727, mob.
tel. 283 29287.

Pašvaldība/Plānošanas dokumenti, kā arī izdrukātā veidā
apskatīt Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, darba dienās pašvaldības darba laikā.
4. Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises vieta un
laiks:
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 4.janvārī, plkst. 15.00 Dagdas Tautas namā, Alejas ielā 29, Dagdā, Dagdas novadā.
5. Rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta:
Rakstiskus priekšlikumus par izstrādāto Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju var iesniegt līdz 04.01.2017.:
• Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas
novadā, pašvaldības darba laikā;
• pagastu pārvaldēs pašvaldības darba laikā;
• nosūtīt elektroniski e-pastu: dome@dagda.lv;
• sūtīt pa pastu uz adresi: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.

Atskats uz pašvaldības konkursā
“Sabiedrība ar dvēseli 2016” paveikto
Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltītajā
pasākumā Dagdā, 18.novembrī, iedzīvotāju grupām, kuras
realizēja “Sabiedrība ar dvēseli 2016” konkursa projektus, tika
pasniegtas Dagdas novada pašvaldības Pateicības par veiksmīgu projekta realizāciju.
Kā labāko šī gada projektu vērtēšanas komisija atzīmēja iedzīvotāju grupas “Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata iedzīvotāji” projektu “Kapličas atjaunošana Muižnieku kapos, Šķaunes pagastā,
Dagdas novadā” un apbalvoja to ar 70 EUR naudas balvu.
Šī gada konkursa rezultātā novads un tā iedzīvotāji ieguva atjaunotus vai izveidotus no jauna: piecus bērnu rotaļām piemērotus
laukumus, trīs labiekārtotus daudzdzīvokļu namu pagalmus, divus
atpūtas laukumus un vienu kapliču, par ko jāsaka paldies čaklajiem projektu grupu dalībniekiem.
Ar plašāku informāciju par realizētajiem “Sabiedrība ar dvēseli
2016” projektiem var iepazīties novada mājas lapā www.dagda.
lv sadaļā Projekti > Pašvaldības projekti > Sabiedrība ar dvēseli
2016.
Artjoms Gekišs
Dagdas novada pašvaldības projektu koordinators
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/raksta “Valsts svētku koncerts“ turpinājums../

tūristi no citām pilsētām un pat no citām valstīm. Atzinības
rakstu šajā nominācijā saņēma baltkrievu biedrības “Verbica” biedre Ārija Klints. Ārija ir atsaucīga, saprotoša un čakla. Viņa spēj bez grūtībām sarūpēt cienastus neskaitāmiem
viesiem.
Nominācijā “Valsts pārvalde” tika apbalvota tikai viena
izvirzītā persona un tā ir Nodarbinātības valsts aģentūras
Krāslavas filiāles Dagdas sektora nodarbinātības aģente
Helēna Kokare. Nodarbinātības valsts aģentūrā Helēna strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Darbs ar bezdarbniekiem nav
viegls, jo uz aģentūru nāk cilvēki, kuri ir nonākuši grūtībās.
Daudziem cilvēkiem viņa ir sniegusi ne tikai profesionālas
konsultācijas, bet arī devusi labu padomu un atbalstu grūtā
brīdī.
Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība” tika sumināti divi pretendenti. Atzinības rakstu pasniedza Z/S “Eži”
īpašniekam Pāvelam Kavunam. Viņš ne tikai veiksmīgi attīsta
savu uzņēmumu, bet arī atbalsta dažāda veida pasākumus.
Arī Muzejs “Andrupenes lauku sēta” (vad. Skaidrīte Pauliņa)
saņēma Atzinības rakstu. Muzejs tā ir vieta, kur var apskatīt seno lauku sētu, klēti, melno pirti un dažādus seno laiku
instrumentus un priekšmetus. Var arī nogaršot Latgales kulinārā mantojuma “brīnumus”. Muzeja darbinieki ieguldījuši
milzīgu darbu Latgales kultūras saglabāšanā un tūrisma attīstības veicināšanā Dagdas novadā.
Nominācijā “Izglītība, kultūra un sports” tika apbalvoti
pieci izvirzītie novada iedzīvotāji. Tika godināta Dagdas vidusskolas sporta skolotāja Lilija Novicka. Lilija ir brīnišķīga
skolotāja, laba klases audzinātāja, radoši prot organizēt mācību procesu. Lidijas audzēkņi aktīvi piedalās sacensībās un
iegūst godalgotas vietas. Godināts Dagdas novada Tautas
nama direktora vietnieks Ernests Vjaters. Ernests vienmēr
rūpējas par to, lai koncerts skanētu labi, tīri un cilvēki varētu
izbaudīt pasākumu. Viņš bieži vien palīdz arī citu TN vadītājiem. Pēdējā laikā viņš arī pats vada koncertus. Nākamais
tika sveikts Bukmuižas un Andzeļmuižas draudžu prāvests
Andris Sprukts. Prāvests sevi šajā svētajā amatā ir pierādījis kā stingru un taisnīgu, tomēr ļoti cilvēcīgu un iejūtīgu
personu. Ir devis lielu ieguldījumu sabiedrības saliedētībā,
morālo vērtību saglabāšanā un garīgo vērtību aktualizēšanā
Ezernieku iedzīvotāju vidū. Atzinību šajā nominācijā saņēma Jaundomes vides izglītības centra un ekspozīcijas zāles
vadītājs Armands Pudniks. Pateicoties Armandam Jaundomes muižā ir daudz jaunu izglītojošu spēļu, kas patīk gan
bērniem, gan pieaugušajiem. Ekskursijas vada tik interesanti, ka var klausīties stundām ilgi. Vēl šajā nominācijā sveica Ķepovas Saietu nama un Vides un kultūras centra “Ķepa”
tehnisko darbinieci Ritu Škrabu. Viņa aktīvi piedalās dažādu pasākumu sagatavošanas darbos, rūpējas par Latgales
tradicionālo ēdienu recepšu saglabāšanu un popularizēšanu, dod iespēju izgaršot tūristiem un viesiem tradicionālos
ēdienus.
Nominācijā “Veselības aprūpe un sociālais darbs” tika
apbalvoti četri pieteiktie iedzīvotāji. Atzinības rakstu pasnie-

dza NMPD Latgales reģionālā centra Dagdas NMP punkta
ārsta palīgam Alfrēdam Kalvišam. Viņš prot organizēt brigādes darbu, precīzi un pareizi novērtēt pacienta veselības
stāvokli, noteikt diagnozi, precīzi izvēlēties ārstēšanas taktiku un sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Ģimenes
ārste Ļubova Leonardova ir kompetents speciālists, viņa
vienmēr ir laipna, pozitīva, ar neizsīkstošu enerģiju. Darbā
ir izpalīdzīga un atsaucīga. Tika sumināta pansionāta “Ābeļdārzs” maiņu aprūpētāja Zinaīda Gavrilova. Viņa prasmīgi
un rūpīgi veic savu grūto un atbildīgo darbu. Ir sirsnīga un
labsirdīga, viegli veido kontaktus ar klientiem, operatīvi reaģē dažādās situācijās. Darbā pierādījusi sevi kā zinošu speciālistu. Šajā nominācijā sveica arī Šķaunes pagasta sociālo
darbinieku Antoņinu Adileviču. Sieviete veic tiešos darba
pienākumus klienta labā, ievērojot morāles normas, rīkojoties godīgi un nesavtīgi.
Nominācijā “Darbs pašvaldībā” tika apbalvoti septiņi
novadnieki. Bērziņu pagasta autobusa šoferis Anatolijs Lavčinovskis 10 darba gadu laikā apliecinājis sevi kā profesionālu darbinieku ar augstu atbildības sajūtu. Ar savu darba
pienākuma apziņu un atsaucību iemantojis kā bērnu, tā arī
darba kolēģu cieņu. Dagdas novada pašvaldības ekonomiste Ināra Tukiša ir cilvēks, kas spēj uz saviem trauslajiem pleciem panest lielu neredzamu ciparu skaitu. Spēj veiksmīgi
plānot un plānoto realizēt dzīvē. Dara pati darbu kārtīgi un
arī pieprasa to veikt ar precizitāti saviem kolēģiem. Asūnes
pagasta pārvaldes sekretāre Aina Zeiza ir ļoti atbildīgs, atsaucīgs un zinošs darbinieks. Ar jebkuru pagasta iedzīvotāju var atrast kopīgu valdu. Nākamais Atzinības rakstu saņēma Andrupenes pagasta mežstrādnieks Romualds Ūzoliņš.
Viņš kvalitatīvi veic gan remontdarbus pagasta iestādēs,
gan galdniecības darbus, priecē pagasta bērnus, izgatavojot no koka dažādus pasaku varoņus. Arī Andzeļu pagasta
bibliotēkas vadītāja Olga Saule saņēma Atzinības rakstu.
Olga darbu veic atbildīgi, apmeklētājiem nodrošina labvēlīgu atmosfēru, vienmēr cenšas pasūtīt jaunas grāmatas,
lai iedzīvotājiem būtu ko lasīt. Labprāt iedzīvotājiem palīdz
darbā ar datortehniku. Svariņu pagasta Bāriņtiesas locekle
Lūcija Kolesnikova nekad neatsaka palīdzībā, vienmēr izpalīdz un dod gudru padomu, jo viņai ir atsaucīga sirds un liela
atbildības sajūta par uzticēto darbu. Atzinības rakstu saņēma arī Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra apkopēja
Ņina Tararako. JIC kolektīva skatījumā, Ņina ir godprātīgs
darbinieks un atsaucīgs, radošs, pozitīvs, dzīvi un bērnus mīlošs cilvēks. Viņa spēj atrast brīvu laiku, lai iekārtotu, un pēc
tam arī koptu brīnišķīgās puķu dobes un veselīgo zāļu tēju
dobes. Viņa ne vienu vien reizi šajā nodarbē spējusi iesaistīt
arī JIC jaunākos apmeklētājus. Viņa vairākkārt apmeklētājus
priecēja ar savu radošo darbu izstādi. Kā arī viņas prasmīgās
rokas fantastiski ātri sarūpē garšīgus našķus.
Visi godinātie saņēma Dagdas novada pašvaldības
Atzinības rakstus, piemiņas stikla balvas, ziedus un aplausus. Lepojamies ar to, ka Dagdas novadā ir tik daudz
cilvēku, kas ir pelnījuši saņemt Atzinības rakstus. Lai veicas arī turpmāk!
Informāciju no pieteikuma anketām apkopoja Evita Krūmiņa

Latgales baltkrievu veltījums Latvijai dzimšanas dienā
Novembris ir patriotisma mēnesis. Šajā laikā mēs visi
kopā un katrs atsevišķi apliecinām savu piederību Latvijai,
jo kas tad patiesībā valsti veido, ja ne mēs paši? Šis laiks
ļauj mums sajusties kā daļai no kaut kā liela un nozīmīga,
kā daļai no Latvijas tautas.

Valsts pirmssvētku dienās un svētkos Dagdas novada
iedzīvotāji varēja aktīvi piedalīties dažādos pasākumos, kas
notika visos novada Tautas namos. Par godu Latvijas valsts
dzimšanas dienai 26.novembrī Dagdas Tautas namā izskanēja Baltkrievu biedrības “Verbica” organizētais koncerts, aici-
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not kopā mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus no Latgales
baltkrievu biedrībām. Šis pasākums bija arī projekta “Rušniks
– Latgales baltkrievu draudzības un vienotības simbols”
noslēgums. Dagdas baltkrievu biedrība projektā aicināja piedalīties Daugavpils Baltkrievu kultūras centru, Līvānu
slāvu biedrību “Uzori”, Rēzeknes baltkrievu biedrību “Suzorje” un Ludzas baltkrievu biedrību “Krinica”. Kopā darbojoties,
baltkrievu organizācijas izveidoja unikālu kultūrvēsturisku
priekšmetu – baltkrievu rušniku (goda dvieli), uz kura katra
biedrība izšuva savas pilsētas nosaukumu un kādu baltkrievu
ornamentu. 26.novembrī ceļojošais dvielis atgriezās atpakaļ
Dagdā kā Latgales baltkrievu organizāciju īpašā dāvana Latvijai dzimšanas dienā.
Projekta ietvaros baltkrievu rušnika ceļošanu pavadīja
dažādi kultūras pasākumi Latgales reģiona iedzīvotājiem.
Pateicoties Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” uzrakstītajam projektam šoruden iedzīvotāji varēja baudīt jauku pasākumu “Baltkrievu rušniki” Dagdas novada Asūnē, Baltkrievu
kultūras dienas literāri muzikālo programmu Dagdas Tautas
namā, Baltkrievu biedrības “Krinica” jubilejai veltīto draugu
koncertu Ludzas Tautas namā un Latgales baltkrievu veltījuma
koncertu Latvijai Dagdā. Projekta rezultātā ieguvēji bija ne tikai Latgales iedzīvotāji, bet arī pašas baltkrievu organizācijas,
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kuras ieguva jaunas zināšanas un prasmes, piedaloties izzinošā nodarbībā “Baltkrievu rušniki” Dagdas novada Asūnē,
kā arī rokdarbu meistarklasēs Līvānos un Ludzā.
Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica” pateicas Dagdas
novada domei un personīgi domes deputātiem Raitim Azinam un Viktoram Stikutam par projekta aktivitāšu atbalstīšanu.
Sirsnīgs paldies arī Asūnes Tautas namam un SIA “Dagdas
aptieka” par līdzdalību projektā. Bez atbalstītāju palīdzības
projekta pasākumi nebūtu tik vērienīgi. Prieks bija sastapt izpalīdzīgus cilvēkus!
Īpaša pateicība rokdarbniecēm, kas ieguldīja savu darbu
rušnika tapšanā – Larisai Mihejevai (Dagda), Ritai Kučānei
(Ludza), Katerinai Purmalei (Līvāni), Miroslavai Laisai (Līvāni),
Marijai Pometjko (Daugavpils), Nataļjai Loguncovai (Rēzekne). Tik tiešām skaisti, ka kopā varam radīt kaut ko tik jauku!
Projekts tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības
„Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” finansiālu atbalstu.

I.Plesņa,
Projekta vadītāja IKSN kultūras metodiķe

Izglītības ziņas
• 1.novembrī izglītības iestāžu pārstāvji, Tautas namu vadītāji, brīvā laika pavadīšanas centru vadītāji un bibliotēku
vadītāji piedalījās iedvesmojošā seminārā “Ceļā uz Latvijas
valsts simtgadi”. Semināru vadīja Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja reģionālā un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte un Latvijas institūta direktore Aiva
Rozenberga.
• 2.novembrī 28 Ezernieku vidusskolas, Šķaunes un Andzeļu pamatskolu pedagogi piedalījās kursos “Karjeras vadības
prasmju integrēšana mācību priekšmetu stundās”, ko vadīja
karjeras konsultante Aina Odiņeca.
• 3.novembrī izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un pirmsskolas skolotāji devās IKSN organizētajā braucienā uz Riebiņu vidusskolu un pirmsskolu. Tika apmeklētas atklātās stundas sākumskolā, krievu valodā, sportā, radošās darbnīcas
pirmskolā. Pedagogi dalījās pieredzē un diskutēja ar kaimiņu kolēģiem par aktuāliem mācību procesa jautājumiem.
• Visās novada izglītības iestādēs notika Tēvzemes nedēļas

pasākumi. Īpašu gaisotni skolās un PII radīja telpu svētku
noformējums, koncerti, patriotisko dziesmu konkursi.
• Dagdas novada 1.–4. klašu 80 skolēni piedalījās zīmējumu konkursā “Mazs bij’ tēva novadiņš”, bet 5.–12. klašu 32
skolēni – eseju konkursā Ko, Latvija, Tev varu dot?. Skolēnu
veikumu var skatīt apkopotajos elektroniskajos izdevumos
www.dagda.lv/ Izglītība/ Konkursi.
• Uz izglītojošo lekciju 25.novembrī, ko vadīja praktiskā
psiholoģe Iveta Aunīte, Dagdas vidusskolā ieradās 96 pedagogi. Tika diskutēts par tēmām: “Audzināt ar prieku! Kā
panākt veiksmīgu pieaugušo un bērnu sadarbību?”.
• 23.novembrī sākās Krāslavas un Dagdas novada apvienības olimpiādes. Jau ir notikušas vizuālās mākslas, vācu valodas, krievu valodas un bioloģijas olimpiādes. Visus olimpiāžu rezultātus varēs apskatīt Dagdas novada mājaslapā:
www.dagda.lv/ Izglītība.
Dagdas novada IKSN

Sporta skolas aktualitātes
5.-6. novembrī mūsu 2003.-2004. g. dzimušās volejbolistes piedalījās pirmā posma “Kausa izcīņa” sacensībās
Daugavpilī. Komanda cīnījās ar četru Latvijas sporta skolu volejbolistēm un palika 5. vietā. 3. decembrī Dagdā notiks
šo sacensību finālposms.
5. novembrī vieglatlēti piedalījās “Daugavpils vieglatlētikas Tūre” 2. posma sacensībās. Viņu rezultāti: M.Konošonoks 2.vieta trīssoļlēkšanā un augstlēkšanā, L.Pauliņš - 3.vieta augstlēkšanā; A.Vorobjovs -1.vieta tāllēkšanā, 3.vieta 50m skriešanā
un augstlēkšanā; D.Kazakevičs - 1.vieta 50m skriešanā un tāllēkšanā, 3. vieta augstlēkšanā; S.Zariņš – 2.vieta tāllēkšanā;
R.Malinovskis - 3.vieta tāllēkšanā; U.Kromāne - 3.vieta 50m skriešanā un augstlēkšanā; A.Fedotovs - 3.vieta 50 m skriešanā.
12. novembrī ﬂorbolisti piedalījās Dagdas novada atklātajā ﬂorbola turnīrā un starp septiņām komandām ieguva 4.vietu.
Cīnīties ar komandām, kurās spēlē pieaugušie, ir grūti, bet tādas sacensības dot pieredzi cīnīties un uzvarēt.
15.-17. novembrī septiņi vieglatlēti bija Novopolockā Baltkrievijā, kur notika starptautiskais turnīrs vieglatlētikā lēkšanas
disciplīnās. Par godalgas ieguvējiem kļuva M.Konošonoks - 2.vieta tāllēkšanā, L.Pauliņš - 3.vieta augstlēkšanā un R.Malinovskis - 3.vieta tāllēkšanā.
19.-20. novembrī volejbolisti, 2003.-2005. g. dzimušie zēni, piedalījās “Kausa izcīņa” finālsacensībās Tukumā. Šo sacensību rezultāti būs zināmi gada nogalē. Tagad viņi nopietni gatavojas Latvijas čempionātam.
Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis
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Sasniegumi svarbumbas celšanā
Jau iepriekš bija dzirdēts par Antona Arnicāna sasniegumiem svarbumbas
celšanā, un arī šoreiz uz mājām tika atvesti divi diplomi par pirmām vietām.
2016. gada Latvijas veterānu čempionātā svarbumbu celšanā A. Arnicāns saņēma diplomu par 1. vietu. Sportists startēja vecumā grupā 75 – 79 gadi svarbumbas
grūšanā no krūtīm 2-6 kg uzrādīja rezultātu 77 reizes 2 minūtēs.
No otrajām sacensībās jau pazīstamais Dagdas novada sportists mājās atgriezās
ar Latvijas svarbumbas sprinta maratona un netradicionālo celšanas veidu federācijas 1. vietas diplomu. A. Arnicāns vecumā grupā 75 – 79 gadi svarbumbas raušanā ar roku maiņu 6 kg uzrādīja rezultātu 63 reizes 2 minūtēs.
Paldies par ieguldīto darbu! Lai veicas arī turpmākajās sacensībās.
Evita Krūmiņa

Novada motosportistu panākumi
10.septembrī Gulbenē notika šīs sezonas Retro motokrosa čempionāta 6.posms.
Šajās sacensībās piedalījās ne tikai braucēji no Latvijas, bet gan arī labākie Igaunijas, Lietuvas un Krievijas Retro dažādu
klašu motobraucēji. Dagdas novada Retro motobraucēji Aleksandrs Borozdins un Māris Lukašovs, startējot ar 24. numuru,
savā Bv Open klasē ierindojās 2.vietā.
Guna Malinovska

Latvijas pašvaldību pārstāvju vizīte Eiropas Komisijā
un Eiropas Parlamentā
Latvijas pašvaldību savienība katru gadu organizē
mācību vizītes pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem un informatīvo izdevumu veidotājiem uz Eiropas
Komisiju (EK) un Eiropas Parlamentu (EP). No 9. līdz 10.
novembrim 11 Latvijas pašvaldību pārstāvjiem no Rīgas, Alsungas, Kandavas, Rēzeknes, Jelgavas, Beverīnas,
Olaines, Pārgaujas, Ķekavas, Engures un Dagdas novada
bija iespēja piedalīties vienā no šāda veida mācību vizītēm.
Pirmajā vizītes dienā tika apmeklēta Eiropas Komisija. Pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar EK darbu un lomu; migrācijas krīzi, tās ietekmi uz Eiropu, kā arī EK izstrādāto plānu
krīzes mazināšanai. EK Ekonomisko lietu ģenerāldirektorāta
pārstāvis informēja par ekonomisko situāciju Eiropā, eirozonā un Grieķijā. Plaši tika apspriesti jautājumi, kas vairāk
attiecas uz Latvijas pašvaldībām - ES reģionālo politiku, Austrumu partnerību, ES – Krievijas attiecībām un Eiropas Sociālo fondu, kurā jau tagad tiek īstenotas vairākas aktivitātes,
piemēram, “Jauniešu garantijas” pasākumi, deinstitucionalizācija un pārtikas pakas vistrūcīgākajiem.
Otrajā vizītes dienā notika tikšanās ar Eiropas Parlamenta
deputātiem no Latvijas – Andreju Mamikinu, Robertu Zīli un
Inesi Vaideri. Tā kā mācību vizīte notika laikā, kad tikko bija
paziņoti vēlēšanu rezultāti ASV, tāpēc tā bija visapspriestākā
tēma. Katrs no deputātiem pauda savu viedokli par šo jautājumu, un katram tas bija atšķirīgs. Taču, lai arī cik dažādi
būtu deputātu viedokļi, tikai laiks rādīs, kas mainīsies Eiropā un kādas būs ES un ASV attiecības pēc Donalda Trampa
kļūšanu par prezidentu. Plašas diskusijas izvērsās par migrācijas tēmu, jo Latvija pagaidām ir uzņēmusi tikai pavisam

nelielu skaitu patvēruma meklētāju, kaut gan Eiropā katru
dienu nonāk vairāki tūkstoši bēgļu. Tika pārrunāts arī jautājums par Latvijas un ES ārējo robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Deputāte I. Vaidere atzina, ka jau ilgu laiku cīnījās par
papildus finansējuma piešķiršanu Latvijas ārējās robežas
sakārtošanai. Un tikai tagad, kad Eiropu pāršalc migrācijas
krīze, tika piešķirti papildus līdzekļi.
Šīs vizītes laikā daudz tika runāts par drošību – ne tikai par
fizisko, bet gan arī par emocionālo, tautu kultūru un valodu
drošību. Esot Latvijā, daudz dzirdam par teroraktiem pasaulē un iespējamajiem dažādajiem draudiem. Tomēr šeit
Latvijā ikdienā uz ielas nevar satikt cilvēkus militārās uniformās ar ieročiem rokās, bet Briselē gan var. Līdz ar to tas liek
aizdomāties, cik drošā valstī mēs dzīvojam un vai tas tiek
pietiekami novērtēts.
Mācību vizītes pievienotā vērtība ir arī iepazīšanās ar kolēģiem no citām pašvaldībām. Šāda veida tikšanās stiprina
jaunizveidotos kontaktus un sniedz iespēju dalīties pieredzē, zināšanās un viedokļos. Katra pašvaldība ir savā veidā
unikāla, bet visas kopā mēs veidojam vienu valsti – Latviju.

Ir iznācis Dagdas novada kalendārs 2017.gadam

Guna Malinovska

2017.gada kalendārs ir veltīts Dagdas pilsētas 25 gadu jubilejai. Kalendārā izmantotas vecās Dagdas pilsētas
bildes. Pāršķirot katru nākamo kalendāra lapu, varēs ielūkoties pagātnē – kā tajā laikā izskatījās Dagda. Daudziem
atausīs atmiņā kāds notikums vai dzīves posms, kas saistās ar fotogrāfijā redzamo vietu, laiku vai kādu norisi.
Šī gada kalendāru veidoja Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa sadarbībā ar novadpētniecības biedrību “Patria” (fotogrāfijas no biedrības priekšsēdētāja Aivara Arnicāna vēstures arhīva).
Kalendāru var iegādāties Dagdas Tūrisma informācijas centrā Skolas ielā 6. Tā cena ir 2,00 eiro. Kalendāru skaits ir ierobežots!
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Realizēts projekts “Ģimeņu labklājības celšana Šķaunes,
Bērziņu, Ezernieku, Dagdas pagastos”
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Aprīļa sākumā Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļai tika atbalstīts Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātais projekts, kura realizācijai tika piešķirti EUR 4070,00.
Projekta ietvaros tika iegādātas sēklas, kuras vēlāk 104 ģimenes iesēja piemājas dārzos savas labklājības uzlabošanai. Tiešie labuma guvēji bija 296 iedzīvotāji, kas izrādīja velmi iesaistīties projektā. Tāpat arī Šķaunes pagastā deviņām daudzbērnu ģimenēm tika iegādātas 15 dējējvistas un putnu barība. Šo mēnešu laikā, čakli līdzdarbojoties, iedzīvotāji paši iegādājās
pilnvērtīgo barību dējējvistām, nodrošinot tām veselīgu uzturu. Projekta aktivitātēs tika saziedotas 900 olas, kas vēlāk tika
sadalītas četros pagastos un Krāslavas “Caritas” zupas virtuvei.
10. novembrī Šķaunē notika šī projekta noslēguma pasākums. Daudzas ģimenes labprāt dalījās ar pašu izaudzētajiem
dārzeņiem, jo raža bijusi laba. Arī šogad Šķaunes iedzīvotāji nolēma savākto ziedojumu
nodot Krāslavas “Caritas “ zupas virtuvei, kur vienreiz nedēļā tiek pabaroti, apmēram, 85
cilvēki no maznodrošinātām ģimenēm.
Projekta vadītāja S.Drozdova izsaka pateicību pagastu darba grupai - J.Ceicānei, V.
Muižniecei, S.Karpovičai, J.Zvidriņai, L.Buravai, kā arī Šķaunes un Bērziņu pagasta pārvalžu vadītājai R.Demidai, un, protams, LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas
izpilddirektorei S.Molotokai par sadarbību un atbalstu.

Ziemassvētku un Jaungada pasākumi
Dagdā
07.12. - Adventes Lūgšanas brokastis
10.12. - Roku darinātāju saiets. Izstāde
- pārdošana
14.12. - Dagdas novada lielās egles
iedegšana
25.12. - Ziemassvētku pasākums
pirmsskolas vecuma bērniem
25.12. - Ziemassvētku groziņu balle
01.01. plkst. 1:00 - Jaungada nakts diskotēka
Andrupenē
18.12. - Ziemassvētku ieskaņu koncerts
23.12. - Eglīte pirmskolas vecuma
bērniem
25.12. - Ziemassvētku uzvedums

25.12. - Ziemassvētku balle
01.01. plkst. 1:00 - Jaungada diskotēka
Andzeļos
26.12. - Ziemassvētku vecītis aicina
ciemos pie eglītes pirmskolas vecuma
bērnus!
30.12. - Atpūtas vakars “Veco gadu
pavadot”
Asūnē
25.12. - Ziemassvētku pasākums: koncerts, loterijas izloze
Bērziņos
28.12. – Bērnu eglīte
Ezerniekos
09.12. - Darbnīca “Mana radošā Ziemassvētku apsveikuma kartiņa”

Evita Krūmiņa

23.12. - Ziemassvētku eglīte bērniem
25.12. - Ziemassvētku balle
01.01. plkst. 1:00 - Jaunā gada diskotēka
Konstantinovā
25.12. - Ziemassvētku eglīte bērniem
“Ielūdz Ziemassvētku vecīti”;
25.12. - Ziemassvētku balle, spēlēs
Ainārs Lipskis
31.12. - Svētku diskotēka
Ķepovā
30.12. - Jaungada pasākums - groziņu
vakars “Jaungada sagaidīšana”
Svariņos
25.12.
- Ziemassvētku pasākums
visām paaudzēm “Prieks būt kopā”
Šķaunē
23.12. - Bērnu eglīte
25.12. - Groziņu vakars, balle “Pretī
Ziemassvētku brīnumam!”
31.12. - Jaungada disko balle “Lai
sapņi piepildās!”
Pasākumu norises laiku skatīt www.
dagda.lv vai pasākumu afišās.

Labas pārvaldības saukļi
sabiedrības informēšanai
Labas pārvaldības princips paredz no
valsts pārvaldes arī tādu rīcību, kas likumos
nav tieši paredzēta, ja tas nepieciešams
pretimnākošas attieksmes nodrošināšanai un privātpersonas tiesību ievērošanas
veicināšanai. Tāpēc - valsts un pašvaldības
iestādei pieņemto lēmumu vai izdarīto rīcību cilvēkam jāizskaidro ne tikai ar “likuma
burtu”, bet arī cilvēcīgi atbilstoši katras personas uztverei un izpratnei.
Savukārt cilvēkam ir tiesības prasīt valsts
pārvaldei pieņemto lēmumu izskaidrot saprotami.
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Dzimušie* Dagdas novadā
novembrī:

Mainīts zobu higiēnista darba laiks
Zobu higiēnists VSPC “Dagda” poliklīnikā
turpmāk strādās sestdienās no plkst. 15:00 līdz
21:00.
Pieraksts reģistratūrā pa tālruni – 65653187
Bērniem līdz 18 gadu vecumam BEZ
MAKSAS.

Daņila Bernatovičs
Adriāns Grabovskis
Artjoms Juhnevičs

Decembra jubilāri* Dagdas novadā

Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

Viņsaulē aizgājušie* Dagdas novadā
novembrī:
Leontīna Andžāne
(dz.1935.g.)
Stanislava Belkovska
(dz.1930.g.)
Olga Brenča (dz.1931.g.)
Zinaīda Fadejeva (dz.1935.g.)
Viktors Ivanovskis (dz.1927.g.)
Valērijs Misjurjovs (dz.1940.g.)
Evelīna Mudinika (dz.1937.g.)
Aleksandrina Novika (dz.1944.g.)
Valentīna Poļagoško (dz.1942.g.)
Valentīns Ruskuls (dz.1951.g.)
Antoņina Selicka (dz.1939.g.)
Kapitalina Žurova (dz.1932.g.)
Valērijs Neverovskis (1968)
Alla Mjalāne (1940.)

-75Adamovičs Vladislavs, 21.12.,
Andrupenes pag.
Beitāne Zinaida, 12.12., Dagda
Filimonova Anna, 20.12., Andrupenes pag.
Grizāne Gertrūda, 17.12., Dagda
Jasjukeviča Antoņina, 21.12., Dagda
Karro Viktorija, 24.12., Asūnes pag.
Mežale Antoņina, 28.12., Ezernieku pag.
Parshukov Ivan, 15.12., Ezernieku pag.
Platace Praskovja, 09.12., Andzeļu pag.
Tukiša Antonina, 15.12., Andrupenes pag.
Valeine Rita, 15.12., Dagda
-80Dārzinika Benedikta, 20.12., Bērziņu pag.
Jemeļjanova Jevgēnija, 06.12.,
Andrupenes pag.
Levkova Gaļina, 06.12., Andrupenes pag.
Lubgāns Pēteris, 11.12., Bērziņu pag.
Mucenieks Ernests, 01.12., Bērziņu pag.
Ostrovskis Vilgelms, 18.12., Dagdas pag.
Strode Lidija, 07.12., Ķepovas pag.
-85Bluka Valentīna, 26.12.,
Konstantinovas pag.

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

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Pamatojoties uz sabiedriskā transporta padomes lēmumu, no 2016.gada 1.decembra tiks
veikti grozījumi maršrutā nr.7557 Dagda–Rēzekne–Dagda, atsevišķos reisos iekļaujot papildu pieturvietas.
Turpmāk autobuss, kas no Dagdas izbrauc
plkst.5:50, 10:40 un 15:30, pasažierus uzņems un
izlaidīs arī pieturvietā Pušas Muiža, bet autobuss,
kas no Dagdas izbrauc plkst.14:50, apstāsies arī
pieturā Kaunatas pagrieziens, Foļvarkova, Dukstigals,
Čornaja, Draudzība, Janopole, Ozolaine, Pūpoli,
Vertūkšņa un Pušas Muiža.

-70Brenča Lūcija, 02.12., Konstantinovas pag.
Kalašņikova Lūcija, 26.12., Dagda

*reģistrēti Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļā līdz 28. novembrim
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