Dagdai 25

30.janvārī aprit 25 gadi kopš izdots Latvijas Republikas
Augstākās Padomes dekrēts par pilsētas statusa piešķiršanu Dagdai. Šo skaisto notikumu svinēsim trīs dienas – no
27. līdz 29.janvārim.
Par godu pilsētas jubilejai notiks pasākumi visām vecuma
grupām. Pirmsskolas vecuma bērni un skolēni aicināti piedalīties dažādās aktivitātēs izglītības iestādēs, jaunieši varēs iesaistīsies aktīvākos pasākumos, ikviens varēs piedalīties jautrās
sacensībās pa pilsētu vai arī mierīgākos pasākumos – zemledus makšķerēšanas sacensībās, apskatīt fotoizstādi vai iepazīt
Dagdas vēsturi pilsētas bibliotēkā. Lai padarītu svinības košākas un svētku dienu vakarus gaišākus, paredzēta vizuālā izrāde
“Staro Dagda” (gaismu izrāde notiks tikai tad, ja to ļaus laika
apstākļi!). Svētki noslēgsies ar dievkalpojumu Dagdas Vissv.
Trīsvienības Romas katoļu baznīcā un pasaulslavenā kontrtenora Sergeja Jēgera koncertu.
Daudzas svētku aktivitātes sāksies jau agrāk, piemēram,
izstāde par Dagdas vēsturi un akcija “Brīvais mikrofons”, kurā
ikviens varēs ierunāt savu apsveikumu pilsētai jubilejā.
Dagda – tas ir ikviens no mums - gan tikko dzimis mazulis,
gan jaunietis, gan spēka gados pieaugušais, gan pieredzes bagāts pensionārs. Aicinām ikvienu piedalīties pilsētas jubilejas
svinībās, jo svētkus radām mēs visi kopā!
/raksta turpinājums 7. lappusē.../

Himna
No uguns un no pelniem,
Gadsimtu putekļos kaisītiem,
No senču izceltiem celmiem
Tu mūsos sīkstumu raisīji...

Dagdas pilsētas simbolika
Karogs
Karoga krāsas ir zili baltas. Zilā krāsa atspoguļo ģeogrāfiski
telpisko vidi – daudzos ezerus Dagdas novadā. Baltā krāsa ir
garīgās skaidrības krāsa. Karoga centrālajā daļā izvietots ģerboņa attēls.
Karoga krāsas simbolizē mūsu senčus – zilā – somugru ciltis,
bet baltā – baltu ciltis.

Dagda, Tu, šūpulis mūsu
Dagda, Tu šūpulis
Un spīts,
Atkal dzimst Fēnikss,
Pār ezeru nolaižas,
Nesdams mums cerības,
gluži kā rīts
gluži kā rīts!

Otrās Adventes Lūgšanu brokastis

7. decembra rītā Dagdas Tautas namā pulcējās laicīgās un
garīgās varas pārstāvji un labas gribas cilvēki, lai piedalītos Adventes Lūgšanu brokastīs.
Adventes Lūgšanu brokastis ir labdarības pasākums, kura
laikā tiek vākti līdzekļi kādam noteiktam mērķim. Šī gada pasākuma laikā savāktie ziedojumi tika novirzīti Beresnes Vissvētās
Jaunavas Marijas Dzimšanas Romas katoļu draudzes atbalstam. Šīs draudzes prāvests Aivars Kursītis ļoti uzskatāmi parādīja bildēs, kam ziedotie līdzekļi tiks novirzīti – baznīcas remontdarbiem. Otrajās Adventes Lūgšanu brokastīs piedalījās vairāk
nekā 130 cilvēki. Daudzi ziedojumus pārskaitīja uz draudzes
kontu, daudzi ziedoja pasākuma laikā. Kopumā tika saziedoti
1834,00 eiro.
Liels paldies visiem, kas atbalstīja pasākuma mērķi!

Baltās baznīcas zvani –
Hilzenu veltījums paaudzēm.
Dagda un Latgale mana,
Tu sirdī man cerību saudzē!
J.Platača vārdi
N.Dārznieka mūzika

Ģerbonis
Dagdas ģerbonī uz zelta fona attēlots no sarkanām liesmām atdzimstošs Fēnikss - teiksmains putns. Tam piemitusi spēja vecumā
sadegt savā ligzdā, pēc tam no jauna atdzimt no pelniem. Fēnikss ir
nemirstības, mūžīgās atjaunošanās, atdzimšanas simbols. Ģerboņa
augšējā labajā stūrī melns trīslapu krusts - kristiešu reliģijas simbols.
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22.decembrī deputāti pulcējās
uz pēdējo 2016.gada domes sēdi.
Deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa ziņojumu par
pašvaldības veikto darbu un domes
pieņemto lēmumu izpildi novembrī –
decembrī.
Tika nolemts piedalīties projektā
“Krāslavas un Dagdas novadu ceļu
tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības
veicināšanai degradētajās teritorijās”,
nosakot kā projekta darbības teritoriju – Alejas ielu. Līdz ar to tika nolemts
nepiedalīties projektā “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju
revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai”.
Atbalstīta dalība pasākumā “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās” ar projekta
pieteikumu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve Ežezera
krastos”, ietverot šādus objektus:
• Jaundomes dabas takas izveidošana;
• Ezernieku pludmales labiekārtošana;
• Andzeļu pludmales labiekārtošana.

Dagdas Novada Ziņas

Domes sēdes lēmumi

No novada pašvaldības iestāžu bilances tika izslēgti bezcerīgo debitoru parādi.
Vienai personai tika anulētas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu.
Deputāti apstiprināja Veselības un
sociālo pakalpojumu centra “Dagda”
sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma izmaksas no 2017.
gada 1.janvāra:
• vienai personai 450,00 EUR mēnesī;
• vienai īpaši kopjamai personai
480,00 EUR mēnesī.
Veikti grozījumi pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
Tika skatīts jautājums par novada
pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu. Apstiprināti izglītības iestāžu
vadītāju atalgojumi.
Nolemts par Ezernieku pagasta
pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju, kas jāpabeidz līdz 2017.gada
31.augustam. Pirmsskolas izglītības
iestāde tiks pievienota Ezernieku vidusskolai. Un tika veikti grozījumi
Ezernieku vidusskolas nolikumā.
Piešķīra finansējumu Latgales vēstniecības GORS organizētajam Latga-

liešu kultūras gada balvas „Boņuks
2016” pasniegšanas ceremonijas norisei 200,00 EUR.
Desmit personām tika pagarināti pašvaldības dzīvokļu īres līgumi,
divām personām izīrēti pašvaldības
dzīvokļi un vienai personai veikta dzīvokļa apmaiņa.
Deputāti izskatīja jautājumu par
pašvaldības autoceļu uzturēšanas
tehnisko specifikāciju. Autoceļu un
ielu uzturēšanā pielietos “Latvijas
valsts ceļu” darbu tehniskās specifikācijas.
Lai nodrošinātu Dagdas pagasta
iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumu un publiskā interneta pieejamību,
tika nolemts slēgt telpu nomas līgumu ar SIA „Ūzoleņi” uz 2 mēnešiem.
Pamatojoties uz iedzīvotāja iesniegumu, deputāti atļāva atsavināt pašvaldības dzīvokli Alejas ielā 12-4, Dagdā.
Pašvaldības nekustamā īpašuma
„Kāpas”,Andzeļu pagastā tika atzīta
par nenotikušu. Nolemts rīkot atkārtotu izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 40% no nosacītās cenas un
nosakot sākumcenu 10 620,00 EUR.
Apstiprināti automašīnas Opel Za-

Informējam par privāto māju pievedceļu attīrīšanas
iespējām no sniega pēc 2017. gada 1. janvāra

Īpašniekam, vienojoties ar pakalpojuma
sniedzēju, privāto ceļu attīrīšana no sniega
tiks veikta vienlaicīgi ar pašvaldības ceļu attīrīšanu, kas samazinās tukšgaitas pārbraucienus un izmaksās ievērojami lētāk, nekā
braucot speciāli uz konkrētu objektu.
Pēc 2017. gada 1. janvāra iedzīvotāji,
kuriem nepieciešams attīrīt privātos vai servitūta ceļus no sniega, var vērsties:
Dagdas pilsētā un Dagdas pagastā –
26526661, Edgars Tjarve, SIA “Dagdas komunālā saimniecība”;
Ezernieku pagastā – 29152078, Valērijs Bluss,
SIA „VTV 14”
Šķaunes pagastā – 28373048, Pāvels Višņevskis, Z/S „Bebri”
Andzeļu pagastā – 29198248, Aivars Platacis,
Z/S „Ezermala”
Andrupenes pagastā – 26338822, Jurijs Ļevkovs, Z/S “Bronki” vai 26536764, Edmunds
Kivko, SIA “Andrupenes kokaudzētava”;
Asūnes pagastā – 26337573, Viktors Krūmiņš,
Z/S „Celiņi”;
Bērziņu pagastā – 26565249, Jānis Andžāns,
Svariņu pagasta pārvalde;
Konstantinovas pagastā – 29958047, Ivars
Geks, Konstantinovas pagasta pārvalde;
Ķepovas pagastā – 22468300, Zina Aņisko Ķepovas pagasta pārvalde;
Svariņu pagastā – 26565249, Jānis Andžāns,
Svariņu pagasta pārvalde.
Visos gadījumos pieprasiet čekus vai kvītis
par apmaksas veikšanu!
Trūcīgām un maznodrošinātām personām
ir iespējams saņemt kompensāciju par šo
pakalpojumu, iesniedzot sociālajā dienestā
iesniegumu un attiecīgo izdevumu apliecinošu dokumentu.

Ziemā uz dažādu kategoriju Latvijas Valsts
ceļiem ir atšķirīgas uzturēšanas prasības.
Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A, A1, B, C un D atkarībā no
ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa un tehniskā stāvokļa. Katrai uzturēšanas klasei ir noteikts darbu izpildes laiks,
kad ceļi ir jāatbrīvo no sniega un apledojuma.
A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no
sniega attīra trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas
klases ceļus - četru stundu laikā, B uzturēšanas
klasi - sešās stundās, C uzturēšanas klasi - 18
stundās, bet D uzturēšanas klasei laiks netiek
normēts. Laiks tiek skaitīts no brīža, kad sniegs
beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.
Arī uz dažādu kategoriju pašvaldības autoceļiem ir atšķirīgas uzturēšanas prasības. Dagdas novada pašvaldības autoceļiem, ņemot
vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, ir
noteiktas divas uzturēšanas klases – C (intensitāte no 100 līdz 499 automašīnas diennaktī)
un D (intensitāte mazāka par 100 automašīnām diennaktī). C uzturēšanas klases autoceļu
brauktuves no sniega attīra 18 stundās, laiku skaitot no brīža, kad sniegs beidzis snigt,
līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no
sniega, bet D uzturēšanas klasei laiks autoceļa
attīrīšanai no sniega netiek normēts. Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra
no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā
no sniega daudzuma. C uzturēšanas klases
autoceļu attīrīšana no sniega jāveic, ja sniega
biezums uz autoceļa pastāvīgos laika apstākļos ir lielāks par 10 cm vai sanesumu biezums
atsevišķās vietās sniegputenī ir lielāks par 20
cm. D uzturēšanas klases autoceļiem sniega
biezums to attīrīšanas uzsākšanai netiek normēts.
Evita Krūmiņa

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots
pašvaldības nekustamais īpašums „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 9,85 ha. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR
10 620,00 (desmit tūkstoši seši simti divdesmit 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 2017.gada 30.janvārī 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.

fira izsoles rezultāti.
Deputāti atbalstīja lēmumu slēgt
izlīgumu ar SIA “Atrade”.
Tika lemts par tirdzniecības kiosku
Lāčplēša ielā 10C, Dagdā nomas tiesību izsoli.
Sēdē izskatīti jautājumi, kas
saistīti ar nekustamo īpašumu: par
nekustamo īpašumu sadali un jaunu
nosaukumu piešķiršanu; par zemes
ierīcības projektu apstiprināšanu; par
zemes nomas līgumu slēgšanu; par
neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par mantojuma
zemes platības izmaiņu; par zemes
nomas tiesību pāreju; par zemes gabala sadali; par zemes nomas tiesību
izbeigšanu; par zemes nomas līgumu
pagarināšanu. Kā papildjautājums
tika lemts par adreses piešķiršanu.
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

Iedzīvotāji uzzināja par māju
energoefektivitātes uzlabošanas
iespējām

8.decembrī novada pašvaldībā pulcējās Dagdas pilsētas
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, lai iepazītos ar namu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Artjoms Gekišs informēja ieradušos par iespējamo ALTUM atbalstu. Viņš
stāstīja par pieejamo atbalstu, kritērijiem atbalsta saņemšanai,
projekta izmaksām, procesiem un nepieciešamajām darbībām. Viena Dagdas daudzdzīvokļu māja tika ņemta par piemēru, un, pamatojoties uz šīs mājas dažādiem rādītājiem, tika
veikti visi nepieciešamie aprēķini, lai varētu pieteikties atbalsta
programmai.
Tā kā Dagdā līdz šim vēl nav nosiltināta neviena daudzdzīvokļu māja, tāpēc iedzīvotāji kritiski izturas pret nepieciešamību ņemt aizņēmumu komercbankās, lai varētu īstenot energoefektivitātes pasākumus.
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes loceklis Edgars
Tjarve akcentēja problēmu par parādniekiem. Daudzdzīvokļu
mājas, kurās ir parādi par komunālajiem pakalpojumiem, programmā netiek atbalstītas. Tāpēc E.Tjarve lūdza savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Uzņēmuma valdes
loceklis stāstīja par daudzdzīvokļu namu Dagdā slikto tehnisko
stāvokli un atzīmēja, ka jebkurā gadījumā mājās ir jāiegulda finanšu līdzekļi, pat ja iedzīvotāji nevēlas piedalīties piedāvātajā
programmā.
Uz semināru ieradušies iedzīvotāji izmantoja iespēju uzdot
jautājumus. Interese bija par jumtu maiņu daudzdzīvokļu mājai, kāpēc ALTUM nepiešķir tam finansējumu. Cits iedzīvotājs
interesējās par energoaudita cenām, kāpēc tās ir tik lielas. Tika
salīdzināti iepriekšējā un pašreizējā plānošanas perioda pieejamā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Tie ir mainīti un
padarīti daudz stingrāki.
Katras daudzdzīvokļu mājas situācija jāvērtē atsevišķi, tāpēc
iedzīvotāji tiek aicināti vērsties pie SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa Edgara Tjarves vai Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Artjoma Gekiša, lai izvērtētu iespēju
piedalīties programmā. Padarot savu māju energoefektīvāku,
tās iedzīvotāji iegūs ne tikai mazākus rēķinus par apkuri, bet arī
padarīs vizuāli pievilcīgāku savu namu.
Edgars Tjarve
Tel. 26772955
Artjoms Gekišs
Tel. 65681437
e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv
Prezentācija par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
programmu un video no semināra pieejami www.dagda.lv.
Guna Malinovska

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdā
2016.gada 17.novembrī

Dagdas Novada Ziņas

Nr. 7
(prot. Nr.13., 8.§)
Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
sociālo palīdzību Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
sociālo palīdzību Dagdas novadā”, turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:
Papildināt Saistošos noteikumus ar 9.5. un 9.6.puktiem šādā redakcijā:
“ 9.5. Ievietojot bērnu audžuģimenē (pēc bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas), 10 darba
dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Sociālo dienestu, piešķirams vienreizējs pabalsts 50%
apmērā no attiecīgajā gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas bērna vajadzību nodrošināšanai.
9.6. Ja bērns audžuģimeņu aprūpē ir ilgāk par vienu gadu pēc ievietošanas, uz attaisnojošu
dokumentu pamata, audžuģimenēm ir iespēja saņemt vienreizēju pabalstu kalendārā gada laikā bērna vajadzību nodrošināšanai apmērā, kas nepārsniedz 50% no attiecīgajā gadā 1.janvārī
noteiktās minimālās darba algas. ”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins

Dagdas novada pašvaldības 2016.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.7
“Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” tika izstrādāti 2010.gadā. Sešu
gadu laikā pabalsts audžuģimenēm būtiski netika mainīts, izņemot noapaļošanas faktu vienkāršotai uzskaitei. Uzklausot audžuģimenes, analizējot viņu darbu un izvērtējot audžuģimeņu
iesniegtās atskaites, secinām, ka ir nepieciešams ieviest papildus vienreizēju pabalstu, kas izmaksājams, bērnu ievietojot audžuģimenē. Tāpat nepieciešami papildus līdzekļi gadījumos, kas
saistīti ar bērna vajadzību nodrošināšanu un pārsniedz bērnam piešķirto ikmēneša uzturēšanas
pabalstu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekts nosaka divu papildus pabalstu ieviešanu, ko saņems
audžuģimenes bērna vajadzību nodrošināšanai. Vienreizējs pabalsts 50% apmērā no attiecīgajā gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas, bērnu ievietojot audžuģimenē pēc bērna
aizgādības tiesību pārtraukšanas. Otrs vienreizējs pabalsts gada laikā, ja bērns audžuģimenēs
atrodas jau ilgāk par gadu pēc ievietošanas un nepieciešami papildus līdzekļi bērna vajadzību
nodrošināšanai, kas pārsniedz bērna ikmēneša uztura pabalstu. Arī šī pabalsta apmērs nedrīkst
pārsniegt 50% apmēru no attiecīgajā gadā 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Izdevumi no pašvaldības budžeta pieaugs, lai nodrošinātu to bērnu vajadzības, kuri atrodas
audžuģimenēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā
Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētie pabalsti bērnu, kuri uzturas audžuģimenēs,
vajadzību nodrošināšanai dos papildus iespēju uzlabot viņu veselības, psihoemocionālo stāvokli, līdz ar to arī nepazemināsies viņu dzīves kvalitātes līmenis. Tāpat iespējams, ka šis pabalsts tiks
izlietots arī bērnam nepieciešamo preču iegādei vai kādu pakalpojumu apmaksai, kas ir tiešās
bērna interesēs un sekmēs viņa attīstību, izglītošanos, brīvā laika mērķtiecīgu pavadīšanu un
profesionālo ievirzi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti Dagdas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās DAGDAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Grozījumi saistošajos noteikumos pamatā tiek veikti pēc Sociālā dienesta un audžuģimeņu
sniegtās informācijas, to analizējot, izvērtējot un strukturējot.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

Mainīts klientu apkalpošanas centra darba laiks

R.Azins

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku pieejamību valsts pārvaldes un pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, no 1.janvāra ir mainīts Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra un pašvaldības kases darba laiks.
Pirmdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Otrdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Trešdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Ceturtdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Piektdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00
VPVKAC un KASE atrodas Alejas ielā 4, Dagdā, tālrunis 65681701, e-pasts dagda@pakalpojumucentri.lv.
Atgādinām, ka Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā var pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus;
saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem; iesniegt iesniegumu Dagdas novada
pašvaldībai un saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdā
2016.gada 17.novembrī
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Nr. 8
(prot. Nr.13., 9.§)
Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”, turpmāk tekstā – Saistošie
noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Saistošos noteikumus ar 3.9.3.puktu šādā
redakcijā:
“ 3.9.3. ja ģimene par šo bērnu jau saņēmusi pabalstu citā
pašvaldībā.”
1.2. Svītrot Saistošo noteikumu 4.2 4.punktā vārdus “PI
VSPC “Dagda””;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins

Dagdas novada pašvaldības 2016.gada 17.novembra
saistošo noteikumu Nr.8
“Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada
24.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
Dagdas novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Nodrošinot pabalsta jaundzimušā aprūpei izmaksu, konstatēts, ka vairākām ģimenēm vecāki ir deklarēti katrs citā
pašvaldībā, tāpēc, ja saistošajos noteikumos nav paredzēti
minētā pabalsta saņemšanas konkrētāki nosacījumi, iespējams pabalstu pieprasīt abās pašvaldībās. Minētās nepilnības
novēršanai, precizējam gadījumus, kad pabalstu jaundzimušā
aprūpei nepiešķir.
Tā kā Dagdas novadā dušas pakalpojumu sniedz ne tikai
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”, tad nodrošinot atbalstu novada iedzīvotājiem visā novada teritorijā
vienādi, pabalstu dušas pakalpojuma apmaksai pārskaitām
konkrētajam pakalpojuma sniedzējam.
2. Īss projekta satura izklāsts
Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir, ja ģimene par šo
bērnu jau saņēmusi pabalstu citā pašvaldībā.
Saskaņojot ar pabalsta pieprasītāju, pabalsts dušas pakalpojuma apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Izdevumi no pašvaldības budžeta samazināsies gadījumos, kad ģimenes, kurā vecāki deklarēti dažādās pašvaldībās,
saņems pabalstu jaundzimušā aprūpei citā pašvaldībā.
Izdevumi no pašvaldības budžeta pieaugs, nodrošinot pabalstu dušas pakalpojuma apmaksai, jo attīstot šo pakalpojumu
novadā, pieaudzis pakalpojuma sniedzēju skaits, nodrošinot
labāku pieejamību, un līdz ar to arī palielinājies minētā pabalsta saņēmēju skaits.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības
teritorijā
Pabalsts dušas pakalpojuma apmaksai tiek kvalificēts kā
natūrā saņemamais pabalsts. Tas sekmējis dušas pakalpojuma
sniedzēju skaita palielināšanos, veidojot pakalpojuma sniedzēju tīklojumu novada teritorijā. Iedzīvotājiem līdz ar to ir labvēlīgāka šī pakalpojuma saņemšana tuvāk dzīvesvietai.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un Dagdas novada
pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās DAGDAS NOVADA
SOCIĀLAIS DIENESTS.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Pagastos dzīvojošie novada iedzīvotāji izteikuši vēlmi
saņemt dušas pakalpojumu pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, ko viens pakalpojuma sniedzējs – VSPC “Dagda” – nespēj
nodrošināt.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins
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Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstības, vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Krāslavas,
Dagdas, Aglonas novados
Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu„Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātēs (MK not. Nr. 590).
Projektu iesniegumu pieņemšana no 2017. gada 16. janvāra līdz 16.
februārim.
Projektu konkurss attiecas uz
biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam šādām
rīcībām:
1.1. “Atbalsts jaunu produktu un
pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai”. Konkursa kārtā
pieejamais finansējums - 116 959.90
EU
1.2. “Atbalsts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, tai skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanai,
tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai”. Konkursa
kārtā pieejamais finansējums – 200
000 EUR
1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai
labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas
veidu īstenošana”.
Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000 EU
1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”.
Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 60 000 EUR
Sabiedriskā labuma projektu*
rīcībām:
2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas,
ieskaitot dabas un kultūras objektu,

sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
Konkursa kārtā pieejamais finansējums: 130 000 EUR
2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
Konkursa kārtā pieejamais finansējums 100 000 EUR
*Sabiedriskā labuma projekts projekts, kurā plānotajam mērķim nav
komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek
prasīta samaksa un ir brīvi publiski
pieejams.
Stratēģijas mērķis:
M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās
ekonomikas stiprināšanu. Kopējais
atbalsta apmērs M1 746 959,90 EUR
M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides
attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG
teritorijā. Kopējais atbalsta apmērs
M2 611 149.01 EUR
Izsludinātā projektu konkursa
kopsumma - 706 959.90 EUR
Maksimālā projekta attiecināmo
izmaksu summa vienam projektam
70 000 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte:
rīcībās 1.1.,1.2.,1.3.,1.4. – 70 %, kopprojekta gadījumos 80%, bet rīcībās
2.1., 2.2. – 90 %.
Projektu īstenošanas termiņš no
LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
divi gadi:
1. ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
2. ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu

Pirmssvētku dāvana
pagasta ļaudīm

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Šķaunes, Bērziņu un Ezernieku pagastu bērniem, jauniešiem un
viņu vecākiem bija piedāvāta brīnišķīga iespēja
lietderīgi pavadīt brīvdienas, dodoties ekskursijā
pa dažām unikālām vietām Latvijā.
Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam, tika saņemtas 35 bezmaksas biļetes uz
bērnu un jauniešu starptautiskās biedrības „EVENTUS” profesionāli radošās apvienības mācību centra organizēto XII bērnu starptautisko baleta pasaku
festivālu „Ziemas pasaka”. Tik plaša mēroga kultūras
priekšnesumu pagastu iedzīvotāji apmeklēja pirmo
reizi, un par to viņi īpaši pateicīgi Teterevu fondam
un Jeļenai Barkānei par piedāvājumu.
Savukārt par aktīvu piedalīšanos makulatūras
vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” mūsu pagastu
bērni un jaunieši saņēma patīkamu pārsteigumu –
ielūgumu apmeklēt Jelgavas karameļu darbnīcu.
Katram darboties gribētājam, kas apmeklēja šo unikālo vietu, bija iespēja savām rokām izgatavot savu
īpašo karameli un, protams, paņemt to uz mājām!
Cītīgi strādājot pārliecinājāmies, ka visas karameles,
kas šeit top, tiešām ir simtprocentīgs roku darbs.
Bērni, jaunieši un viņu vecāki jutās patiesi gandarīti
par doto iespēju piedalīties karameļu gatavošanas
procesā. Pateicībā Šķaunes jaunieši uzdāvināja karameļu darbnīcas kolektīvam pašdarinātos suvenīrus “karameles” un uzzīmētos zīmējumus.
Kā pēdējais no apskates objektiem, ko bērniem
un jauniešiem nodrošināja par dalību makulatūras
vākšanas akcijā „Tīrai Latvijai”, bija Līgatnes dabas
taka. Neskatoties uz mainīgajiem laika apstākļiem,
apmeklētāji ar ļoti lielu interesi vēroja skaistās pūces, jūsmoja par lieliem lāčiem un citiem zvēriem,
kā arī guva daudz pozitīvu emociju un veselīgu pastaigu svaigā gaisā. Jaunieši labprāt kāpa arī skatu
tornī, kas atrodas dabas takas teritorijā.
Visu ekskursantu vārdā izsaku lielu pateicību

saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas
nepārsniedz 15% no projekta kopējās
attiecināmo izmaksu summas, bet citiem projektiem - viens gads.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības
stratēģiju rīcību 1.1., .1.2, 1.3., 1.4.
projekta iesniegumam jāpievieno
projekta risku izvērtējums (izstrādāts
plāns identificēto risku novēršanai vai
mazināšanai) brīvā formā, savukārt rīcībās 2.1., 2.2. vēl papildus jāveic aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi
vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti (aptaujas,
darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes,
organizēta apspriešana u.tml.) un jāiesniedz to apraksts.
Ar Krāslavas rajona partnerības
darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem,
projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”
Skolas ielā 7 - 1. kabinetā, Krāslavā
vai pa tālr. 25608232 (Zane Ločmele);
26195753 (Aina Dzalbe), rakstot uz
e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.
lv, kā arī Krāslavas rajona partnerības
mājaslapā www.kraslavaspartneriba.
lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumu papīra formā (2 eksemplāros), tā elektronisko
kopiju (ierakstīts ārējā datu nesējā)
personīgi iesniedz no 2017. gada 16.

janvāra līdz 16. februārim Krāslavas
rajona partnerībā darba dienās no
plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, Skolas ielā
7 – 1. kabinetā, Krāslavā.
Projekta iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta
formā:
1. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.lad.gov.lv/login
2. Parakstot pieteikumu ar drošu
elektronisko parakstu un apliecinot ar
laika zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktajā kārtībā, sūtīt uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.
gov.lv
Konkurss notiek „Krāslavas rajona
partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros.
Papildus informācija un vērtēšanas
kritēriji – www.kraslavaspartneriba.lv
11.janvārī plkst.10:00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, sēžu
zālē, notiks seminārs par projektu
iesniegšanas kārtību.

Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai pašvaldībās aicina pieteikt bērnus ar funkcionāliem
traucējumiem

Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros Latgales pašvaldībās dažādām mērķa grupām ir paredzēta virkne sociāla
rakstura pakalpojumu. Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana ir paredzēta
arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Latgales plānošanas reģions aicina tos vecākus
un aizbildņus, kuru aizgādībā ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, vērsties savas pašvaldības
sociālajos dienestos un pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei. Jau
2017. gada pavasarī, pamatojoties uz individuālajiem atbalsta plāniem, būs iespēja sākt saņemt plānā noteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
gan bērniem, gan bērnu vecākiem. Paredzēts, ka
Latgales reģionā projekta laikā 533 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem būs iespēja saņemt
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Bērna individuālo izvērtēšanu veic profesionāla
Šķaunes pagasta pārvaldes vadītājai R.Demidai, LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas
izpilddirektorei S.Molotokai, LSK
Sociālā centra „Kauguri” vadītājam
I.Vīķim un visiem, kas ieguldīja laiku mums nodrošinot patīkamu, izzinošu un veselīgu atpūtu!
Sandra Drozdova
LSK Krāslavas, Dagdas,Aglonas novadu
komitejas Šķaunes māmiņu centra vadītāja

speciālistu komanda, kurās darbojas sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits, pēc nepieciešamības tiek piesaistīts fizioterapeits. Izvērtēšanas
mērķis ir nevis uzstādīt diag¬nozi, bet saprast, kā
bērnam trūkst, lai viņš justos labāk, tātad – kāds atbalsts viņam nepieciešams. Speciālisti nosaka, kas
bērnam papildus nepieciešams, lai uzlabotu viņa
veselības stāvokli. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izvērtēšanas procesu, kā arī lieki nesatrauktu bērnus,
speciālisti izvērtēšanu veic bērniem ierastā vidē –
viņu dzīvesvietā vai arī vienojoties par citu tikšanās
vietu, piemēram, mācību iestādē vai dienas centra
telpās, kur ikdienā uzturas bērns.
Sīkāk ar bērna ar funkcionāliem traucējumiem
attīstības vērtēšanas kritērijiem un individuālā izvērtējuma metodiku var iepazīties Labklājības ministrijas mājaslapā.
Vairāk informācijas: Ināra Krūtkrāmele, tālr.
65440862 vai www.latgale.lv
Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis

Ezernieku vidusskolas asistente
bērnam ar īpašām vajadzībām
Jeļena Jegorova saņēmusi IZM
Pateicības rakstu
Ziemassvētku priekšvakarā, 22. decembrī, Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis svinīgā pasākumā pasniedza
Pateicības rakstus speciālistiem, kuri savā ikdienas darbā sniedz
nozīmīgu ieguldījumu, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu
izglītības pieejamību un veicinātu sociālo integrāciju.
Ministrijas Pateicības rakstu saņēma arī Ezernieku vidusskolas asistente bērnam ar īpašām vajadzībām Jeļena Jegorova.
Liels paldies Jeļenai Jegorovai par ieguldīto darbu!
Informāciju apkopoja: Evita Krūmiņa
Foto: IZM
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Dagdas novads Ziemassvētku rotā 2016

Pirms Ziemassvētkiem Dagdas novada pašvaldība
izsludināja Ziemassvētku noformējuma konkursu. Uz aicinājumu piedalīties konkursā atsaucās 19 dalībnieki, tajā skaitā
3 daudzdzīvokļu mājas, 5 individuālās mājas un 11 iestādes.
Iestāžu kategorijā pieteicās četras novada pirmskolas izglītības iestādes, viena biedrība, četras pagasta pārvaldes, daži
Tautas nami un bibliotēkas.
Katru gadu vērtējot konkursus, mēs redzam, ka nauda
nav galvenais faktors, lai radītu svētku prieku un noskaņojumu. Galvenais ir vēlēšanās, darbs un izdoma. Paldies visiem
aktīvajiem novadniekiem, kas pieteicās konkursam un vairoja svētku noskaņu.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti pašvaldības mājas lapā
www.dagda.lv. Apbalvošana notiks janvārī Dagdas novada pašvaldības rīkotajā pasākumā, uz kuru tiks aicināti visi
konkursa dalībnieki.

Inese Plesņa,
IKSN kultūras metodiķe

Izpētīti Dagdas senie amati

9. decembrī Dagdas Tautas namā notika ekspedīcijas “Senī omoti Dagdā” DVD atklāšana.
2015. gada jūnijā notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rīkotā folkloras ekspedīcija. Tās laikā tika apzināti 46 cilvēki, kuri
stāstīja par seniem amatiem Dagdā.
Pasākuma laikā klātesošajiem bija iespēja noskatīties visu filmu. DVD atklāšanas pasākumu ieskandināja folkloras kopas “Olūteņi” un “Gaiļupeite”.
Liels paldies visiem ekspedīcijas teicējiem: Arnicānam Antonam, Arnicānam Aivaram, Bačkuram Aivaram, Bartkevičam Jānim,
Beitānei Monikai, Bronnai Valērijai, Ciganovičam Gunāram, Dišereitei Ērikai, Dorofejevai Varvarai, Fedosejevai Gaļinai, Gekišai
Broņislavai, Gekišiem Oļegam un Veronikai, Gekišai Vijai, Gešmanei Valentīnai, Grebņovam Georgijam, Konošonokai Regīnai,
Kosarevskai Svetlanai, Kupšei Skaidrītei, Kuzminai Valentīnai, Maļkevičai Ingai, Markovam Sergejam, Mihejevai Larisai, Nartišam
Jānim, Ornicānam Jāzepam, Pisarenokai Ritai, Pitkevičai Stefānijai, Prokofjevai Ņinai, Pudnikam Valdim, Pūliņai Ritai, Ratkem Ivaram, Ratkei Svetlanai, Raudevei Innai, Ruskulim Jurim, Rutkai Oksanai, Safranovai Annai, Savickai Franciskai, Tararakai Ņinai, Tukišai Larisai, Viļumai Intai, Viļumei Valentīnai, Viškuriem Anatolam un Sandrai, Zariņai Broņislavai, Zariņai Leonorai, Zariņai Mārītei.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kā pateicību visiem teicējiem dāvina disku ar ekspedīcijas video. Teicēji savu DVD eksemplāru var saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dagdā. Ekspedīcijas “Senī omoti Dagdā” DVD
ikvienam ir pieejami visās novada bibliotēkās.
Evita Krūmiņa

23. novembrī norisinājās Dagdas
novada vizuālās mākslas olimpiāde
trīs klašu grupās 5.-6.kl., 7.-8.kl., 10.12.kl. Tēmas tika noteiktas izložu kartībā - “Sarkanais mežs”, “Zilā pļava”,
“Zaļais dārzs”. Vizuālās mākslas olimpiādē piedalījās 42 skolēni, no kuriem
godalgotas vietas ieguva: K.Jermolajeva - 1.vieta; K.Mihailova - 2.vieta;
R.Vigulis - 2.vieta; I.Murāne - 3.vieta;
D.Markova - 3.vieta; A.Orlova - 1.vieta;
S.Zemlicka - 2.vieta; M.Konošonoks –
2.vieta; J.Kekere - 3.vieta; J.Smoļaninova - 3.vieta; V.Jakušenoka - 3.vieta;
I.Andžāne - 1.vieta; J.Mošaka - 1.vieta; L.Novikova - 2.vieta; D.Čerņavska
- 2.vieta; D.Smoļaninova - 3.vieta; V.D.
Kiseļova - 3.vieta. Olimpiādes radošos
darbus var apskatīties www.dagda.lv /
Izglītība / Izglītības, kultūras un sporta
nodaļa / Olimpiādes.
23. novembrī norisinājās Krāslavas
un Dagdas novadu apvienības vācu
valodas olimpiāde, kurā piedalījās 3
dalībnieki no Dagdas novada. K.Andžāne ieguva 1.vietu un D.Čapkeviča
- 2.vietu.
25. novembrī notika bioloģijas
olimpiāde, kurā piedalījās 19 skolēni.
Godalgotās vietas ieguva K.Andžāne
- 3.vietu; J.Krauliša - 2.vietu; V.Milaševiča - Atzinību; A.Orlova - Atzinību.

Izglītības ziņas

25. novembrī norisinājās 7. klases
krievu valodas kā svešvalodas olimpiāde, kurā startēja 19 skolēni, no kuriem godalgotās vietas ieguva: V.Jakušenoka - 1.vietu, Ņ.Šaļtis - 1.vietu,
D.Sinicins - 2.vietu, E.Ložkina - 2.vietu, L.Pisarenoka - 3.vietu, L.Slapina
- 3.vietu, J.Ciganovičs - Atzinība un
A.Morozova - Atzinība.
Krāslavas Valsts ģimnāzijā 30. novembrī notika Krāslavas un Dagdas
novadu apvienības 10.-12.kl. angļu
valodas olimpiāde, kurā no Dagdas
novada piedalījās 8 dalībnieki. Godalgotās vietas saņēma D.Vaišļa - 3.vietas
diplomu un A.Truhans - Atzinību. Pateicamies skolotājiem un skolēniem
par aktīvu piedalīšanos olimpiādēs!
Šogad Dagdas novada IKSN organizēja konkursu “Mans Adventes
kalendārs”. Konkursā savu izdomu un
radošumu parādīja: Aleksandrovas
internātpamatskolas Z.Mivreniece un
3.-4. klase; Konstantinovas sākumskolas skolēni R.Grundāns, V.Grundāne,
O.Kamkina, V.Burcevs, M.Stepiņš, I.
Soika un 3.klases kolektīvs; Andzeļu
pamatskolas 9.kl. un 7.kl. kolektīvi;
Šķaunes pamatskolas skolēni N.Čapkevičs, L.Kašs, R.Puzanovs, D.Zaltāns,
I.Jermaka un A.Jermaks; Ezernieku
vidusskolas skolniece A.M.Vaišļa. Pa-

teicamies Dagdas vidusskolas direktorei Vijai Gekišai par iespēju rīkot
Adventes kalendāru izstādi skolas
telpās! Foto no Adventes kalendāru
izstādes var apskatīties www.dagda.lv
/ Izglītība / Konkursi.
Patiess prieks, ka Ezernieku vidusskolas asistentes bērnam ar īpašām
vajadzībām Jeļenas Jegorovas kandidatūra tika atbalstīta apbalvošanai
ar ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu izglītības pieejamības nodrošināšanā personām ar invaliditāti.
22. decembrī Jeļena kopā ar skolas
pārstāvjiem devās uz apbalvošanas
ceremoniju.
Tradicionāli decembrī notiek neklātienes konkurss 8.-9.klašu skolēniem ’’Ko Tu zini un domā par HIV/
AIDS?’’ Paldies par dalību Andrupenes pamatskolas skolēniem Dz.Gromovam, A.Levkovam, A.Golubai,
A.Zvidriņai, L.Burcevai un skolotājai
Irēnai Kuļkai, Dagdas vidusskolas 9 b.
klases skolēniem un skolotājai Sņežanai Smirnovai. Konkursu atbalsta LSK
Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu
komiteja sadarbībā ar Norvēģijas
Nord-Trondelag Sarkano krustu.
Visas Dagdas novada izglītības
iestādes iesniedza savas izglītības
iestādes attīstības koncepciju 2017.-

Kultūras
zvaigznājs 2017

Dagdas novads var lepoties ar mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu kuplo skaitu. Visos novada
pasākumos apmeklētājus ar
savu sniegumu priecē un nebeidz pārsteigt deju kolektīvi, folkloras kopas, koris,
ansambļi, amatierteātri un
citi pulciņi. Radot svētku sajūtu citiem, ir nepieciešams
atrast brīdi atpūtai arī sev,
tāpēc 3.februārī visi novada kultūras darbinieki un
pašdarbnieki tiek aicināti
atpūsties un iedvesmoties
jaunai sezonai.
Kultūras darbinieku un
pašdarbnieku saiets „Kultūras
zvaigznājs” ir ikgadējs tradicionāls pasākums, kas katru
gadu notiek kādā citā vietā. Šogad tas norisināsies
Svariņu Tautas namā. Novada kultūras iestādes un mākslinieciskās
pašdarbības
kolektīvi aicināti pieteikties
līdz 23.janvārim, sūtot dalībnieku sarakstus uz e-pastu:
mickevica.marija@inbox.
lv. Lai varētu priecēt citus,
vispirms vajag pašiem kārtīgi
izpriecāties. Tāpēc visi esošie
un bijušie kultūras darbinieki
un pašdarbnieki, esat laipni
gaidīti!
Paldies visiem pašdarbības kolektīviem un kultūras
iestāžu vadītājiem par kvalitatīvi sagatavotiem priekšnesumiem un sadarbību pasākumu veidošanā 2016.gadā.
Jaunajā gadā novēlam Jums
radošas idejas un draudzīgus,
smaidīgus dalībniekus. Lai
Jums veicas!
Dagdas novada IKSN

2021. gadam. Tiekoties seminārā
19.decembrī visu iestāžu vadītāji tika
iepazīstināti ar finansējumu 2017.
gada astoņiem mēnešiem, aktualizēti
jautājumi par VPD, OECD pētījumu un
citi jautājumi. Tika diskutēts par izglītības iestāžu optimālākajiem attīstības
variantiem. Paldies par ieguldīto darbu iestāžu administrācijām!
Decembrī Dagdas vidusskolā tika
rīkota skolotāju darbnīca “Ziemassvētku telpu rotājumi un suvenīri”.
Skolotāji dalījās pieredzē ar jaunām
idejām telpu rotāšanā, dekorāciju izgatavošanā. Visās izglītības iestādēs
mājoja Ziemassvētku noskaņa.
Lai paliek sliktais vecajam gadam!
Stiprināsim sevī pārliecību, ka mums
izdosies gaidītais un iecerētais! Lūgsimies par Latviju arī svētku mirdzumā, kad svecīšu liesmas deg, it kā,
tiekdamās pacelties augšup, kur debesīs zvaigžņu apsolījums, un tad kā
vēlējums Jaunajam gadam, lai noder
Viktora Igo rakstītais:
„Nākotnei ir daudz vārdu. Vājajiem
tā ir Nesasniedzamā, nedrošajiem,
bailīgajiem tā ir Nezināmā, drošajiem
tā ir – Iespēja!”
Dagdas novada IKSN
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Olūteņiem 20

29. decembrī Dagdas Tauta namā notika
folkloras kopas “Olūteņi” 20 gadu radošās
darbības jubilejas pasākums.
Jau 20 gadus folkloras kopa “Olūteņi”
priecē ar savām dziesmām, rotaļām, senām
amatu prasmēm, stāstiem un dzīves gudrībām.
Folkloras kopa “Olūteņi” tapa pirms divdesmit
gadiem, kad neliela entuziastu grupa Ziemassvētkos izveidoja pirmo programmu, ko
piedāvāja plašākai publikai. Tajā laikā folkloras kopu pieteica kā Astašovas folkloras kopu.
Šo 20 gadu garumā folkloras kopa piedalījās vairākos sarīkojumos: Starptautiskajos folkloras festivālos Baltica Baltkrievijā un Polijā.
Baltu vienības dienās Lietuvā, divos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos un citos
pasākumos. “Olūteņi” saņēma 27 uzslavas par
vietējās “kaitu” maskošanās tradīciju izzināšanu un prasmīgu izrādīšanu, piedaloties 14
Starptautiskos masku tradīciju festivālos. Tika
saņemti vairāki Atzinības raksti.
Šobrīd kolektīvā aktīvi darbojas 15 dalībnieki, no tiem 10 dzied, bet 5 dalībnieki piedalās dažādās izrādēs un masku festivālos. Visus kopā pulcina vadītāja Inta Viļuma. Kolektīvs
vienmēr izdomā kaut ko jaunu un pārsteidz
sava talanta cienītājus ar jauniem interesantiem piedāvājumiem arī tradicionālajos pasākumos.
Tuvāki un tālāki draugi ar laba vēlējumiem bija ieradušies arī uz jubilejas pasākumu.
“Olūteņus” sveica Ūdrišu pagasta folkloras
kopa “Rudzutaka”, Aglonas folkloras kopa
“Olūteņš”, Mākoņkalna pagasta folkloras kopa
„Mākoņkalns”, Šķaunes Tautas nama folkloras
kopa „Gaiļupeite”, Andrupenes folkloras kopa

Dagdas Novada Ziņas

„Sovvaļņīki”, Baznīcas koris, Ezernieku folkloras kopa “Akmiņeica”, Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” ansamblis “Akolica” un citi
sadarbības partneri.
“Olūteņus” sumināja arī Dagdas novada
priekšsēdētāja Sandra Viškure, Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras eksperte Gita
Lancere. Dagdas novada priekšsēdētāja pasniedza kolektīva vadītājai un katram kopas
dalībniekam Pateicības rakstus par ilggadēju
un radošu darbību novada kultūrvides veidošanā un sakarā ar folkloras kopas „Olūteņi”
20 gadu jubileju. “Olūteņi” saņēma Latvijas
Nacionālā kultūras centra Pateicības rakstu,
un folkloras kopas vadītāja Inta Viļuma saņēma Kultūras ministrijas Atzinības rakstu.
Viesi jubilejā tika sagaidīti ar vērienu – pie
bagātīgi klātiem galdiem Tautas namā. Ievadā
tika demonstrēta videofilma „Olūteņiem 20”,
kuras laikā klātesošie labāk iepazina kolektīvu
un varbūt kādam no zālē sēdošajiem šis tas
bija jaunums. Un tikai tad sekoja visi apsveikumi.
Arī folkloras kopas dalībnieki bija sarūpējuši nelielas dāvanas, bet, lai tās saņemtu vajadzēja atbildēt uz sagatavotajiem jautājumiem.
Folkloras kopas „Olūteņi” kolektīvu dēvē
par novada varoņiem, novada gaismu un
novada lepnumu, kas patiesi tā ir, jo nevar saskaitīt, cik daudzas skatuves ir apmeklētas pa
divdesmit gadiem, cik izdziedātu dziesmu, cik
cilvēku satikts un cik laimes viņi vēlējuši apkārtējiem.

Ziemassvētku pasākums
audžuģimenēm

27. decembrī Konstantinovas Tautas namā pulcējās vairāk nekā 10 Dagdas novada audžuģimenes uz Ziemassvētku pasākumu.
Visiem klātesošajiem tika dāvāti jautri svētku uzvedumi, kurus veidoja Svetlanas Mahmudovas audžuģimene.
Kā jau Ziemassvētkos ierasts, arī šogad audžuģimenēm tika
sarūpētas dažādas sadzīvē noderīgas dāvanas, kā arī saldumi,
kurus pasniedza Ziemassvētku vecītis. Protams, Ziemassvētku
vecītis nevarētu sarūpēt visas dāvanas bez pasākuma sponsoriem - SIA “Ķrāslavas Ābols”, partija “Saskaņa”, “Top” veikali, SIA
“Duglāzija” un Raimonds Nipers.
Katrai ģimenei, lai saņemtu dāvanu vajadzēja uzstāties ar
kādu priekšnesumu. Bērni varēja ne tikai vērot koncertu, bet arī
izdejoties un parotaļāties kopā ar Ziemassvētku vecīti.
Lielu paldies un vislabākos vēlējumus ģimenēm teica Bāriņtiesas priekšsēdētājs Jānis Platacis, Konstantinovas pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis, Dagdas novada Sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrības „Muna sāta” vadītāja Marija Pupiņa un Raimonds Nipers.
Liels paldies Sveltanas Mahmudovas ģimenei par sarīkoto
pasākumu!
Evita Krūmiņa

Evita Krūmiņa

Sporta skolas aktualitātes

Decembrī sporta skolas audzēkņi piedalījās ļoti daudzos pasākumos.
3. decembrī mūsu volejbolistes, 2003.-2004.g. dzimušas meitenes, piedalījās otrā posma “Kausa
izcīņa” sacensībās Dagdā. Komanda cīnījās ar divu Latvijas sporta skolu volejbolistēm un palika 3.
vietā. Velēsim viņiem sasniegt labākus rezultātus nākošajā gadā.
9. decembrī vieglatlēti piedalījās sacensībās Ludzā, kurās piedalījās 300 sportisti no visām Latgales sporta skolām. Mūsu audzēkņu rezultāti: D.Kazakevičs - 1.vieta 600 m skriešanā, 2. vieta 60 m
skriešanā; J.Vrubļevska - 1.vieta sporta soļošanā un 1000 m skriešanā; U.Kromāne - 1.vieta augstlēkšanā un 600 m skriešanā; K.Andžāns - 1.vieta lodes grūšanā; S.Zariņš - 3.vieta lodes grūšanā;
J.Siliņeviča - 1.vieta tāllēkšanā; R.Malinovskis - 1.vieta augstlēkšanā; A.Vorobjovs - 3.vieta 600 m
skriešanā un 2.vieta tāllēkšanā.
9. decembrī Mārtiņš Konošonoks piedalījās 13. Starptautiskajā M.Silova turnīrā augstlēkšanā Daugavpilī un izcīnīja
2.vietu ar savu labāku rezultātu - 173 cm.
10. decembrī vieglatlēti piedalījās
Preiļu novada ziemas čempionātā vieglatlētikā. Par godalgas ieguvējiem kļuva: L.Pauliņš,1.vieta tāllēkšana; J.Poļaka,
3.vieta tāllēkšana; M.Konosonoks, 2.vieta
3-solis.
12. decembrī sporta skolas volejbolisti, 2003. -2005.g. dzimuši zēni, piedalījās
Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs
volejbolā Ezernieku vidusskolas izlases
sastāvā un ieguva 2. vietu.
14. un 21. decembrī vieglatlēti piedalījās Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās meistarsacīkstēs vieglatlētikā. Viņu rezultāti: I.Rutka - 1.vieta 55 m/b; D.Kazakevičs
- 2.vieta 300 m, 2.vieta 50 m, 2.vieta augstlēkšana un 3.vieta tāllēkšana; A.Vorobjovs - 1.vieta tāllēkšana,
2.vieta augstlēkšana un 2.vieta 50 m; V.Kuzmins -1.vieta augstlēkšana.
16. decembrī Dagdā, Jauniešu iniciatīvu centrā “Parka rozes”, pasākumā “Sporta laureāts” tika sveikti
labākie sporta skolas sportisti. Ar kausiem un diplomiem par sasniegumiem sportā tika apbalvoti: Mārtiņš Konošonoks, Linards Pauliņš, Jana Poļaka, Daniels Kazakevičs, Undīne Kromāne, Jolanta Vrubļevska,
Ilvita Rutka, Vineta Rutka, Raivo Malinovskis, Katrīna Kuzņecova, Samuels Zariņš un Andris Vorobjovs.
Paldies Jauniešu iniciatīvu centra “Parka rozes” darbiniekiem par atsaucību un atbalstu pasākuma organizēšanā un jauniešiem par lielisko koncertu un interesantiem konkursiem.
Jevgēnijs Igaunis
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Kultūras pasākumi:
vada iedzīvotājus un arī pilsētas iedzīvotājus gan ar savu skaistumu, gan ar saviem Andzeļos:
pasākumiem! Lai viss izdodas!
14.01. Pensionāru balle “Sanāksim kopā un iedegsim prieku!”
Dagdā:
S a n d i s 14.01. Pensionāru balle
O r n i c ā n s : 20.01. Pasākums veltīts 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres
Lolita Kuprijanova: Esmu dzimusi Ludzā,
Jau gandrīz dienai
bet pirms diviem gadiem pārvācos uz Dagdu.
25 gadus 27.01. - 29.01. Dagdas pilsētai 25
2014. gadā
esmu dag- Dagdas pagastā:
pabeidzu
dānietis. Dzi- 14.01. Zemledus makšķerēšanas festivāls “Galšūna lielā zivs”
Daugavpils
mu un augu Ezerniekos:
Universitāti.
tepat Da- 20.01. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts
Pašlaik strāgdā. 2016. pasākums
dājuAndrupegada janvārī Ķepovā:
nes pagasta
a b s o l v ē j u No 10.01. Māla kolekcijas izstāde
pārvaldē
Latvijas Jū- Svariņos:
par galveno
ras akadē- 28.01. Horoskopu balle “Lai valda Gailis!”
grāmatvedi.
miju. Tagad Pasākumu norises laiku skatīt www.dagda.lv vai pasākumu
Iepriekš strāesmu kuģa afišās.
dāju Bērziņu kapteiņa palīgs un pašreiz gaidu savu pirmo
Pasākumi Dagdas novada bibpagasta pār- darba kontraktu šajā amatā. Līdz šim jūrā esmu
liotēkās:
valdē. Mēs bijis kā praktikants. Nākotnē plānoju strādāt
abi ar vīru jūrā un pagaidām neplānoju pārcelties uz dzī- Andrupenē:
esam iebrau- vi citur, jo Dagda ir mana dzimtā pilsēta - te es 09.01. - 16.01. Rokdarbu izstāde „Riti, riti kamolīti”
cēji - es esmu no Ludzas novada, bet vīrs no augu, te pagāja mana bērnība, skolas gaitas, 10.01. Praktiskās nodarbības “Jaciņas otrais mūžs” sadarbībā
Rēzeknes novada. Uz Dagdu pārvācāmies, jo kā arī iegūti draugi.
ar sociālo dienestu
abi atradām šeit darbu. Nākotnē plānojam ar
Īstenībā brīvajā laikā ne ar ko nenodar- 16.01 - 27.01. Literatūras materiālu izstāde „Trauksmainais
vīru palikt tepat Dagdā, jo, manuprāt, šeit dzī- bojos, neesmu no tiem aktīvākajiem novada 1991. gada janvāra Rīgas barikāžu laiks”
vo daudz laipnāki, mierīgāki, mīļāki cilvēki.
jauniešiem. Galvenais brīvā laika hobijs ir slē- Asūnē:
Brīvajā laikā ar ģimeni braucam pie radiem pošana, bet diemžēl pēdējā laikā nesanāk pa- 06.01. Literatūras izstāde veltīta rakstniekam E.Lukjanskim – 80
10.01. Literatūras izstāde veltīta rakstniekam O.Gūrmanim – 90
uz Ludzu. Dziedu Dagdas novada korī. Tas ir slēpot sniega trūkuma dēļ.
laikam viens no mīļākajiem hobijiem, jo tas
Dagdai novēlu pilnveidoties un attīstī- 13.01. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam J.Sirmbārdim – 80
man ļoti patīk. Dziedot dziesmas, jūtos ganda- ties. Galvenais, lai būtu cilvēki, kas paliek 16.01. Literatūras izstāde veltīta rakstniecei A.Neiburgai – 60
28.01. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam V.Ļūdēnam – 80
rīta, jo tas ir kā veltījums visiem cilvēkiem un šeit!
18.01. Tematisks pasākums bērniem veltīts angļu rakstnieka
arī Dagdas pilsētai.
Guna Malinovska A.A.Milna 135. jubilejai
Dagdai es novēlu plaukt, zelt un palikt
Evita Krūmiņa 20.01. Literatūras izstāde veltīta 1991.gada barikāžu aizstāvju
vienmēr tikpat skaistai! Lai priecē visus noatceres dienai
Dagdas Tautas bibliotēkā:
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai
01.01. - 31.01 Novadpētniecības dokumentu izstāde „Dagdas
Ja kāda jautājuma izskatīšana neietilpst konkrētās valsts vai pašvaldības iestādes kompetencē, pilsētai 25”
tā nekavējoties par to informē iesniedzēju, iespējami norādot par jautājuma izskatīšanu atbildī- 13.01. Radošā nodarbība ģimenei „Pinam un tinam!” (papīra
go iestādi, vai, ja tas ir lietderīgi, pati pārsūta cilvēka iesniegumu kompetentajai iestādei. Taču, pinumi)
pārsūtot iesniegumu, iestādei ir jāpārliecinās, vai attiecīgā iestāde ir tā, kura patiesi var palīdzēt. 27.01. Jaunumu diena „2016. gada dāvinājumi bibliotēkai”
Dagdas pagastā:
02.01. - 12.01. Darbu izstāde veltīta rakstniekam E.Lukjanskim
- 80
23.01. - 31.01. Izstāde veltīta latviešu dzejniekam un publicistam V.Ļūdēnam
23.01. - 06.02. Sveču dienai veltīts pasākums - radošā darbnīca, izstāde
Ezerniekos:
06.01. Grāmatu izstāde veltīta rakstniekam E.Lukjanskim – 80
13.01. Izstāde veltīta dzejniekam J.Sirmbārdim – 80
16.01. Izstāde veltīta rakstniecei A.Neiburgai – 60
19.01. Jaunu grāmatu izstāde un grāmatu apskats
24.01. Izstāde veltīta dzejniekam V.Ļūdēnam – 80
26.01. Radošās darbnīcas nodarbības
Konstantinovā:
01.01. - 31.01. Aleksandrovas internātpamatskolas audzēkņu
radošo darbiņu izstāde „Sniegavīru parāde”
06.01. Literatūras izstāde veltīta rakstniekam E.Lukjanskim – 80
13.01. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam J.Sirmbārdim – 80
01.02. Jaunākās literatūras izstāde
02.02. Sveču diena
09.02. Literatūras izstāde veltīta dzejniecei M.Ķempei – 110
Svariņos:
No 11.01. Literatūras izstāde veltīta rakstniekam E.Lukjanskim
– 80
No 18.01. Izstāde “Barikāžu laiks” veltīta 1991. gada barikāžu
aizstāvju atceres dienai
No 25.01. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam V.Ļūdēnam –
80
No 6.02. Literatūras izstāde veltīta dzejniecei M.Ķempei – 110
Šķaunē:
03.01. - 11.01. Literatūras izstāde veltīta rakstniekam E.Lukjanskim – 80
11.01. - 29.01. Literatūras izstādes „Barikāžu laiku atceroties”
/...raksta “Dagdai 25“ turpinājums/

25 gadi – tas ir daudz, vai tas ir maz? Jaunietim, kam aprit 25 gadi, tas ir lielās dzīves sākums. Sameklējām divus “pilsētas vienaudžus”,
lai noskaidrotu dagdāniešu dzīves līkločus.

Mobilais mamogrāfs Dagdā

Asins donoru diena Dagdā
Šī gada 24. janvārī Valsts asinsdonoru centrs rīko asins donoru dienu Dagdas tautas
namā, Alejas ielā 29.

2017.gada 20.janvārī Dagdas poliklīnikā
pieņems speciālisti no Rīgas – bērnu okulists
un endokrinologs. Pieteikties pie saviem
ģimenes ārstiem.

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā,
kas ieradīsies 23. janvārī un 24. janvārī. Mobilais mamogrāfs
piebrauks pie veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”, Brīvības iela 29.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta! Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27
86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru). Sīkāka informācija www.mamografija.lv
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Dzimušie* Dagdas novadā
decembrī:

Evelīna Bareika
Jesēnija Kamkina
Soﬁja Muravska
Artjoms Sadovskis
Soﬁja Stepiņa
Armands Žurovs
Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

Janvāra jubilāri Dagdas novadā

-75Aksjutins Nikolajs, 04.01., Andrupenes pag.
Balančonoka Stanislava, 29.01., Dagda
Khrol Nikolay, 20.01., Andrupenes pag.
Lapiņa Alīda, 05.01., Svariņu pag.
Rogolevs Pēteris, 03.01., Andrupenes pag.
Valters Jāzeps, 01.01., Dagda
Vasiļevska Ludmila, 21.01., Šķaunes pag.

Viņsaulē aizgājušie* decembrī:

Bernards Andžāns (dz.1944.g.)
Salla Bogdanova (dz.1932.g.)
Dimitrijs Burcevs (dz.1950.g.)
Gaļina Gekiša (dz.1937.g.)
Ļubova Greidāne (dz.1955.g.)
Leonora Lubgane (dz.1934.g.)
Ēvalds Mileika (dz.1961.g.)
Ernests Voldemārs Mucenieks
(dz.1936.g.)
Vasilijs Naturins
(dz.1944.g.)
Antoņina Ozoliņa
(dz.1968.g.)
Jānis Pauliņš (dz.1935.g.)
Izsakām dziļu
Genādijs Smirnovs
līdzjūtību
(dz.1950.g.)
tuviniekiem
Vilgelmina Tukiša
(dz.1939.g.)
Irēna Zvidriņa (dz.1938.g.)

-80Agapova Marija, 14.01., Dagda
Baranovska Valentīna, 08.01., Konstantinovas pag.
France Alevtina, 10.01., Ezernieku pag.
Girse Ārija, 08.01., Andrupenes pag.
Jerašova Ludmila, 04.01., Asūnes pag.
Konošonoka, Antoņina, 29.01., Andrupenes pag.
Konošonoka Franciska, 19.01.,Dagda
Muižniece Irēna, 16.01., Šķaunes pag.
Murāne Veronika, 10.01., Dagda
Pontags Konstantīns, 01.01., Ezernieku pag.
Utāne Lūcija, 10.01., Dagda
Uzoliņa Janīna, 26.01., Andrupenes pag.
-85Baltiņa Janīna, 01.01., Ezernieku pag.
Bartaševiča Franciska, 31.01., Bērziņu pag.
Jakušonoks Francis, 01.01., Svariņu pag.
Lukaševiča Tatjana, 07.01., Andrupenes pag.
Shatrovskaya Nadezhda, 15.01., Andrupenes pag.
Šalajeva Antoņina, 27.01., Andzeļu pag.
Tribisa Tekla, 10.01., Dagdas pag.
Volčenoka Lilija, 17.01., Dagdas pag.

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

-70Arnicāne Skaidrīte, 06.01., Dagda
Burakova Regīna, 01.01., Šķaunes pag.
Golube Marija, 16.01. Andzeļu pag.
Muiznieks Vladislavs, 02.01., Dagdas pag.
Paļčikovs Vladimirs, 23.01., Dagda
Smirnova Ludmila, 02.01., Dagda
Šalajevs Vasilijs, 07.01., Dagda
Zapereckis Vladislavs, 15.01., Andrupenes pag.

-90Rukša Teofilija, 20.01., Ezernieku pag.
* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 29.11. līdz 31.12.
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