Latvijas Republikā šajos
svētkos obligāti jāizkar
LR valsts karogs:
4.jūlijs – Ebreju tautas
genocīda upuru piemiņas diena – sēru noformējumā.
Svētku un atceres dienas
- šajās dienās ieteicams
izkārt LR valsts karogu:
10.jūlijs – Jūras svētku
diena.
Valsts karogu var pacelt
vai citādi lietot arī tautas, darba vai ģimenes
svētkos, atceres dienās,
kā arī citos gadījumos,
garantējot pienācīgu
cieņu pret valsts karogu,
saskaņa ar likumu.

Tuvojas novada svētki „Annas Dagdā”
Jau tradicionāli jūlija biegās Dagdā tiek svinēti Annas svētki. Arī šogad tie būs krāšņi, daudzveidīgi un spilgti
svētki.
No 22.līdz 25.jūlijam būs iespēja baudīt dažādus kultūras, sporta un izklaides pasākumus. Svētki tiks atklāti ar
pasākumu „Novads dzied!”, kurā sadziedāsies visu pagastu ļaudis. 22. un 23. jūlijā notiks novada iepazīšanas
pasākumi - velomaratons „Ežezera noslēpumi” un ekskursija „Aplis pa Dagdas novadu!”. Sportisku aktivitāšu
cienītāji varēs piedalīties vai just līdzi pludmales volejbolā, nakts strītbola turnīrā vai Izturības skrējienā pārbaudīt savu spēku un izturību.
Tradicionālais piektdienas gadatirgus tiks papildināts ar pagastu iestāžu un iedzīvotāju radošuma ideju izpausmēm pilsētas skvērā, atraktīvu folkloras uzvedumu „Kod saimineicys gostus gaida” un iespēju bez maksas
iepazīt Dagdas leģendas zirgu pajūgā. Piektdienas vakarā aicinām uz viesmākslinieku koncertu. Šogad Dagdā viesosies Latvijā iecienītā dziedātāja Antra Stafecka un grupa „Otra Puse”.
Visi zirgu mīļotāji varēs pulcēties sestdien uz rikšotāju sacensībām Dagdas muižā. Novada pašdarbības
kolektīvu priekšnesumus varēs baudīt koncertā pie veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”. Un
vakarā pilsētas parka estrādē notiks Dagdas novada svētku „Annas Dagdā” noslēguma koncerts.
Vairāk informācijas par pasākumiem, pieteikšanos un dalības nosacījumiem Dagdas novada mājas lapā
www.dagda.lv sadaļā „Annas Dagdā”. Lūdzu ņemiet vērā, ka dažos pasākumos ir ierobežots dalībnieku
skaits!
Lai jauki un krāšņi novada svētki „Annas Dagdā”!
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Laikraksta “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 6. augustā

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2

Dagdas Novada Ziņas

Izskanējis Latgales XIV Senioru dziesmu un deju
festivāls „Sanāciet, sadziediet,
sasadancojiet!”
20. jūnijā Dagdā pulcējās vairāk nekā 900 senioru no Dagdas, Balvu, Līvānu, Rēzeknes, Daugavpils,
Ilūkstes, Kārsavas, Ludzas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Viļānu, Viļakas, Krāslavas, Rugāju, Vārkavas novadiem un Daugavpils un Rēzeknes pilsētām.
Dienas koncertos pie novada Domes ēkas un pie Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” senioru kolektīvi uzstājās ar priekšnesumiem, kas vislabāk tos raksturo. Daudzas dziesmas skatītājiem bija labi zināmas un tāpēc viņi dziedāja līdzi.
Pēc dienas koncertiem pašvaldību pārstāvji, kolektīvu un senioru biedrību vadītāji pulcējās uz pieņemšanu Dagdas novada pašvaldībā, kur saņēma festivāla piemiņas veltes. Seniori tikmēr apmeklēja Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu un novadpētniecības izstāžu zāli „Patria”.
Svētku koncertā uz skatuves kāpa senioru apvienotais koris, kas vienojās kopīgās dziesmās, piepildot Dagdas parka estrādi ar savām skanīgajām balsīm. Deju laukumu piepildīja vairāki desmiti
dejotāju, kas vienā solī izdejoja gan latviešu tautas dejas, gan modernās dejas, gan līnijdejas. Mazākumtautību kolektīvu priekšnesumi bija poļu, krievu un baltkrievu valodās.
Apsveikuma vārdus festivāla dalībniekiem un skatītājiem teica Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure, viņa arī nolasīja Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu, tāpat laba
vēlējuma vārdus teica Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule un 12. Saeimas deputāte Silvija
Šimfa.
Koncerta noslēgumā festivāla karogs tika svinīgi nodots Aglonas novada domes priekšsēdētājai
Helēnei Streiķei, jo nākamais – XV Latgales senioru dziesmu un deju festivāls – notiks Aglonā!
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska,
Dagdas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

NVA aicina darba devējus pieteikties pasākumam „Apmācība pie darba devēja”
Šī gada 26.maijā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāka darba devēju pieteikumu pieņemšanu dalībai pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai NVA filiālēs visā Latvijā
var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana.
Apmācība pie darba devēja ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas darba devējam pašam ļauj sagatavot vajadzīgo speciālistu. Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai
trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Pasākumu „Apmācība pie darba devēja” neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai.
Katram praktiskajā apmācībā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs
nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas ir ieguvis izglītību vai ne mazāk
kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka
praktiskā apmācība. Praktiskās apmācības laikā darba devējs sniedz bezdarbniekiem nepieciešamās pamatzināšanas par veicamajiem darba pienākumiem, prasībām, kā arī nodrošina praktisku atbalstu darba iemaņu un
profesionālo prasmju ieguvē, nostiprināšanā vai atjaunošanā atbilstoši apmācības plānam.
Lai piedalītos pasākumā „Apmācība pie darba devēja”, darba devējam
jānodrošina no jauna izveidota darba vieta vai tāda darba vieta, kas bija
vakanta vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas.
Praktiskā apmācība pie darba devēja, noslēdzot darba līgumu, ilgst 6 mēnešus, un to organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības
beigšanas apmācīto darbinieku nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk
kā 6 mēnešus.
NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām:
pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu

periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos – 90 eiro. NVA nodrošina arī
ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Jāpiebilst, ka viens darba vadītājs var
vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.
Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos
paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai
bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).
Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar
invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa
audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina
dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.
Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba algu
tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī
noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Praktiskajā apmācībā pie darba devēja iesaista NVA reģistrētos bezdarbniekus, kuri atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām un nav
iesaistīti citos NVA nodarbinātības pasākumos. Praktiskajā apmācībā neiesaista tos bezdarbniekus, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā jau ir strādājuši pie attiecīgā darba devēja.
Detalizētākas informācijas saņemšanai par NVA pasākumu „Apmācība pie
darba devēja” griezties NVA Krāslavas filiālē, Grāfu Plāteru ielā 9, 7.kabinetā vai zvanīt pa tālruni: 29322371.

Sporta spēles Dagdas aprūpes
centrā

Latvijas Pašvaldību
sociālās aprūpes institūciju
apvienība aicina rīkot sporta pasākumus jūnija pirmajā nedēļā. Dagdas aprūpes
centrā sporta diena norisinājās 12.jūnijā.
Pateicoties siltajam un
saulainajam laikam, gara-

stāvoklis visiem bija pacilāts,
un pasākums noritēja godam. Kopā pavadītais laiks,
piedalīšanās aktivitātēs un
līdzi jušana ne tikai saliedēja
un uzjautrināja, bet arī lika
aizmirst par visām veselības
likstām un lielo gadu nastu.
Sporta spēļu dalībnieki

sacentās vairākos sporta
veidos: hokejā, šautriņu un
augļu mešanā, olu ķeršana, spilvena lidināšanā un
novusā. Aktīvākie un izturīgākie izrādījās stiprā dzimuma pārstāvji, kas arī ieguva godalgotās vietas,
diplomus un balvas. Uzva-

ras laurus plūca Valdis Simsons (līderis vairākos sporta
veidos), Jānis Karakons,
Voldemārs Putāns un Igors
Grehovs.
Visi sporta spēļu dalībnieki un atbalstītāji tika cienāti
ar našķiem un aicināti arī
ikdienā vairāk uzmanības

pievērst aktīvam dzīves veidam.
Paldies visiem, kas saņēmās un par spīti nedienām
aktīvi iesaistījās sporta pasākumā!
Ineta Kokare,
PI „VSPC „Dagda”” sociālais
darbinieks
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Konstantinovā uzsāk projekta
realizāciju

Konstantinovas pagastā ir uzsākta Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2015” projekta „Bērnu kustībai un lustībai!”’ realizācija. Projekta mērķis ir dažādot
bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kopējās projekta izmaksas ir 498 euro. Bērnu rotaļu laukumā jau ir uzstādītas šūpoles, bet
labiekārtošanas darbi vēl turpinās.
Konstantinovas pagasta iedzīvotāju grupa „Prieks” izsaka pateicību Dagdas novada pašvaldībai par mūsu projekta atbalstīšanu un finansējuma piešķiršanu, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Trūlim par palīdzību un atbalstu. Kā arī
visiem pagasta brīvprātīgajiem iedzīvotājiem, kuri piedalās mūsu
projekta realizācijā.
Jadviga Utāne,
projekta vādītāja

Jāņu ielīgošana Dagdas aprūpes
centrā
Atkal pavisam tuvu pienākusi gada īsākā nakts. Saulei visgarākais ceļš ejams tieši vasaras saulgriežos. Visa daba virmo patīkamā krāšņumā, un ir gatava dot cilvēkiem savu bagātību, kā
jebkurā citā laikā. Skaistās Jāņu dienas meijas, vainagi, garšīgie
sieri, saldais alus ir īsta dabas dāvana. Vasaras saulgrieži klāt!
Kā katru gadu Dagdas aprūpes centrā notika Jāņu dienas ielīgošana. Jāņu ielīgošanā šogad piedalījās LSK Krāslavas, Dagdas,
Aglonas novadu komitejas Šķaunes māmiņu centrs un Bērziņu
pagasta tautas nama vokālais ansamblis „Straume”.
Ielīgošanas gaitā ansamblis „Straume” sniedza muzikālo priekšnesumu, kā arī kopā ar Māmiņu centra brīvprātīgajiem sapina un
pasniedza vainagus aprūpes centra Jāņiem. Bija patiess prieks
vērot smaidu Jāņu sejās un kopīgi mieloties pie viņu sarūpētā
Jāņu svētku galda.
Jāņu ielīgotāji izsaka pateicību Dagdas aprūpes centra vadītājam Andrim Babūnam un viņa komandai par viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī Bērziņu un Šķaunes pagastu pārvaldes vadītājai
Romualdai Demidai par transporta nodrošināšanu.
LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes Māmiņu
centra vadītāja S.Drozdova

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dagdā
2015.gada 28.maijā
Nr. 5
(protokols Nr.7., 3.§)

Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 28.marta
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā Dagdas novada
pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības
mantu un finanšu resursus”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu
Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu
un finanšu resursus”, turpmāk – Noteikumi, grozījumu un svītrot Noteikumu 22.punktu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
S.Viškure
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Domes sēžu lēmumi

9.jūnija Domes ārkārtas sēdē deputāti izskatīja vienu jautājumu. Tika nolemts veikt iepirkumu
apkures katlu nomaiņai pašvaldībai piederošajā katlu mājā Mičurina ielā 12A, Dagdā.
18.jūnija kārtējā Dagdas novada domes sēdē
deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora
I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu
un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu maijā – jūnijā.
Apstiprināts Dagdas vidusskolas nolikums jaunā redakcijā; Noteikumi „Par klašu piepildījumu
Dagdas novada skolās 2015./2016. mācību
gadā” un Dagdas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas tehniskā specifikācija Nr.43.
Vienai personai tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Tika nolemts veikt pašvaldības ceļa Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas apstrādi ar
pretputekļu segumu Konstantinovas ciemā –
posmā no 0,000 km līdz 0,850 km.
Deputāti noteica projektu „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām Dagdas novada Svarincu un Mariampoles ciemā” kā Dagdas novada pašvaldības prioritāro investīciju projektu un
tā īstenošanai nolēma ņemt aizņēmumu Valsts
kasē 40 640,00 EUR.
Piešķīra finansējumu:
• dalībai Latvijas čempionātā motokrosā 3. –
6.posmos un sacensībās „Ilūkstes kauss motokrosā” – 150,00 EUR;
• Asūnes pagasta pārvaldei mauriņa traktora
iegādei – 400,00 EUR;
• Ezernieku PII aktu zāles remontam - 3 260,00
EUR;
• Šķaunes TN zāles grīdas remontam - 1 500,00
EUR.
Andrupenes pagasta pārvaldei tika nodoti pamatlīdzekļi sakarā ar projekta „Dagdas novada
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības
muzeju „Andrupenes lauku sēta”” īstenošanu.

gasta pārvaldes budžeta līdzekļiem – 1 334,77
EUR;
• biedrībai „Māmiņu klubs „Dagda”” projekta
„Sievietes iedvesmai Dagdā” īstenošanai pašvaldībai piederošo telpu izmantošanā, uzskatot
to par projekta līdzfinansēšanu, kā arī projekta
priekšfinansēšanai - 2 567,50 EUR.
Deputāti atbalstīja ieceri izveidot vienoto klientu
apkalpošanas centru Dagdas novada pašvaldībā.
Tika pagarināts telpu nomas līgums ar SIA „Brīvība” Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas darbības nodrošināšanai līdz 31.12.2015..
Izskatīts jautājums par pašvaldības nekustamā
īpašuma „Olūti” izsoles rezultātiem - atzīta par
nenotikušu 2015.gada 12.jūnija izsole, jo nepieteicās neviens pretendents, un nolemts rīkot trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu līdz 3 200
EUR.
Atļauts atsavināt nekustamos īpašumus: dzīvokli Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pagastā;
„Attīrīšanas ietaises”, Alženovā, Dagdas pagastā; dzīvokli Kalna ielā 3-5, Asūnē.
Deputāti lēma par pašvaldības ēku turpmāko
izmantošanu un atļāva nojaukt katlu ēku Jaunā ielā 6, Asūnē, daudzdzīvokļu māju „Jaunbūves”, Neikšānos un gāzes balonu noliktavu
Neikšānos, jo tās daudzus gadus netiek izmantotas, nav derīgas turpmākai ekspluatācijai,
degradē apkārtējo vidi, kā arī bīstamas cilvēku
dzīvībai.
Tika atļauts pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz citas personas vārdu, un divām personām tika piešķirta dzīvojamā platība.
Izskatīti jautājumi par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; zemes
nomas tiesību izbeigšanu; zemes nomas līgumu
slēgšanu; dzīvokļa Brīvības ielā 5-2, Dagdā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā; adrešu dzēšanu Dagdas novadā; zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu īpašumiem.
Papildus tika izskatīti divi jautājumi. Tika piešķirts finansējums 300,00 EUR apmērā biedrībai
„Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara
hospitālim un ārstniecības iestādēm. Pašvaldības izpilddirektoram atļauts savienot amatus
ar profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumu
un Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības
programmu īstenošanas vietā „Dagda” programmas „Būvdarbi” izglītojamo eksaminēšanu
2015.gada 25.-26.jūnijā.

Pašvaldības amatu sarakstos tika veikti grozījumi - Sociālā dienesta amatu sarakstā aizstāja
amata vienību „Sociālās palīdzības organizators
(Dagdas pagastā)” ar amata vienību „Sociālais
darbinieks (Dagdas un Ezernieku pagastos)”.
Tika izskatīts jautājums par pašvaldības maksas pakalpojumiem: autotransporta pakalpojumiem; Tautas/Saietu namu pakalpojumiem;
VSPC „Dagda” pakalpojumiem.
Ar pilniem domes sēdes protokoliem un pielikuNovada nevalstiskās organizācijas saņēma at- miem var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība
balstu projektu realizācijai:
/ Dokumenti / Novada domes protokoli.
• Jauniešu biedrībai „Dzirkstelītes” dalībai NVA
Informāciju sagatavoja:
pasākumā „Subsidētā darba vieta jauniešiem
Guna Malinovska,
bezdarbniekiem” interešu pulciņa vadītāja atalSabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas
gojuma līdzfinansēšanai no Konstantinovas paPaziņojums par nekustamā īpašuma „Olūti”(Šķaunes pagastā) izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala 1,9993 ha un neapdzīvojamas
ēkas ar 981,5 m2 kopējo platību. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 3 200 – (trīs tūkstoši divi simti euro un
00 eiro centi), nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jeb EUR 800 jāpārskaita Dagdas novada
pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2015.gada 31.jūlijā 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.

Saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošajos noteikumus ir nepieciešams veikt grozījumus, ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
2015.gada 18.maija vēstulē Nr.1/3380 norādītos ieteikumus.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2panta trešo daļu autotransporta lietošana darba vajadzībām
ir tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu pildīšanai, nodrošinot publiskas personas vai publiskas
personas institūcijas iestādes funkciju izpildi. Pašvaldības īpašumā esošu transportlīdzekļu iznomāšana privātpersonām neatbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
2. Īss projekta satura izklāsts. Svītrot saistošo noteikumu 22.punktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā. Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav attiecināms.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja S.Viškure
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Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā debess. Sēklu sējot, vienojas Dievs un cilvēks.
/Zenta Mauriņa/
ELMĀRS AUZIŅŠ

Pie savas veiksmes stāsta katrs cilvēks nonāk
dažādos veidos. Šis veiksmes stāsts ir par smagu
roku darbu, neapšaubāmu talantu, spēku, izturību un seno arodu aizvien augošo nozīmi mūsdienās. Stāsta varonis – nu jau īstens andrupenietis – Elmārs Auziņš.
Elmārs ar ģimeni ieradies Andrupenē 1993.
gadā, kad arī aizsācis savu arodu, kas veidojis
viņa veiksmes stāstu – niedru jumtu klāšanu, un
ne tikai..
Ierodoties pie Auziņu ģimenes, uzreiz pārņem
patīkama māju sajūta – burvīgā ģimenes māja
ar niedru jumtu rada gan senatnīgu, gan mūsdienīgu sajūtu. Blakus mājai ir arī darbnīcas, kur
Elmārs Auziņš ne vien sagatavo niedres klāšanai,
bet arī veido, griež un kaļ koku.

Kādas ir niedru jumta galvenās priekšrocības?
Ekoloģisks – tas ir pirmkārt, viņš ir ilgmūžīgāks
– sākot no astoņdesmit gadiem. Niedrei ir īpaša
struktūra – mitrumā tā izplešas, notiek mājas vēdināšana, darbojas arī kā siltumelements.
Pamanīju, ka mājai nav arī notekcauruļu!
Jā, jo tās nav vajadzīgas, ja ir niedru jumts. Pie
tam, niedru jumtu veido garāku par mūsdienu
māju jumtiem – es izeju lietus laikā ārā un apeju
apkārt mājai sauss.
Kad niedres jālasa?
Es vienmēr ķeru to momentu janvāra sākums –
februāris, kad niedrēm nokrīt lapas. Galvenais ir
izsekot, lai niedrēm ir taisni gali.
Cik liela konkurence šajā jomā ir Latvijā?
Visi cenšas uz ārzemēm iet strādāt. Šeit man
īsti nav konkurences. Darbi runā par sevi. Bet
darbs ir riskants, jo bieži naudu uzreiz nevar saņemt, tomēr jumta izmaksas ir 2-3 tūkstoši.
Vai izmantojat Eiropas projektu līdzfinansējumu
darbā?
Jā, viens projekts darbnīcai bija, bet nācās
gandrīz tikpat ieguldīt pašam. Tā ir – ja grib kaut
ko darīt nopietni, vienmēr jābūt gatavam ieguldīt gan daudz sava darbu, gan līdzekļus.

Kā radās ideja par niedru jumtu klāšanu?
Man jau senie darbi vienmēr ir patikuši.. Esmu
studējis restaurāciju un celtniecību, bet tikai ar
to nepietiek, jāpārzina viss ļoti augstā līmenī, lai
šobrīd dabūtu augstu kategoriju. Tā bija no laika
gala – mācies, mācies – pakāpies.
Būtība ir tāda, kad mēs sākām šeit visu darīt – pirmais ko mēs teicām – ja gribam lai bērni
brauc uz mājām, kaut kam te ir jābūt. Sākumā
darījām visu barā, pamazām, pamazām. Tas
tieši bija “pārejas laiks”, ar naudām arī bija kā
bija, bet izsitāmies.

Kāda varētu būt attīstības iespējas jauniešiem
Dagdas novadā?
Es tomēr uzskatu, ka jauniešiem būtu jāaizbrauc uz ārzemēm.. Pirmā problēma ir tā, ka
dabūjot diplomu, mēs nezinām, kur viņš der.
Ārzemju diplomi atkal bieži neder pie mums. Ja
šo sistēmu sakārtotu, viss būtu kārtībā. Tūrisms ir
viens, kas ir kaut kas jēdzīgs. Un amatniecība.
Tagad man prasa būvēt pēc vecajām parašām, reģipša sienas vairs nevienam nevajag.
Jāmācās amati, reti amati. Lauku tūrismā ir attīstības iespējas, bet tam vajag arī praksi, ko ļoti
labi ir iegūt ārzemēs.
Kāds tad ir Jūsu veiksmes noslēpums?

Māmiņu klubam „Dagda” atbalstīts
projekts

Biedrība „Māmiņu klubs „Dagda”” ar Borisa un Ināra Teterovu fonda atbalstu īstenos projektu „Sievietes iedvesmai Dagdā”.
Projekts ir virzīts uz novada sieviešu iekļaušanos darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē. Vietējās sievietes varēs piedalīties vairākās aktivitātēs, kas norisināsies no šī gada jūnija līdz nākamā gada maijam. Ir
paredzētas aktivitātes , kas cels sieviešu pašapziņu vairākos veidos.
Jūlijā tiks izsludināts radošo darbu konkurss „No sievietes - sievietei”,
kurā mēģināsim iedvesmot viena otru ar savu pieredzi, zināšanām
un prasmēm. Labāko rakstu autores saņems dāvanas. Lai sakārtotu
savu iekšējo pasauli, notiks nodarbību cikls „Sievietes iedvesmai”, kuras vadīs pieredzējusi lektore. Turpretim, lai iemācītos kopt savu ārējo
skaistumu, notiks nodarbība „Sievietes skaistumam” profesionāla vizāžista vadībā.
Lai veicinātu sieviešu veselīgu dzīvesveidu, no septembra tiks organizētas sporta nodarbības. Savukārt, lai izglītotu sievietes un veicinātu viņu iekļaušanos darba tirgū, varēs apmeklēt angļu valodas kursus
iesācējiem.
Bieži vien sievietes, veltot visu savu laiku, enerģiju un naudu ģimenei, bērniem, darbam, aizmirst par sevi. Problēmas sagādā arī darba atrašana, iekļaušanās darbā pēc bērniņa piedzimšanas, psihoemocionālais stāvoklis un
zemais pašvērtējums.
Māmiņu kluba „Dagda”
mērķis ir to mainīt un
padarīt sieviešu dzīvi labāku, jo laimīga sieviete
var padarīt arī citus laimīgus!
Māmiņu klubs „Dagda”

Ezernieku pagasta pārvalde kļūst
pieejamāka visiem

Noteikti daudzi novada iedzīvotāji ir ievērojuši, ka pagasta pārvaldēs visi galvenie speciālisti atrodas otrajos, ja pat ne trešajos
stāvos, kas ir liels izaicinājums senioriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Ezernieku pagastā šī problēma ir atrisināta!
Ezernieku pagasta klientu apkalpošanas speciāliste Aina Vonda stāsta, ka šī ideja radusies tieši tā apsvēruma dēļ, ka ne tikai
cilvēki ar kustību traucējumiem, kuri arī ir Ezernieku pagastā, bet
arī seniori un cilvēki, kas, piemēram, guvuši traumas, nespēj piekļūt pagasta pārvaldē strādājošajiem speciālistiem, jo to darba
vietas ierīkotas pārvaldes otrajā stāvā. Lai šo problēmu risinātu,
pārvalde iegādājusies domafonu – ierīci, kas atrodas pirmajā
stāvā, blakus norādēm uz speciālistu kabinetiem. Uz ierīces jānospiež poga, un otrajā stāvā esošais speciālists uzreiz būs gatavs
palīdzēt, atbildēt uz kādu jautājumu, vai doties lejā un apspriest
problēmu. Iedzīvotāju ērtībām, pirmajā stāvā izbūvēta arī “istabiņa – uzgaidāmā telpa”, kur iedzīvotāji, kas jebkādu apsvērumu
dēļ nevar nokļūt otrajā stāvā, var uzgaidīt speciālistus vai atpūsties.
A. Vonda uzsver, ka šī ierīce būtiski ietaupīs arī klientu un speciālistu laiku, kas citādi būtu izšķērdēts, mērojot smago ceļu pa
kāpnēm un pēc tam vēl atvelkot elpu pirms sarunas. Arī atpūtniekiem ar jebkādām īpašām vajadzībām šī būs vieta, kur ērti griezties pēc palīdzības.

Tagad Jūs pamatā strādājat ar niedru jumtiem?
Nē, ne tikai. Taisām visu – kaļu kokā, taisu
jebko, ko pasūta. Piemēram tagad taisu niedru
jumtu īpašā “mežģīņu” stilā.
Kur meklējami niedru jumtu klāšanas tehnikas
aizsākumi? Celtniecībā to noteikti nemāca..
Nu, sākām ar cisu jumtiem, ko taisa no rudziem. Rudzus pļāva ar sirpi, taisīja “vistiņas”
un klāja jumtus. To man iemācīja viens čoms,
strādājot muzejā. Tā nonācu līdz niedrēm – aizbraucu pie viena večuka, pajautāju, pie otra,
visi pareizie pārlaidumi un izmēri meklēti pēc senām grāmatām, lai var izveidot “pareizu māju”.
Mūsdienu literatūrā šādas informācijas nav. Bija
jāmeklē vecie rasējumi, tur gan daudz kas nav
parādīts, bet var atšifrēt.

/smejas/ Tur baigajai uzņēmībai jābūt, baigajām iekšām. Ģimenei. Bez ģimenes atbalsta
neko nevarētu izdarīt. Sākumā ņēmāmies visi,
niedres pļāvām ar izkaptīm. Sākām no nulles.
Jānostāda arī sev mērķis – kas es gribu būt? Un
tad jāstrādā ar atdevi. Ja tevi nelaiž iekšā pa
durvīm, jākāpj pa logu.
Elmārs Auziņš ir būvējis un atjaunojis arī
Andrupenes lauku sētas ēkas un podnieku cepli.
Apskatot meistara darbus darbnīcā, var redzēt,
ka Elmāram Auziņam tiešām ir 3 svarīgākie noteikumi veiksmīgai attīstībai, tā sauktie “čujs”,
“ņuhs” un “poņa”. Arī kokapstrādē Elmārs redz
attīstības iespējas, it sevišķi darbā ar materiāliem, kas lielākajai daļai jau šķiet atkritumi – no
puvušiem, izkaltušiem, deformētiem kokiem
meistars ir spējīgs izveidot fantastiski skaistas un
unikālas lietas - Elmārs redz gatavu produktu vēl
neapstrādātā materiālā.
Atliek vien novēlēt visiem lasītājiem un jauniešiem, kas grib darīt kaut ko savu Elmāra pieminēto uzņēmību, kurai par dzinuli būtu jākalpo
Auziņu ģimenes sākotnējam motīvam – jāveido
vieta, kur bērni gribēs atgriezties.

Evika Muizniece

Evika Muizniece
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Vai Tu zināji, ka:
2. jūlijā 1935. gadā tiek piešķirti jauni nosaukumi Latgales skolām.
Daugavpils apriņķa skolu valde pieņem lēmumu pārdēvēt Dagdas pagastā Magnusovas pamatskolu - par Vecozolu, Kazimirovas - par Dzintaru, Bikovas - par Dzeguzes pamatskolu. “Dagdas
pagasta valde.” Valdības Vēstnesis. 1935. 14. augusts.

Vārdadienas un dzimšanas dienas raksta zīmēšana

Raksta veidošanas paraugs /
pamats

5. jūlijā 1959. gadā atklāts Draudzības kurgāns. Triju bijušo PSRS
republiku robežu saskarē Zilupes krastā pie Šķaunes atklāts partizānu piemiņas uzkalns - DRAUDZĪBAS KURGĀNS, kurā katru gadu
jūlija sākumā notika kara veterānu mītiņi.
16. jūlijā 2013. gadā par Dagdas novada domes priekšsēdētāju
ievēlēta Sandra Viškure.
18. jūlijā 1944. gadā Sarkanās armijas vienības ieņem Šķauņi pirmo apdzīvoto vietu Latvijā. Škauni - apdzīvotu vietu tagadējā Dagdas novadā ieņem 43.Gvardes latviešu strēlnieku divīzijas
125. strēlnieku pulka 1. bataljona 2. rotas kareivji kapteiņa Jāzepa
Pasternaka vadībā.

26.07. - Annas vārda dienas
raksts

22. jūlijā 2011. gadā vienlaicīgi Jelgavā un Vatikānā, tika izsludināts, ka pāvests Benedikts XVI pieņēmis bīskapa Antona Justa atlūgumu. Par jauno Jelgavas diecēzes bīskapu iecelts Rīgas
Kristus Karaļa Romas katoļu draudzes prāvests Edvards Pavlovskis.
Pavlovskis dzimis 1950.gada 30.augustā Krāslavas rajona Beresnē
kolhoznieka ģimenē. 1968.gadā pabeidza Dagdas vidusskolu.
25. jūlijā 1927. gadā reglamentē latgaliešu uzvārdu rakstību.
Sakarā ar Latvijas jauno pasu izdošanu iekšlietu ministrs izdot noteikumus par uzvārdu pareizrakstību. Noteikumi reglamentē, ka
latgaliešu uzvārdus jāraksta saskaņā ar latviešu literārās valodas
prasībām. Piemēram - Kūceņš - Kociņš. Tiek saglabāti uzvārdi ar
galotni - „-āns” (Lazdāns, Racāns).
31. jūlijā 1938. gadā ielikti pamati Bukmuižas pamatskolas ēkai.
Celtniecības darbi pabeigti 1939.gada oktobrī. Namā ir klases un
dzīvokļi skolotājiem. Mācības uzsāktas 9.oktobrī, kad visās Latvijas lauku skolās sākās mācību gads. “Bukmuiža guldīts pamatakmens pamatskolai.” Daugavas Vēstnesis. 3.8.1938.
Informāciju apkopoja Evika Muizniece
*pēc “Latgales dati“ sniegtās informācijas
www.latgalesdati.du.lv

Helēnai
Svarinskai 100!
Dagdas novada svariņu pagasta iedzīvotāja Helēna Svarinska šī
gada jūlijā svinēs savu
simto dzimšanas dienu.
Helēna dzimusi, augusi un mūža lielāko
daļu aizvadījusi Svariņu
pagasta Svarincos. Tā
kā ģimenes samērā
agri zaudējusi galveno
apgādnieku - tēvu, tad
jau no mazām dienām
Helēna ir sākusi strādāt
un darbu mīlējusi visu turpmāko dzīvi, stāsta Helēnas
meita.
Pēc bērnu vārdiem, Helēna vienmēr ir vēlējusies mācīties un centusies pēc iespējas skolot arī savus bērnus
- dēlu un divas meitas, kam ir augstākā izglītība. Neskatoties uz smagajiem dzīves apstākļiem tajos laikos,
darba mīlestība un tieksme pēc zināšanām vienmēr ir
bijusi dzinulis.
Par ilgmūžības noslēpumu runājot, Helēnas meita
atzīst, ka viena no pamatnostādnēm ir ticība Dievam
- arī savos nu jau gandrīz 100 gados Helēna apmeklē
baznīcu un glabā sevī ticību.
Nozīmīgajā dzīves jubilejā vēlam izturību, veselību,
spraigu dzīves sparu un stipru ticību - viss izdodas, ja
cilvēks tam tic.

30.01.1992. - Dagdas pilsētas
dzimšanas dienas raksts

Katram no mums ir īpaši svētki - dzimšanas un vārda dienas. Tā
kā tuvojas Annas dienas Dagdā, vēlējos gan sumināt visas novada Annas, izveidojot Annas vārda dienas rakstu.
Otrs raksts veltīts mūsu pilsētai Dagdai - tas ir dzimšanas dienas
raksts.
Nozīme - Annas vārda dienas rakstā var saskatīt mēness zīmes
malās, krustiņus un akas zīmes centrā. Mēness ir bāleliņa - karavīra
palīgs. Kā Saules zīmes bieži ierakstītas meitu apģērbos un pūra
darināmajos rīkos, tā Mēness zīme bieži rotā puišu un vīru piederumus. Mēness darbs arī rūpēties par zvaigznēm kā tēvam par
bērniem. Krusta zīmē apvienoti divi pamatspēki — sievišķais un vīrišķais —, tādēļ mūsu senči to uzskatīja par ļoti svarīgu un spēcīgu
zīmi. Krusta zīme bija dzīvības, laimes un spēka raksts, un tādu to
atradīsim uz sensenos laikos rotātajiem priekšmetiem, kā arī pavisam nesen darinātajiem tautas mākslas priekšmetiem*.
Savukārt Dagdas dzimšanas dienas rakstā dominējošais elements ir Māras līklocis, kas veido dārziņa rakstu centrā. Māra ir
materiālās pasaules dieve, sieviešu aizstāve, auglības devēja un
arī zemes un pazemes valstības pārvaldniece. Nozīmīga vieta
latviešu mitoloģijā ir dievībām - mātēm. Cilvēks pēc nāves nonāk Zemes mātes valstībā un šī dievība savukārt pārzina daudzas
citas mātes - Meža, Vēja, Jūras, Piena, Lopu, Veļu u.c. mātes paturot savā pārziņā arī pazemes valstību un atkal apvienojoties
Māras tēlā. Māras zīme parasti tiek attēlota kā vienādmalu trijstūris, kāsis, pusloks ar virsotni uz leju. Raksta centrā esošais Dārziņš
(Aka) sargā ģimeni. Jostās izmantotā zīme palīdz, ja to izritina ap
sevi uz galda pirms zintnieciskām darbībām, zīlēšanas, pareģošanas, gaišpareģošanas. Var zīmēt uz sadzīves priekšmetiem, jo
Dārziņš priekšmetus un to lietotājus savieno ar Dievu, Dieva spēku
un padomu. Viss raksts kopumā vērsts uz Dienvidrietumiem (vieta,
kur Ziemas saulgriežos riet saule) un Ziemeļaustrumiem (vieta, kur
Jāņu rītā lec saule)*.
Lai arī Tu vari izveidot savu dzimšanas dienas vai vārda dienas
rakstu, seko šiem norādījumiem:
1. Uzzīmē skaitļu kvadrātu - skaitļi no viens līdz deviņi horizontāli un vertikāli (augšējais attēls);
2. Rūtiņās blakus šīm pirmajām rindām ieraksti skaitļu reizinājumu;
3. Iekrāso tās rūtiņas,kuru pēdējais (vai vienīgais) skaitlis
ir kāds no izvēlētā datuma skaitļiem (Annas vārda dienas rakstā
tika iekrāsoti skaitļi, kas beidzas ar 2, 6, 0, 7, Dagdas pilsētas dzimšanas dienas rakstā - 3, 0, 1, 9, 2);
4. Pēc rūtiņu iekrāsošanas, ņem talkā latviešu ornamentus skaidrojošu grāmatu, vai arī sameklē attēlā nozīmi pats, balstoties uz savām asociācijām. Gatavs!
**Agne Liesma “Senbaltu spēka zīmes un raksti”
Informāciju apkopoja, analizēja un rakstus veidoja
Evika Muizniece

Folkloras ekspedīcija Dagdā

Šogad jau trīspadsmito reizi notika Rēzeknes augstskolas rīkotā folkloras ekspedīcija. Norises vieta
– Dagdas pilsēta.
Folkloras ekspedīcijas mērķis ir apzināties un saglabāt latviešu un sevišķi latgaliešu kultūras vērtības,
valodu, folkloru un vēsturi, ko ekspedīcijas dalībnieki katrā novadā meklē pie tā iedzīvotājiem.
Šī gada ekspedīcijas tēma ir senie amati, un, jāatzīst, ka šādu amatu pratēju Dagdas novadā netrūkst. Turklāt folkloras teicēji apgalvo, ka ir ļoti lepni par to, ka dzīvo tieši Dagdas novadā, kur var
turpināt un attīstīt savu arodu, kurš vai nu iemācīts, vai paaudžu paaudzēs pārmantots.
Ekspedīcijas dalībnieki tikās arī ar Dagdas folkloras kopu “Olūteņi” un Baltkrievu biedrības pārstāvjiem. Kopā tika aizvadīts dziesmām pilns vakars Lubānas pilskalnā, kura laikā gan ekspedīcijas dalībnieki, gan folkloras kopas sēja sieru, pina vainagus un gan sajūtās, gan praksē tvēra tautas gudrību.
Savukārt Dagdas iedzīvotājiem par prieku savu priekšnesumu demonstrēja arī postfolkloras grupa
“Rikši” sniedzot fantastisku koncertu Dagdas tautas namā,kur varēja gan dziedāt līdzi, gan izkustināt
kājas dančos.
Ekspedīcijā piedalījās arī studenti no Pleskavas, kas bija pārsteigti par tīrību, kārtību, laipnumu u atvērtību. Pleskavas studentiem liekas pārsteidzoši, ka Latvijā, un it sevišķi Dagdā, ir tik daudz patriotu,
savu novadu un valsi mīlošu cilvēku. Īpašu paldies Pleskavas ekspedīcijas dalībnieki izsaka Dagdas
novada domes priekšsēdētājai Sandrai Višķurei par laipno uzņemšanu.
Dagdas novads ir bagāts gan ar vēsturi, gan ar sirdsskaidriem cilvēkiem. Ekspedīcijas vadītājas
- Ilga Šuplinska un Angelika Juško-Štekele vēl saglabāt šo novada patriotismu un novērtē to gan
iebraucējiem, gan vietējiem, lai folklora dzīvo paaudžu paaudzēs.

Būt vienmēr veselam un jaunam,
Un just, ka spēks pār malām iet,
Aiz laimes pārpilnības raudāt,
Aiz spēka pārpilnības smiet.

vēl Dagdas novada pašvaldība

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros Dagdas novadā tiek piedāvāti sekojošie papildpasākumi:
• Konsultācijas, individuālais darbs - Lāčplēša iela2,
otrdienās, plkst. 9.00-12.00. Iespējams saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanā, vai ārkārtas situācijā
• Rokdarbu darbnīca „Prasmīgās rokas” - Lāčplēša
iela 2, trešdienās, plkst. 9.00-12.00. Nodarbībās varēs
apgūt rokdarbu prasmes un izgatavot saimniecībai
noderīgas lietas
• Atbalsta grupa (10-12 personas) - Lāčplēša ielā 2,

trešdienās, plkst. 14.00-16.00 (divas reizes mēnesī).
Profesionāla speciālista vadībā grupa darbosies 10
mēnešus.
• Fiziskās aktivitātes - Dagdas TN, ceturtdienās ,
plkst. 11.00-13.00. Veselīga vingrošana , nūjošana,
līnijdeju apgūšana.
• Izglītojošie semināri - Dagdas TN jūnijā, septembrī,
decembrī,

martā. Tikšanās ar speciālistiem un interesantiem cilvēkiem praktisku sadzīves iemaņu attīstībai.
• Gada noslēguma pasākums - Dagdas TN, decembrī. Rokdarbu izstāde, kulinārijas konkurss , aktīvāko pasākumu dalībnieku uzslavēšana
Telefons uzziņām:
28888094,
Mārīte Zariņa
projekta koordinatore
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„Новости Дагдского Края”

Близится праздник края „ Анны в Дагде”

Уже традиционно в конце июля в Дагде отмечается праздник Анны. И в этом году это будет красочный, многообразный и яркий праздник.
С 22 по 25 июля будет возможность насладиться различными культурными, спортивными и
развлекательными мероприятиями. Праздник будет открыт мероприятием „Край поёт!”, во
время которого будут петь вместе жители из всех волостей. 22 и 23 июля состоятся ознакомительные мероприятия с краем: веломарафон „Тайны Эжезерса” и экскурсия „Круг по Дагдскому краю!”. Ценители спортивных мероприятий смогут принять участие или поболеть на
играх по пляжному волейболу, на турнире по ночному стритболу или в Беге на выносливость
проверить свои силы и выносливость.
Традиционная пятничная ярмарка будет дополнена в городском сквере выставками волостей и выражением творческих идей жителей, прекрасной фольклорной постановкой „Kod
saimineicys gostus gaida” и возможностью бесплатно узнать дагдские легенды на лошадиной
повозке. В пятницу вечером приглашаем на концерт наших гостей. В этом году в Дагде будут
гостить любимая многими певица Антра Стафецка и группа „Otra Puse”.
Все любители лошадей могут собраться в субботу в Дагдском имении на соревнования рысаков. Выступления самодеятельных коллективов можно будет посмотреть у Центра социальных услуг и здравоохранения „Dagda”. А вечером на эстраде городского парка состоится
заключительный концерт праздника „Анны в Дагде”.
Более подробная информация о мероприятиях, условиях подачи заявок и участии на
домашней странице Дагдского края www.dagda.lv в разделе „Annas Dagdā”. Пожалуйста,
имейте ввиду, что в некоторых мероприятиях количество участников ограничено!
Весёлого и красочного праздника „ Анны в Дагде”!
Информацию подготовила:
Гуна Малиновска
руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям

Прозвучал XIV Латгальский фестиваль
песни и танца сениоров „ Собирайтесь, спойте, станцуйте” (Sanāciet,
sadziediet, sasadancojiet!)
20 июня в Дагде собрались более 900 сениоров из Дагдского, Балвского, Диванского, Резекненского, Даугавпилсского,
Илукстского, Карсавского, Лудзенского, Прейльского, Рейбиньского, Вилянского, Вилякского, Краславского, Ругайского, Варкавского краёв и из городов Даугавпилс и Резекне.
На дневных концертах у здания думы края и у Центра социальных услуг и здравоохранения „Dagda” коллективы сениоров выступали с номерами, которые их лучше всего характеризуют. Многие песни зрителям были хорошо известны.
поэтому они пели вместе с выступающими.
После дневного концерта представители самоуправлений,
руководители коллективов и обществ сениоров собрались
на приёме в самоуправлении Дагдского края, где им вручили подарки на память о фестивале. Тем временем сениоры
посетили Дагдский Римско- католический костёл Святой Троицы и краеведческий выставочный зал „Patria”.
На праздничном концерте на сцену поднялся объединённый
хор сениоров, который и в общих песнях, заполнив эстраду
Дагдского парка своими звонкими голосами. Танцевальную
площадку заполнили несколько десятков танцоров, которые
станцевали и латышские народные танцы, и современные,
и линейные танцы. Выступления коллективов нацменьшинств
были на польском, русском и белорусском языках.
Слова поздравления участникам и зрителям фестиваля
произнесла председатель думы Дагдского края . Она также
зачитала поздравление Президента государства Андриса
Берзиньша, депутата Европарламента Иветы Григуле и депутата 12-го Сейма Силвии Шимфа.
В заключении концерта флаг фестиваля был торжественно передан председателю думы Аглонского края Хелене
Стрейке, так как следующий XV Латгальский фестиваль песни и танца сениоров состоится в Аглоне!
Информацию подготовила:
Гуна Малиновска
руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям
самоуправления Дагдского края

Для латышей земля священна, едва ли не более священна, чем небо. Во время посева объединяются Бог и человек. /Зента Мауриня/
Элмар Аузиньш
К своей истории успеха каждый приходит разными путями. Эта история успеха о тяжёлом ручном труде, несомненном таланте, силе, выдержке и о всё возрастающем в наши дни значении
древних ремёсел. Герой истории- настоящий андрупенец Элмар Аузиньш.
Элмар с семьёй поселился в Андрупене в 1993
году, когда и занялся своим ремеслом, которое и
легло в основание его истории успеха - покрытие
крыш тростником и не только…
При посещении семьи Аузиней сразу же охватывает приятное чувство: очаровательный семейный
дом с тростниковой крышей вызывает ощущение
и древности, и современности. Рядом с домом
находятся мастерские, где Элмар Аузиньш подготавливает тростник для покрытия крыш, но и творит,
вырезает и выдалбливает по дереву.
Как появилась идея о покрытии крыш тростником?
Мне древние ремёсла всегда были интересны.
Учился реставрации и строительству, но только
этого недостаточно, нужно всё знать на очень высоком уровне, чтобы сейчас получить высшую категорию. Так было с незапамятных времён- учись,
учись- поднимешься.
Действительность такова: когда мы начали всем
этим заниматься, первое, что мы сказали, если мы
хотим, чтобы дети приезжали домой, здесь должно что-нибудь быть. Сначала всё делали кучей, по
чуть-чуть, по чуть-чуть. Это действительно был “переходный период”, с деньгами как было, так было, но
прорвались.
Сейчас вы в основном работаете с тростниковыми крышами?
Нет, не только. Делаем всё: выбиваю на дереве,
делаю всё, что закажут. Например, сейчас работаю с тростником в особом “кружевном” стиле.
Откуда основы ремесла тростникового покрытия крыш? В строительстве этому определённо
не учат..
Ну, начали с соломенных крыш, которые изго-

тавливали из ржи. Рожь жали серпом, делали “курочек” и крыли крыши. Этому меня научил один
парень, работавший в музее. Так пришёл к тростнику: заехал к одному старичку, поспрашивал, к
другому, все правильные напуски и размеры искались в старых книгах, чтобы можно было создать
“правильный дом”. В современной литературе
такой информации нет. Нужно было искать старые чертежи, там многое не показано, нужно расшифровывать.
Каковы главные преимущества тростниковой
крыши?
В первую очередь, это экологичность, она долговечна (начиная с восьмидесяти лет). У тростника
особая структура: при влажности он расширяется, происходит проветривание дома, работает
также, как и тепловой элемент.
Заметила, что у дома нет водостоков!
Да, потому что они не нужны, если есть тростниковая крыша. К тому же, тростниковые крыши делают
длиннее, чем крыши современных домов: я вышел
на улицу во время дождя, обошёл вокруг дома сухим.
Когда следует заготавливать тростник?
Я всегда ловлю момент в начале января- февраля, когда у тростника опадают листья. Главное
–уследить, чтобы у тростника были прямые концы.
Насколько велика конкуренция в этой области в
Латвии?
Все стремятся уехать работать за границу. Здесь
у меня точно нет конкуренции. Дела говорят сами
за себя. Но в работе есть риск, потому что часто
невозможно сразу же получить деньги, так как крыша стоит 2-3 тысячи.
Используете ли софинансирование по европейским проектам в работе?
Да, один проект прошёл через мастерскую, но
пришлось почти столько же вложить самому. Так
есть: если хочешь сделать что- то серьёзно, всегда
нужно быть готовым вложить и много своей работы,
и средств.

Какие могут быть возможности развития для молодёжи в Дагдском крае?
Я все же считаю, что молодёжи нужно будет уезжать за границу. Первая проблема в том, что, получив диплом, мы не знаем, где он нужен. Опять же,
иностранные дипломы часто не годятся у нас. Если
эту систему привести в порядок, всё будет в порядке. Туризм- единственное, что имеет какой-то
смысл. И ремесленничество, сейчас меня просят строит по старым обычаям, регипсовые стены
больше никому не нужны. Нужно учиться ремёслам, редким ремёслам. У сельского туризма есть
возможности развития, но там нужна и практика,
которую очень бы хорошо получить за границей.
Какова же тогда тайна вашего успеха?
Там должна быть сильная предприимчивость,
сильное нутро. Семья. Без поддержки семьи ничего невозможно сделать. В начале все были заняты,
тростник косили косами. Начинали с нуля. Нужно
поставить себе цель: кем я хочу быть? А потом
нужно работать с отдачей. Если тебя не пускают в
дверь, лезь в окно.
Элмар Аузиньш строил и восстанавливал здания
Андрупенской сельской усадьбы и гончарную печь.
Осматривая его работы в мастерской, можно
увидеть, что у Элмара Аузиня есть 3 важных условия
для успешного развития, так называемые “чутьё ”,
“нюх ” и “понятие”. И в
деревообработке Элмар видит возможности для развития, и особенно в работе с материалами, которые
для большинства кажутся уже отходами: из гнилых,
засохших и деформированных деревьев мастер
способен создать фантастически красивые и уникальные вещи.
Остаётся только пожелать всем читателям и молодёжи, кто хочет начать какое-то своё дело, чтобы им послужил начальный мотив семьи Аузиней
– должно существовать место, куда дети захотят
вернуться.
Эвика Муйзниеце
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Управа Эзерниекской волости станет для всех доступнее

Определённо многие жители края заметили, что все главные специалисты в волостных управах находятся на вторых
, чуть ли не на третьих этажах, что является большим вызовом для сениоров и людей с особыми потребностями. В
Эзерниекской волости эта проблема решена!
Специалист по обслуживанию клиентов Эзерниекской волости Айна Вонда рассказывает, что эта идея появилась по
причине понимания, что не только люди с нарушениями движения, которые есть и в Эзерниекской волости, но также сениоры и трамвированые люди, не могут в волостной управе
попасть к работающим специалистам, так как их рабочие
места находятся на втором этаже управы. Для решения этой
проблемы волостная управа приобрела домофон- устройство, которое находится на первом этаже рядом со ссылкой
на кабинеты специалистов. Нужно нажать на кнопку устройства, и находящийся на втором этаже специалист сразу же
будет готов помочь, ответить на какой-то вопрос или отправиться вниз и обсудить проблему. Для удобства жителей на
первом этаже предусмотрена также “комнатка ожидания”,
где жители, которые по каким-либо причинам не могут попасть на второй этаж, могут подождать специалистов или отдохнуть.
А. Вонда подчёркивает, что это устройство существенно
сэкономит время как клиентов, так и специалистов, которое
иначе будет потрачено на трудный путь по ступенькам , а затем ещё и на восстановление дыхания перед беседой. Также и отдыхающим с любыми особыми потребностями здесь
будет место, откуда удобно обратиться за помощью.

Эвика Муйзниеце

Решения заседаний думы
9 июня на внеочередном заседании думы депутаты
рассмотрели один вопрос. Было принято решение произвести закупку для замены котла отопления в принадлежащей самоуправлению котельной на ул. Мичурина
12а в Дагде.
18 июня на очередном заседании думы Дагдского края
депутаты приняли к сведению отчёт исполнительного
директора И. Паулиня о проделанной самоуправлением
работе и ходе выполнения решений, принятых думой в
мае- июне.
Утверждено положение Дагдской средней школы в
новой редакции; Правила „О наполняемости классов в
школах Дагдского края в 2015/2016 учебном году” и техническая спецификация содержания автомобильных дорог самоуправления Дагдского края Nr.43.
Анулированы сведения о декларации места жительства
одному лицу.
Принято решение провести обработку противопылевым
покрытием поверхности проезжей части дороги самоуправления Константинова- Зарини в посёлке Константинова на участке от 0,000 км до 0,850 км.
Депутаты определили проект “Улучшение качества водохозяйственных услуг в соответствии с требованиями
нормативных актов в посёлках Сваринцы и Мариамполь
Дагдского края „ как приоритетный инвестиционный проект самоуправления Дагдского края и для его реализации решили взять займ в Государственной кассе в размере 40 640,00 EUR.
Выделили финансирование:
• для участия в 3- 6 этапах чемпионата Латвии по мотокроссу и соревнованиях „Кубок Илуксте по мотокроссу”
– 150,00 EUR;
• для приобретения косилки управе Асунской волости –
400,00 EUR;
• для ремонта актового зала Эзерниекского ДОУ - 3
260,00 EUR;
• для ремонта пола зала Шкяунского НД - 1 500,00 EUR.
Управе Андрупенской волости переданы основные
средства в связи с реализацией проекта „Сохранение
культурно-исторического наследия Дагдского края, обновляя, улучшая и благоустраивая музей самоуправления „Андрупенская сельская усадьба”” .
В список должностей самоуправления внесены изменения: в списке должностей Социальной службы заменили должностную единицу „ Организатор социальной
помощи (в Дагдской волости)” должностной единицей
„Социальный работник (в Дагдской и Эзерниекской волостях)”.
Рассмотрен вопрос о платных услугах самоуправления:
автотранспортных услугах; услугах Народных домов и Домов собраний; услугах ЦЗСО „Дагда”.
Негосударственные организации края получили поддержку для реализации проектов:
• молодёжное общество „Dzirkstelītes” для участия в мероприятии ГАЗ „Субсидированное рабочее место молодым безработным” для софинансирования оплаты руководителю кружка по интересам из бюджетных средств
управы Константиновской волости - 1 334,77 EUR;
• обществу „Клуб мамочек „Дагда”” для реализации
проекта „Для вдохновения женщин в Дагде” использование помещений, принадлежащих самоуправлению,
рассматривать как софинансирование проекта, и
предварительное финансирование проекта в размере
2 567,50 EUR.
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Знал ли ты, что…

2 июля 1935 года были присвоены новые
названия латгальским школам.
Школьная управа Даугавпилсского округа
приняла решение переименовать в Дагдской волости Магнусовскую основную школу
в Вецозолу, Казмировскую- в Дзинтару, Биковскую- в Дзегузес.
“Управа Дагдской волости .” Valdības
Vēstnesis. 14 августа 1935 года.
5 июля 1959 года открыт Курган Дружбы. На
стыке границ трёх бывших республик СССР
на берегу Зилупе у Шкяуне открыт холм, посвящённый памяти партизан- Курган Дружбы,
где каждый год в начале июля проходят встречи ветеранов войны.
16 июля 2013 года председателем думы
Дагдского края избрана Сандра Вишкуре.
18 июля 1944 года соединение Красной
Армии заняли Шкяуне- первый населённый
пункт в Латвии. Шкяуне (в настоящее время
населённый пункт в Дагдском крае) заняли
солдаты 2-й роты 1-го батальона 125-го стрелкового полка 43-й Гвардейской латышской
стрелковой дивизии под командованием капитана Язепа Пастернака.

22 июля 2011 года в час дня одновременно
в Елгаве и Ватикане было объявлено, что папа
Бенедикт XVI примет отставку епископа Антона Юста. Новым епископом Елгавской
епархии назначен настоятель Римско- ка-
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толического прихода Христа- Царя Эдвард
Павловский. Павловский родился 30 августа
1950 года в Береснях Краславского района в
семье колхозника. В 1968 году закончил Дагдскую среднюю школу.
25 июля 1927 года регламентировали написание латгальских фамилий.
В связи с выдачей новых латвийских паспортов министр внутренних дел издал правила
о правописании фамилий. Правила регламентировали, что латгальские фамилии следует писать в соответствии с требованиями
латышского литературного языка. Например:
Куценьш- Коциньш. Без изменений остались
фамилии с окончанием –анс (Лазданс, Рацанс).
31 июля 1938 года заложен фундамент
здания Букмуйжской основной школы. Строительные работы были закончены в октябре
1939 года. В здании, кроме классов, находились и квартиры для учителей.
Учебные занятия начались 9 октября, когда
по всей Латвии в сельских школах начинался
учебный год.
“В Букмуйже заложен фундамент основной
школы.” Daugavas Vēstnesis. 3.8.1938.
Информацию подготовила
Эвика Муйзниеце
на основании информации из базы данных«Latgales Dati»,
www.latgalesdati.du.lv

В рамках программы Европейского фонда поддержки наиболее нуждающихся лиц в
Дагдском крае предлагаются следующие дополнительные мероприятия:
Консультации, индивидуальная работа - ул. Лачплеша 2, по вторникам, 9.00-12.00. Возможность получить поддержку в решении бытовых проблем или в чрезвычайных ситуациях.
Мастерская рукоделий „Умелые руки” - ул. Лачплеша 2, по средам , 9.00-12.00. На занятиях можно приобрести навыки рукоделия и изготовить полезные для домашнего хозяйства
предметы.
Группа поддержки (10-12 человек ) - ул. Лачплеша 2, по средам, 14.00-16.00 (2 раза в месяц).
Группа под руководством специалиста будет работать на протяжении 10 месяцев.
Физкультурные мероприятия - Дагдский НД, по четвергам, 11.00-13.00. Гимнастика для здоровья, скандинавская ходьба, линейные танцы.
Образовательные семинары - Дагдский НД, в июне, сентябре, декабре, марте. Встречи со
специалистами и интересными людьми для развития практических бытовых навыков.
Итоговое годовое мероприятие - Дагдский НД, в декабре. Выставка рукоделий, кулинарный
конкурс, чествование самых активных участников мероприятий
Тел. для справок: 28888094, Марите Зариня (координатор проекта)

Депутаты поддержали замысел о создании в самоуправлении Дагдского края единого центра обслуживания клиентов .
Продлён договор аренды помещений с ООО „Brīvība” для обеспечения работы Народной библиотеки Дагдской волости до 31.12.2015.
Рассмотрен вопрос о результатах аукциона недвижимого имущества самоуправления „Olūti”: аукцион от 12 июня 2015 года признан несостоявшимся, так как не подал
заявку ни один претендент. Принято решение организовать третий аукцион, уменьшив
начальную цену до 3 200 EUR.
Дано разрешение на отчуждение недвижимого имущества: квартиры на ул. Берзу
3-10 в Поречье Берзиньской волости; „Очистительной установки” в Алженове Дагдской
волости; квартиры на ул. Кална 3-5 в Асуне.
Депутаты приняли решение о дальнейшем использовании здания самоуправления и
разрешили снести котельную на ул. Яуна 6 в Асуне, многоквартирный дом „Jaunbūves”
в Нейкшанах и склад газовых балонов в Нейкшанах, так как они много лет не использовались, не годны для дальнейшей эксплуатации, уродуют окружающую среду, а также
опасны для жизни людей.
Разрешено перезаключить договор аренды жилого помещения на имя другого лица,
двум лицам выделена жилая площадь.
Рассмотрены вопросы: о разделе недвижимого имущества и присвоении нового наименования; окончании прав на аренду земли; заключении договора на аренду земли;
закреплении в Земельной книге права собственности на квартиру на ул. Бривибас 5-2 в
Дагде; закреплении прав на имущество в Земельной книге; погашении аннулировании
адресов в Дагдском крае; утверждении имуществу проекта землеустройства
Дополнительно рассмотрены два вопроса. Выделено финансирование в размере
300,00 EUR обществу „Латвийский Красный Крест” для оказания гуманитарной помощи
лечебным заведениям и военному госпиталю Черниговского округа Украины. Исполнительному директору разрешено совмещать должность с выполнением обязанностей
председателя экзаменационной комиссии на экзамене по профессиональной квалификации и экзаменацию обучающихся на месте осуществления образовательной
программы Даугавпилсского Строительного техникума „Дагда” по программе „Строительные работы” 25-26 июня 2015 года.
С полным протоколом заседания и приложениями можно ознакомиться на сайте www.
dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.
Информацию подготовила:
Гуна Малиновска
руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям
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Mobilais mamogrāfs

Jūlija jubilāri* Dagdas novadā:
-70Brencāne Anna, 03.07.
Ezernieku pag.
Kozlovska Līvija, 08.07.
Ezernieku pag.
-75Gorbunova Olga, 16.07.
Svariņu pag.
Raudive Inna, 17.07.
Dagda
Ruks Andrejs, 06.07.
Asūnes pag.
-80Arefjeva Valentīna,
10.07.
Dagda

Uz mamogrāfa pārbaudi
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez
maksas
(uzaicinājuma
vēstule ir derīga 2 gadus
kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu - PAR MAKSU.

-85Dortāne Janīna, 27.07.
Andzeļi
Plotka Konstancija, 22.07.
Asūne
Samulevičs Ignats, 28.07.
Dagda
-90Činkure Vanda, 10.07.
Ezernieki
Zariņa Eleonora, 16.07.
Dagda

-100Svarincka Helēna, 20.07.
Svarinci

Dzimušie* Dagdas novadā jūnijā:
Angelina
Sinicina

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27
86 66 55 (lūgums sagatavot personas kodu un telefona numuru).
Sīkāka informācija www.
mamograﬁja.lv vai uz
e-pastu info@mamograﬁja.lv

Artūrs Zariņš
Evija Rutka

Jolanta Selezņeva
SIA „Veselības centrs 4”
Mobilo mamogrāfu
projekta pacientu koordinātore
Tālr.:67 14 28 40
Mob.tālr.:27 86 66 55
Šoreiz krustvārdu mīkla veltīta Annas dienai - būs jāatsauc atmiņā senlatviešu vārdus, ar kuriem saistīta
saimnieces ikdiena. No iekrāsotajos laukumos esošajiem burtiem var izveidot vārdus.

PAZIŅOJUMS
VSPC „Dagda” procedūru kabinets tagad atrodas Dienas stacionārā (centrālajā korpusā, 2 stāvā) un darbojas katru dienu (arī brīvdienās
un svētku dienās) no plkst. 10.00 - 18.00, tālr. 25612464
Kabinetā tiek sniegti maksas pakalpojumi (injekcijas vēnā - € 2.00,
injekcijas muskulī - € 1.00) , izņemot gadījumus, ja sniedz neatliekamo
medicīnisko palīdzību vai veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā un medicīnisko palīdzību onkoloģiskiem slimniekiem, cukura
diabēta slimniekiem, slimniekiem ar psihiskām slimībām, bērniem vecumā līdz 18 gadiem, tuberkulozes slimniekiem, grūtniecēm un sievietēm
pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, hemofilijas slimniekiem, perniciozās anēmijas slimniekiem, pacientiem, kas saņem mājas aprūpi, un
pacientiem, kas saņem mājās ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju.
Procedūras veic sertificētas medmāsas.
Par maksas pakalpojumiem var norēķināties uz vietas.
Vertikāli:
5. “Tautām bija oļu plāns, šķiļ
uguni staigājot.” Vārds “plāns”
mūsdienu lietojumā.
7. Govs bez ragiem.
9. Sile, aizvāžams koka trauciņš
maizes rūgšanai.
10. “Malzūbu jobiki” (ēdiens,
iekļauts “Andrupenes lauku sētas”
kulinārajā mantojumā).
13. Apaļš, izliekts koka trauks.
14. Baļķu salaidums mājas stūrī guļkoku konstrukcijā, arī mājas stūris.
15. Apcirknis. Arī sinonīms vārdam
„profesija”.
16. Darbarīks pie labības kulšanas.
17. Koka smeļamais trauks, kas
izgatavots no dēlīšiem ar vienu
garāku dēlīti kā rokturi.

Iepriekšējās krustvārdu mīklas atminējumi: 1.
baltkrievi; 2. (horizontāli) pilsētciems; 2. (vertikāli)
Pēteris Zvidriņš; 3. Konstantīns Raudive;
4. rozes, 5. Svētā Ludviga; 6. jobiki; 7. Andzeļi;
8. Olga Taube; 9. Lītaunieki; 10. Jaunpūpoli;
11. Marija Andžāne; 12. Gaiļupeite;
13. Akmiņeica; 14. Ojatu; 15. Dārznieks.
Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

Sirsnīgi sveicam jubilejā!

Sievietes tiek aicinātas
veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai
- Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 11.augustā.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie Dagdas un sociālo pakalpojuma centra,Brīvības ielā 29.

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

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

Horizontāli:
1. Koka trauks sviesta kulšanai.
2. Koka vanna.
3. Guļvieta uz salmu maisa.
4. Degošu skalu saišķis.
6. Pie sienas piestiprināta dēļu
guļvieta, lāva. Arī mistiskas pasaku
būtnes nosaukums.
8. Jumta kore.
11. Pīrādziņi ar biezpiena pildījumu, pasniedz sviesta, krējuma un
cukura mērcē.
12. “Kārniņš’’ mūsdienu lietojumā.

viņsaulē aizgājušie*
maija mēnesī:
Viktors Utāns (dz.1932.g.)
Marija Rapša (dz.1924.g.)
Valentīna Rukša (dz.1951.g.)
Imants Lopatko (dz.1943.g.)
Uļjana Makejeva (dz.1937.g.)
Fektists Grebņevs (dz.1945.g.)
Janīna Lībiņa (dz.1930.g.)
Osips Marhiļevičs (dz.1959.g.)
Izsakām dziļu līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.

*reģistrētie Dagdas novada
dzimtsarakstu nodaļā līdz 29. jūnijam
Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3500
Drukāts:
SIA „Latgales Druka”

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