Dagdas novada domes
deputātu darbības
principi (2017. – 2021.)
Apspriesti, izvērtēti un
atbalstīti, brīvi pieejami arī
visiem Dagdas novada iedzīvotājiem.
Dagdas novada iedzīvotāji!
Vairāk vai mazāk aktīvi, mēs visi piederam kādai kristīgai konfesijai un
mums visiem reiz ir stāstīts
par Mozu un viņu tautas 40
gadiem tuksnesī. Kāpēc tas
bija vajadzīgs? Parasti sakām: “Lai dzēstu verdzības
nospiedumus katra dvēselē”.
Pievērsiet uzmanību arī mācītāja K.Simanoviča teiktajam: “… ikreiz, kad [kāds]
mēģināja izdzīvot vai iedzīvoties uz citu rēķina, klājās
slikti visiem, tika apdraudēts
visas tautas kopīgais gājums.
Nekas nav mainījies. (..) Arī
šajā laikā ikreiz, kad indivīdi

vai ļaužu grupas dara pāri
cits citam, agri vai vēlu cietēji būs visi…”
Dagdas novads ir pārāk mazs un pārāk grūti
tam vienam stāties pretim
valstiskās politikas kļūdām,
tāpēc ir svarīga cieša sadarbība ar kaimiņu novadiem
un citām Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām.
Lai cik banāli tas neskanētu, arī mums Dagdas
novada domē visiem ir
jāspēj sadarboties – apvienot katra stiprās puses
kopīgam Dagdas novada Dagdas novada domes deputāti
labumam! Te nedrīkst būt
višķiem politiķiem ir beidzot domē pārstāvētu spēku savietas savstarpējiem tiešiem jāspēj tikt pāri šādām darba darbību. Apzināmies, ka
(vai anonīmiem) apvaino- metodēm un jānorok “kara Dagdas novadā tas būs grūti
jumiem, lētām intrigām, cirvis” (vismaz uz nākama- izdarāms, bet mēs tomēr aipersonīgo ambīciju apmieri- jiem četriem gadiem).
cinām pamēģināt!
nāšanai… Atsevišķiem po1. Visiem politiskajiem
Daudzās pašvaldībās ir
litiskajiem spēkiem un atse- bijis iespējams izveidot visu spēkiem ir jānāk klajā ar

savām idejām, priekšlikumiem, tās kopīgi jāizvērtē un
jāizveido pašvaldības rīcības
plāns nākamajiem 4 gadiem
– līdzīgi kā to dara ministru
kabinets stājoties amatā.
Turpinājums 2.lpp
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Turpinājums no 1.lpp
2. Pēc būtības neesam pret atklātu balsojumu arī ieceļot Dagdas novada domes priekšsēdētāju un tā vietnieku. Jebkurā gadījumā,
esam pret sarunāšanām ‘es Tev, Tu man’ stilā! Personīgās intereses nekad nedrīkst celt
augstāk par kopējām novada vajadzībām.
3. Ir jāveicina Dagdas novada iedzīvotāju
savstarpējais dialogs, viedokļu un ideju apmaiņa bez apvainojumiem un tenku izplatīšanas. Uz sociālā tīkla Facebook (vai cita)
bāzes veidojams atklāts forums, kurā var iesaistīties gan Dagdas novadā dzīvojošie, gan
uz laiku novada teritoriju pametušie. Jāstiprina pilsoniskā sabiedrība!
4. Gan kopīgā pašvaldības rīcības plāna
(nākamajiem 4 gadiem) izstrādē, gan diskusiju organizēšanā par inovatīviem risinājumiem nepieciešams piesaistīt ekspertus no
malas, izmantojot gan personīgos kontaktus,
gan konkrēto jomu profesionālo organizāciju
piedāvāto palīdzību.
5. Dagdas novadam ir jāizceļ savas stiprās
puses un stratēģiski jāstrādā uz mūsu puses
atpazīstamību visā valstī vismaz 1-3 jomās.
Nedrīkstam ieslīgt provinciālismā. Kopīgiem
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spēkiem ir jārūpējas par iedzīvotāju skaita samazināšanās tempu apturēšanu. Vēlama jaunu speciālistu atgriešanās jeb piesaiste pašvaldības administrācijā un privātajā sektorā.
Bez ieklausīšanās cieņpilns dialogs nemaz
nevar sākties. Mēs pārāk bieži gribam dzirdēt tikai paši sevi. Patmīlība, nevērība, aizspriedumi cilvēkiem laupa prasmi uzklausīt
citus. Mācīsimies uzklausīt viens otra idejas, priekšlikumus, jā, arī pamatotu kritiku.
Taču, ja kāds apzināti un nekaunīgi pārkāpj
elementārus cieņas un goda principus, tad deputātam un arī jebkuram cilvēkam ir ne tikai
tiesības, bet pat pienākums aizstāvēt citus un
sevi pret nekaunību un necieņu.
Dagdas novada tālākā attīstība ir mūsu kopīgā atbildība, nevienam nav tiesību stāvēt
malā un tikai kritizēt visu, kas apkārt notiek.
Ja vari labāk, nāc talkā!
Mēs esam par Dagdas novadu, kas spēj
pienācīgi atbildēt 21. gadu simta izaicinājumiem!
Aivars Trūlis
Dagdas novada
domes priekšsēdētājs

Dagdas novada pašvaldībā jauns izpilddirektors

1.jūlijā darbu Dagdas
novada pašvaldības izpilddirektora amatā uzsācis
Artjoms Gekišs. Darbs pašvaldībā jaunajam izpilddirektoram nav svešs, jo pirms
tam viņš strādāja 4 gadus
Dagdas novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļā par projektu koordinatoru. Iepriekš LLKC par lauku
attīstības speciālistu.
A.Gekišam ir profesionā-

lais bakalaura grāds būvniecībā un inženiera kvalifikācija būvniecībā, kas iegūta
Rīgas Tehniskajā universitātē.
Svarīgāko darbu sarakstā
A. Gekišs min Eiropas Savienības finansējuma piesaisti pašvaldībai svarīgiem
pasākumiem, kā arī pašvaldības izdevumu optimizāciju.
Jaunais izpilddirektors uzsver, ka darba būs daudz, kā

aktualitāti minot pašvaldības
ceļu stāvokli, situāciju ar atkritumu apsaimniekošanu,
ūdensapgādi un kanalizāciju
pilsētā un ciematos.
Jaunais
izpilddirektors
tika iecelts 15.jūnija domes
sēdē, atklāti balsojot ar 11
deputātu balsīm par un 4
balsīm pret, pēc tam, kad
tika saņemts atlūgums no iepriekšējā izpilddirektora Ivara Pauliņa.

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti

2017. gada 3. jūnijā visā
Latvijā notika pašvaldību
vēlēšanas.
Dagdas novadā Domes
vēlēšanās kopumā nobalsojuši 2522 balstiesīgie iedzīvotāji jeb 42,12% no visu
vēlētāju skaita. Savu izvēli
vēlētāji varēja veikt, balsojot par vienu no pieciem
kandidātu sarakstiem.
Dagdas novada Domē
ievēlēti deputāti no piecām
partijām, no kurām lielāko
vēlētāju atbalstu jeb 33,15%
saņēmusi LATGALES PARTIJA, kas nodrošina šai partijai 5 vietas domē, Latvijas
Reģionu Apvienība saņēmusi 17,23% un 3 vietas domē,
Zaļo un Zemnieku savienība
– 16,95% un 3 vietas, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā
partija saņēmusi 16,71% un
2 vietas, un No sirds Latvijai
– 15,13% un 2 vietas domē.
2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās Dagdas
novada Domē ievēlētie deputāti:
•Raitis Azins (“Saskaņa”
sociāldemokrātiskā partija)
•Andris Badūns (LATGALES PARTIJA)
•Olga Golube (LATGALES
PARTIJA)
•Aleksandrs
Gžibovskis
(Latvijas Reģionu Apvienība)
•Viktors Krūmiņš (Zaļo un

Zemnieku savienība)
•Vija Nipere (No sirds Latvijai)
•Raimonds Nipers (No sirds
Latvijai)
•Inese Plesņa (“Saskaņa”
sociāldemokrātiskā partija)
•Aivars Plotka (LATGALES PARTIJA)
•Viktors Stikuts (LATGALES PARTIJA)
•Edgars Tjarve (Latvijas
Reģionu Apvienība)
•Aivars Trūlis (Latvijas Reģionu Apvienība)
•Pēteris Tukišs (LATGALES PARTIJA)
•Sandra Viškure (Zaļo un
Zemnieku savienība)
•Anatols Viškurs (Zaļo un
Zemnieku savienība)
Pašvaldību
vēlēšanās
visaktīvāk balsoja Dagdas pilsētas iedzīvotāji –
50,76% no balstiesīgajiem.
Vairāk par 40% iedzīvotāju
balsoja Asūnes, Bērziņu,
Dagdas,
Konstantinovas,
Ķepovas un Svariņu pagastos. Pasīvākie balsotāji bija
Andrupenes, Andzeļu, Ezernieku un Šķaunes pagastos.
Šajos pagastos nobalsoja
mazāk nekā 40% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.

Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa

Par Dagdas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Trūlis

15.jūnijā Dagdas novada pašvaldības Vēlēšanu
komisija sasauca jaunievēlētos domes deputātus uz
pirmo sēdi.
Darba kārtībā bija viens
punkts par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti
divi pretendenti – Viktors
Stikuts (LATGALES PARTIJA) un Aivars Trūlis (Latvijas Reģionu Apvienība).
Par Dagdas novada domes
priekšsēdētāju ievēlēja Aivaru Trūli ar 10 balsīm par (R.
Azins, I. Plesņa, A.Trūlis,
E. Tjarve, A. Gžibovskis, S.
Viškure, A. Viškurs, V. Krūmiņš, R. Nipers, V. Nipere)
un 5 balsīm pret (V. Stikuts,
A. Plotka, A. Badūns, O. Golube, P. Tukišs).
Domes
priekšsēdētāja
vietnieka amatam tika virzīti divi kandidāti – Aivars
Plotka (LATGALES PARTIJA) un Sandra Viškure (Zaļo
un Zemnieku savienība).
Atklāti balsojot ar 8 balsīm
par (A.Trūlis, E. Tjarve,
A. Gžibovskis, S. Viškure,
A. Viškurs, V. Krūmiņš, R.
Azins, I. Plesņa) un 7 balsīm
pret (V. Stikuts, A. Plotka,
A. Badūns, O. Golube, P.
Tukišs, R. Nipers, V. Nipere)
par Dagdas novada domes

priekšsēdētāja vietnieku tika
ievēlēta Sandra Viškure.
Tāpat arī šajā domes sēdē
tika skatīts jautājums par komiteju izveidi un to sastāvu.
Finanšu un attīstības komitejas sastāvā ievēlēti: A.Trūlis,
V.Stikuts, A.Plotka, A.Badūns, S. Viškure, V.Krūmiņš,
R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis. Izglītības, kultūras,
sporta, sociālo un veselības
jautājumu komitejā ievēlēti:
I.Plesņa, O.Golube, E.Tjarve, V.Nipere, A.Viškurs, P.
Tukišs, V.Krūmiņš.
22. jūnijā notika kārtējā Dagdas novada domes
sēde, kurā deputāti, izskatījuši Andra Badūna un Edgara Tjarves iesniegumus par
pilnvaru nolikšanu, nolēma
izbeigt viņiem deputātu pilnvaras pirms termiņa.
Tika anulētas ziņas par
deklarētajām dzīvesvietām 5
personām. Nolemts 8 personām pagarināt īres līgumus
un 2 personām – izīrēt pašvaldības dzīvojamo platību.
Izskatīts un atbalstīts
Biedrības “Nigestes amatniecības nams” piedāvājums
piedalīties projektā “Simtgades bērni”, kurā paredzēts
finansēt 2018.gadā jaundzimušo bērniņu dāvanu komplektus.

Precizēti Dagdas novada pašvaldības 2017.gada
20.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2017/5 “Par Dagdas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai”.
Izskatīti ar nekustamajiem
īpašumiem saistītie jautājumi: par pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes
ielā13, Dagdā atsavināšanu;
par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes vienības
sadali; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par adreses piešķiršanu; par neiznomātu zemes gabalu saraksta
apstiprināšanu; par zemes
apakšnomu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu;
par zemes ierīcības projekta
izstrādi īpašumā “Cerības”,
Andrupenes pagastā; par
zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam “Sienāži” Andrupenes pagastā;
par nosaukumu piešķiršanu
īpašumiem.
Deputāti lēma par Dagdas
novada domes pastāvīgo komisiju izveidošanu un to sastāvu.
Noteikts Dagdas novada

vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanās termiņš un komisijas skaitliskais sastāvs – 7 locekļi.
Izskatīts jautājums par
pašvaldības pārstāvju deleģēšanu:
• Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē Domes priekšsēdētājs Aivars
Trūlis;
• Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejā - Domes
priekšsēdētājs Aivars Trūlis
un Finanšu nodaļas vadītājs
Ēriks Čaplinskis;
• Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo
jautājumu komitejā - Domes deputāti Olga Golube
un VSPC “Dagda” vadītājs
Andris Badūns;
• Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejā - Domes priekšsēdētāja vietniece Sandra
Viškure un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča;
• Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā Artjoms Gekišs;
• Biedrībā “Eiroreģions
“Ezeru zeme”” - Domes
priekšsēdētājs Aivars Trūlis;
• Biedrībā “Dienvidlatgales Pašvaldību mācību

centrs” - Domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis;
• Nodibinājuma „Nodibinājums Dagdas novada mikrouzņēmēju atbalstam” valdē
- Aivars Plotka (Nodibinājuma valdes priekšsēdētājs),
Raimonds Nipers (Nodibinājuma valdes loceklis) un
Ligita Nagļa (Nodibinājuma
valdes loceklis).
26.jūnijā tika sasaukta
Dagdas novada domes ārkārtas sēde.
Tajā tika skatīts viens jautājums – par Raita Azina deputāta pilnvaru nolikšanu uz
laiku.
Domes sēdē piedalījās arī
Irēna Gžibovska (Latvijas
Reģionu Apvienība), kas ieguva deputāta mandātu pēc
tam, kad savas deputāta pilnvaras nolēma izbeigt Edgars
Tjarve, kas pašvaldībā ievēlēts no partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”.
Ar pilniem domes sēžu
protokoliem, pielikumiem
un audio ierakstiem var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja
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Dagdas novada VPVKAC darbības atskaite

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir veikusi katra Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra (turpmāk
VPVKAC) individualizēto darbības atskaiti. Pēc VARAM veiktās analīzes līdz
2017. gada aprīlim, dati liecina, ka puse
(50%) no visiem pakalpojumiem ik mēnesi sniegti 8 VPVKAC – Salaspils, Ķekavas,
Priekules, Dagdas, Viļānu, Ādažu, Auces un
Lielvārdes novados. Dagdas novada VPVKAC ieņem augsto 4. vietu ar 166,4 sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī jeb 4
% no visos VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī.
Dagdas novada VPVKAC sniegti 3 161
pakalpojumi un konsultācijas, kas uz 7 938
iedzīvotāju skaita (pēc PMLP iedzīvotāju
reģistra datiem uz 2017.gada janvāri) un
19 darbības mēnešiem nozīmē, ka vidēji
mēnesī Dagdas novada VPVKAC sniegti
21,0 pakalpojumi uz 1000 iedzīvotājiem.
Salīdzinājumā ar sniegto pakalpojumu daudzumu laikā līdz 2016. gada oktobrim ir 5,8
punktu pieaugums.
Dagdas novada VPVKAC stiprā puse ir
VID pakalpojumu sniegšana (53%), nākamā
vietā ir VSAA pakalpojumi (41% no sniegtajiem pakalpojumiem un konsultācijām).
VSAA pakalpojumu vidū bieži sniegti pakalpojumi darbnespējas (50%), dzimšanas

(21%) un miršanas (18% no visiem VSAA
pakalpojumiem) situācijās, arī citās situācijās. VID pakalpojumu vidū bieži sniegti
pakalpojumi ir: VID konsultācijas (45%),
gada ienākumu deklarācijas pieņemšana
(30%), pieteikšanās EDS lietošanai (9%) un
arī citi pakalpojumi. Savukārt, citu konsultāciju gadījumā visbiežāk (69% gadījumu)
sniegtas nesen sāktās LDC konsultācijas.
Dagdas novada VPVKAC ir līderpozīcijās sniegto LDC konsultāciju gadījumā (143
LDC konsultācijas no 448 LDC konsultācijām visos VPVKAC), kā arī 1.vietā LDC
konsultāciju īpatsvarā (69%) valsts iestāžu
konsultāciju (bez VSAA un VID) vidū starp
visiem VPVKAC. Relatīvi daudz reģistrēto
VID pakalpojumu ir iedzīvotāju ienākuma
atvieglojumu pieteikumi (8%, kas ir 2.-3.
vietā pēc šo pieteikumu īpatsvara VID pakalpojumu grozā starp visiem VPVKAC).
Dagdas novada VPVKAC ir arī pirmajā
trijniekā starp visiem VPVKAC visu VID
pakalpojumu absolūtajos rādītājos (arī kopumā novadā reģistrētie 1671 VID pakalpojumi ir visvairāk starp visos VPVKAC
sniegtajiem 13630 pakalpojumiem).
Dagdas novada VPVKAC sniegto pakalpojumu (pieteikumu un konsultāciju) ik
mēneša skaits 2017.gada pirmajos mēnešos
ir lielāks kā atbilstošos iepriekšējā gada mēnešos, tāpat arī 2016.gada pēdējos mēnešos
– lielāks, nekā atbilstošajos mēnešos
2015.gadā.
Dagdas novada VPVKAC 2017.
gadā sniegto pakalpojumu skaits un pakalpojumi veidi liecina par veiksmīgu
virzību gan pakalpojumu pieteikumu
(VSAA gadījumā), gan e-pakalpojumu
konsultāciju izmantošanas (VID gadījumā) virzienā.

Izsludināta vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātu pieteikšanās

Pamatojoties uz Dagdas
novada domes 2017. gada
22.jūnija lēmumu “Par
Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanas termiņa noteikšanu” (protokols Nr.9, 18.§),
tiek izsludināts Dagdas
novada vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātu pieteikšanās
- termiņš līdz 2017.gada
15.augustam;
- izvirzīto un pieteikto vēlēšanu komisijas locekļu skaits
nedrīkst būt lielāks par 7.
Tiesības izvirzīt un pieteikt
savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:
• reģistrētajām politiskajām
organizācijām (partijām) vai
to apvienībām;
• Dagdas novada domes deputātiem;
• vēlētāju grupām (ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem).
Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni:
• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā
vidējā izglītība;
• kurš nav Saeimas vai novada pašvaldības domes deputāts.
Pieteikums
adresējams
Dagdas novada domei.
Pieteikumā norādāmas ziņas saskaņā ar Republikas
Informāciju apkopoja:
pilsētu un novadu vēlēšanu
Evita Krūmiņa
komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 8.pantu:

Nodarbību grafiks 2017.gada jūlijā
ESF projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Dagdas novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/020) semināru/mācību/
citu pasākumu grafiks 2017.gada jūlijam.
• Ezernieku saietu namā no 04.07. līdz
25.07., otrdienās plkst. 18:00 – 18:45 notiks
vispārattīstošās vingrošanas grupas nodarbības Ezerniekos;
• Dagdas pilsētas administratīvā teritorijā no 05.07. līdz 28.07., trešdienās un piektdienās plkst. 17:30 – 18:15 notiks nūjošanas
grupas nodarbības Dagdā cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām;
• Dagdas pilsētas administratīvā teritorijā no 03.07. līdz 31.07., pirmdienās un ceturtdienās plkst. 17:30 – 18:15 notiks Nūjošanas grupas nodarbības Dagdā;
• Svarincu ciemata administratīvā teritorijā no 03.07. līdz 31.07., pirmdienās plkst.
17:00 – 17:45 notiks nūjošanas grupas nodarbības Svarincos;
• Ezernieku ciemata administratīvā teritorijā no 06.07. līdz 20.07., ceturtdienās
plkst. 17:00 – 17:45 notiks nūjošanas grupas nodarbības Ezerniekos;
• Andrupenes ciemata administratīvā
teritorijā no 07.07. līdz 21.07., piektdienās
plkst. 18:00 – 18:45 notiks nūjošanas grupas nodarbības Andrupenē;
• Asūnes ciemata administratīvā teritorijā no 03.07. līdz 31.07., pirmdienās plkst.
18:00 – 18:45 notiks nūjošanas grupas nodarbības Asūnē;
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• Andzeļu ciemata administratīvā teritorijā no 05.07. līdz 19.07., trešdienās plkst.
18:00 – 18:45 notiks nūjošanas grupas nodarbības Andzeļos;
• Šķaunes ciemata administratīvā teritorijā no 04.07. līdz 18.07., otrdienās plkst.
17:00 – 17:45 notiks nūjošanas grupas nodarbības Šķaunē;
• Dagdas vidusskolas sporta zālē/ sporta
laukumā no 03.07. līdz 31.07., pirmdienās
un trešdienās plkst. 19:00 – 19:45 notiks
futbola pulciņa nodarbības Dagdā;
• 21.07. notiks velobrauciens pa Dagdas novada 2017. Pulcēšanās pie TIC plkst.
12:00. Maršruts: Dagda – Ezernieki – Šķaune – Dagda;
• JIC “Parka rozes” un teritorijā no
19.07. līdz 26.07., trešdienās plkst. 17:00 –
18:30 notiks daudzveidīgas sporta aktivitāte/ 1.grupa (10-14 gadi);
• JIC “Parka rozes” un teritorijā no
19.07. līdz 26.07., trešdienās plkst. 15:30 –
17:00 notiks daudzveidīgas sporta aktivitāte/ 2.grupa (14-18 gadi);
• JIC “Parka rozes” teritorijā 27.07. plkst.
17:00 notiks Dagdas novada Jauniešu sporta
diena 2017;
• Dagdas Tautas Namā no 05.07. līdz
26.07., trešdienās plkst. 17:30 notiks pilates
nodarbības bērniem Dagdā;
• Dagdas Tautas Namā no 04.07. līdz
25.07., otrdienās plkst. 18:00 notiks pilates
nodarbības sievietēm Dagdā.

- vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas
adrese, darbavieta un profesija
(nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk;
- pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt
savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā
ar likuma „Par pilsētu, rajonu,
novadu un pagastu vēlēšanu
komisijām un iecirkņu komisijām” prasībām;
- ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot
savu vārdu, uzvārdu, personas
kodu un dzīvesvietas adresi;
- ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai
politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam
pievienojams arī izraksts no
tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas
lēmuma.
Pieteikumus lūdzam iesniegt personīgi līdz 2017.
gada 15.augustam (ieskaitot)
Dagdas novada pašvaldībā,
Dagdā, Alejas ielā 4 (2.stāvā,
kancelejā).
Pieteikuma veidlapu var saņemt novada pašvaldības kancelejā un pagastu pārvaldēs,
kā arī tā pieejama pašvaldības
mājaslapā www.dagda.lv / Paziņojumi.

Aicina pieteikt ainavu dārgumu
Latgales plānošanas reģions kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Kultūras
ministriju un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB)
aicina ikvienu iedzīvotāju
piedalīties vienā no Latvijas
simtgadei veltītajiem pasākumiem kopīgas dāvanas
gatavošanā Latvijai, līdz
2017. gada 15. jūlijam piesakot ainavu dārgumu.
Kopdarba rezultātā 2018.
gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu
krātuve „Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā
tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar
īpašu vēstījumu par Latvijas
dabu un vēsturi, kas jāsaglabā
nākamajām paaudzēm.
Ainavu dārgumi ir vietas un
teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām
par īpašām Latvijas vērtībām,
neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma.
Tās ir ainavas, kuras vēlamies
ierakstīt Latvijas vēsturē un
nodot bērniem un mazbērniem.
Galvenie kritēriji pieteikto

ainavu dārgumu iekļaušanai
LNB ainavu dārgumu krātuvē
ir:
• ainavas vizuālā unikalitāte - pieteiktā ainava ir unikāla
reģionā, un tas ir pamatots pieteikumā;
• ainavas kultūrvēsturiskā
nozīmība - pieteiktā ainava ir
saistīta ar reģiona vai Latvijas
vēsturei nozīmīgu notikumu
vai personu, un tas ir pamatots
pieteikumā.
Pieteikumus ainavu dārgumiem līdz 2017. gada 15.jūlijam var aizpildīt elektroniski
tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv vai papīra formā, kas
pēc aizpildīšanas jāieskenē un
jānosūta uz e-pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv.
Aicinām arī Dagdas novada iedzīvotājus pieteikt
savas skaistākās un vērtīgākās dabas ainavas. Jautājumu gadījumā var vērsties pie
sabiedrisko attiecību speciālistes Evitas Krūmiņas pa
tel.65681721 vai e-pastu evita.krumina@dagda.lv.
Laura Jansone
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

4

Dagdas Novada Ziņas

Par tīru un sakoptu
Dagdas novadu!

Dagdas novada pašvaldība ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas piešķirto finansējumu
sāk realizēt projektu „Par
tīru un sakoptu Dagdas novadu!”
Projekta īstermiņa mērķis
ir
organizēt
pasākumus
Dagdas novadā, kas veicina
iedzīvotājus rīkoties videi
un dabai draudzīgi. Ilgtermiņa mērķis: Veicināt Dagdas
novada iedzīvotājus apzināti
un prātīgi rīkoties ar atkritumu izmešanu un šķirošanu,
tādējādi nepiesārņojot dabu,
neradot draudus cilvēku veselībai un taupot dabas resursus, šādi panākot atkritumu
plašāku otrreizējo pārstrādi
un drošu apglabāšanu ne tikai
Dagdas novada, bet arī nacionālā mērogā.
Projekta uzdevumi:
1.Organizēt vides izglītības
lekciju ciklu skolēniem visās
Dagdas novada izglītības iestādēs, lai izglītotu un motivētu skolēnus sniegt nozīmīgu
ieguldījumu visas sabiedrības
vides izglītībā un aizsardzībā;
2. Motivēt Dagdas novada
skolēnus šķirot atkritumus
skolās;
3. Veicināt Dagdas novada
iedzīvotājus uzņemties rūpes
un aizsargāt vietējo dabu,
nosakot atkritumu izmešanas
vietas sabiedriski pieejamās
Dagdas novada dabas atpūtas
vietās, tādējādi izveidojot cil-

vēkos apziņu mest atkritumus
tiem paredzētajā vietā;
4. Organizēt pasākumu,
kurā Dagdas novada iedzīvotājiem būs iespēja nodot
veco elektrotehniku, tādējādi
nodrošinot
elektrotehnikas
īpašo pārstrādi, kas ļautu materiālus izmantot otrreiz, saudzējot vidi un energoresursus;
5. Vienot izglītības iestāžu
audzēkņus, viņu vecākus, ģimenes locekļus un apkārtnes
iedzīvotājus, kopīgi vācot
izlietotās baterijas, tādējādi
veicinot vietējās sabiedrības
sapratni par bīstamo atkritumu nevēlamo ietekmi uz vidi
un nodrošinot bateriju nonākšanu tiem paredzētos, specializētos konteineros.
Projekta kopējās izmaksas
5 565,08 €.
Piešķirtais finansējums no
Vides aizsardzības fonda 4
128,00 €.
Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 1 437,08
€.
Aicinām Dagdas novada iedzīvotājus un skolēnus
sekot projekta informācijai
sociālajā vietnē www.facebook.com un Dagdas novada
pašvaldības mājaslapā www.
dagda.lv.
Olga Gekiša
Projekta koordinatore
tel.65681437
olga.gekisa@dagda.lv

Nometnes attīsta un izglīto

No 2017. gada 1. līdz 14.
jūnijam Dagdā norisinājās
veselīga dzīvesveida veicināšanas nometne “Dagdas
novada vasaras sporta nometne – ESI VESELS”.
Nometnes mērķis bija
popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un
jauniešu vidū, attīstīt un uzlabot fizisko sagatavotību,
pilnveidot vai radīt priekšstatu par dažādiem sporta
veidiem, spēlēm un fiziskajiem vingrinājumiem, sniegt
zināšanas par atkarību mazinošām tēmām.
Nometni apmeklēji 40
Dagdas novada 10 līdz 17
gadus veci jaunieši. Programmas saturu veidoja teorētiskās un praktiskās nodarbības desmit dienu garumā.
Papildus sporta nodarbībām nometnes dalībniekiem
tika organizēti arī kopīgi
pasākumi (radīts priekšstats
par sava ķermeņa spējām,
veidota izpratne par veselīgu un atbildīgu dzīvesveidu, sniegtas zināšanas par
atkarību mazinošām vielām, sekmētas dalībnieku
prasmes par dažādām sporta spēlēm un fiziskām aktivitātēm, radīta motivācija
nodarboties ar kādu sporta
veidu, nodrošinātas iespējas audzēkņu sporta meistarības pilnveidei un fizisko

īpašību un spēju attīstībai,
rosināta patstāvīga interese
par sportu, veidota izpratne
par cilvēka anatomiju un fizioloģiju, sanitārijas nozīmi
personīgajā dzīvē, organisma atveseļošana ar speciālu
treniņu vingrinājumu palīdzību, veicināta jauniešu harmoniska attīstība un
sekmēta vispārcilvēciskā un
nacionālā vērtību apzināšana), radot kopīgas pozitīvas
emocijas, ļaujot dalībniekiem vairāk iepazīties ar
citu skolu jauniešiem, attīstot socializēšanās prasmes.
Nometnes laikā uzmanība tika vērsta uz dažādu
prasmju un iemaņu apgūšanu, attīstīšanu citos sporta
veidos, vispārējās fiziskās
sagatavotības uzlabošanu,
kā arī komandas sadarbības
attīstīšanu un pilnveidi.
Otra projekta ietvaros
organizēta nometne bija
Andrupenes ciematā no
2017. gada 5. līdz 16. jūnijam - Veselīga dzīvesveida veicināšanas nometne
“Dagdas novada vasaras
dienas nometne bērniem
un pusaudžiem par veselīgā uztura jautājumiem
– VESELĪGS UN KUSTĪGS”. Desmit dienu laikā nometni apmeklēja 20
Andrupenes pagasta un 20
Andzeļu pagasta jaunieši.

Nometnes mērķis bija
popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un
jauniešu vidū, attīstīt un uzlabot fizisko sagatavotību,
pilnveidot vai radīt izpratni
par veselīgu uzturu, sniegt
zināšanas par atkarību mazinošām tēmām.
Nometnes dalībniekiem
tika radīts priekšstats par
sava ķermeņa spējām, veidota izpratne par veselīgu un
atbildīgu dzīvesveidu kā arī
to ietekmi uz cilvēku veselību, sniegtas zināšanas par
atkarību mazinošām vielām,
apgūta uztura piramīda, veselīga ēšana, veselīgā uztura
pamatprincipi un mūsdienu
uztura prasības.

Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/020)
norisinās
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.
pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
ietvaros. Projekts tiek finansēts
no Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem.
Ligita Nagļa
Projekta
vadītāja

Daudzbērnu ģimenes var saņemt atlaidi braucieniem reģionālajā sabiedriskajā transportā

Dāvināsim Latvijas simtgadei
ziedus mūsu dārzos!

Jau otro gadu pēc kārtas Dagdas novada pašvaldība organizē konkursu “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas
villainē”, lai radītu interesi Dagdas novada iedzīvotājos,
zemes īpašniekos un komersantos sev piederošo īpašumu
sakārtošanā un motivētu vietējos cilvēkus iesaistīties novada teritorijas sakopšanā un ainavas veidošanā. Pirmo
reizi izvērtēšanai dažādās nominācijās tika pieteikti astoņpadsmit īpašumi. Ceram, ka šogad atsaucība būs vēl lielāka.
Šogad dalībnieki var pieteikties deviņās nominācijās. Ikvienam ir iespēja saskatīt Dagdas novadā sakoptāko ciemu,
lauku sētu, individuālo māju, daudzdzīvokļu māju, iestādi,
uzņēmumu, tirgotavu vai kafejnīcu, pievilcīgu tūrisma piedāvājumu, tradīcijas un kultūras mantojumu lauku sētā.
Piesakies pats! Ja tavs lepnums ir skaisti sakopta māja vai
iestāde. Piesaki kādu citu! Iespējams, ka tieši Tu zini kādu,
kam ir skaista un sakopta teritorija!
Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties konkursā. Pieteikumus gaidām līdz 14. jūlijam. Konkursam var pieteikties
aizpildot pieteikuma anketu attiecīgajā Pašvaldības pagasta
pārvaldē vai Pašvaldībā (Alejas ielā 4, Dagdā, 2.stāvā pie
sekretāres), vai elektroniski, nosūtot pieteikuma anketu uz
e-pastu: dome@dagda.lv. Nolikums un pieteikuma anketa
pieejama Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.
lv / Pašvaldība / Konkursi.
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Dagdas novada svētkos
“Annas Dagdā“, kas notiks 29. jūlijā.

No 1.jūlija daudzbērnu
ģimenes locekļi, braucot
reģionālās nozīmes maršrutos, var saņemt atlaidi
25% apmērā no biļetes cenas.
Lai saņemtu atlaidi,
daudzbērnu ģimenes pārstāvim būs jāuzrāda derīga “3+
Ģimenes karte” un personu
apliecinoši dokumenti (pase
vai ID karte).
“3+ Ģimenes karti” var
saņemt abi vecāki, ja vien
abi aizpildījuši iesniegumu
kartes saņemšanai un atbilst
nosacījumiem. Karte pienākas vecākam, ja tas viens
pats vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tai
skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un
pilngadīgas personas, kuras
nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Personai un tās
laulātajam un minētajiem
bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā

(izņemot, ja bērni mācās ārzemēs).
Gadījumos, ja personas
pilngadību
sasniegušais
bērns turpina iegūt izglītību,
jāiesniedz aktuāla izziņa,
kas iesnieguma brīdī apliecina faktu, ka pilngadību
sasniegušais bērns iegūst
vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību.
Savukārt, gadījumos, ja
bērns mācās ārzemēs ir jāiesniedz izglītības iestādes
izziņa oriģinālvalodā un tās
tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā
ar drukātiem burtiem norādot „TULKOJUMS PAREIZS”, tulka (personas,
kas tulko) vārds, uzvārds
un personas kods, paraksts,
apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu
nav nepieciešams notariāli
apstiprināt!
Lai abi vecāki saņemtu
karti, katram ir jāaizpilda
savs iesniegums.

Karti drīkst izmantot arī
bērni, kuri norādīti uz kartes,
uzrādot to kopā ar personu
apliecinošu dokumentu.
Pieteikties kartei var aizpildot pieteikuma veidlapu
interneta vietnē www.godagimene.lv sadaļā “Piesakies
kartei”.
Latvijas Goda ģimenes
apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta
programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī
kā apliecinošs dokuments
tam, ka ģimenē aug trīs un
vairāk bērni vecumā līdz
astoņpadsmit gadiem, kā
arī pilngadīgas personas
līdz 24 gadiem, ja tās iegūst
vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja
saņemt atlaides, izmantojot
pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.
Informācijas avots:
www.godagimene.lv
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Pagastu ziņas
grants ceļa uzbērums, planēšana un
greiderēšana. Šajā pašā ceļa posmā
tika ieliktas caurtekas par Dagdas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļiem.
Pagasta ceļa Porečje – Vidņeva –
Rusecki 4,010 km garumā tika veikts
uzbērums un planēšana.
Iegādāts žogs Perveļovas kapiem,
jo kapu teritorijā bieži var satikt
meža dzīvniekus, kas iznīcina kapu
teritoriju.
Tika veikts Punduru kapsētas kapličas kosmētiskais remonts.
Nopļautas pašvaldības ceļa malas vasaras sezonā un tika veikta 11
kapsētu un tām piekritošo teritoriju
appļaušana. Un veikti citi darbi, lai
sagatavotu kapsētas kapusvētkiem.
Tika sakoptas pagasta pārvaldes
administratīva
ēku un apkārtējās teCeļa klātnes atjaunošana
ritorijas.
Andrupenes pagastā:
Izzāģēti pagasta ceļu malas un bīsJūnijs ir rosības mēnesis, pagastamie koki Bērziņu pagasta kapsētās.
ta ļaudis gatavojās sagaidīt Līgo
Šķaunes pagastā:
svētkus ar sakoptu un tīru apkārtStrādnieki nopļāva zāli pagasta
ni – strādnieki appļāva visus centra
teritorijā. un 11 kapsētās un tām piezālienus un kapsētu teritoriju. Tika
kritošajās teritorijās. Tika pabeigta
veikta pagasta pašvaldības ceļmalu
bīstamo koku nozāģēšana kapsētās.
nopļaušana. Andrupenes centrā turSkolā notiek krāsošanas darbi.
pinās lapenes celtniecība.
Ir ieplānota daudzdzīvokļu mājas
Andzeļu pagastā:
“Kaimiņi” jumta un balkonu nomaiStrādnieki aktīvi veic ikdienas
ņa. Visus darbus veiks “Dagdas Kodarbus – pļauj zāli pagasta teritorijā,
munālā saimniecība”.
ravē puķudobes. Pagasta iedzīvotāji
Dagdā un Dagdas pagastā:
aktīvi piedalās konkursa “Sabiedrība
Maijā tika pabeigts tualetes rear dvēseli 2017” projektu realizācijā.
monts pašvaldības ēkas 1. stāvā.
Bērziņu pagastā maijā un jūniŠobrīd tā ir pieejama arī invalīdiem.
jā:
Dagdas ezerā uzstādītas bojas, lai
Pagasta pašvaldības ceļa līdz Prikatdalītu peldvietu no pārējā ezera.
ņu kapsētai 2,5 km garumā veikts
Tās ir domātas cilvēku drošībai, lai
atdalītu
zonu, kurā
aizliegts
iebraukt
mehanizētiem peldlīdzekļiem.
Jūnijā
tika
pabeigts
trotuārs
Rēzeknes
ielā.
T i k a
nomainīGalds ar soliņiem pie Kromanišķu pludmales
tas ceļa

Lūdz novērtēt iestāžu darbu

Pagājušā gada beigās un šī
gada sākumā Tiesībsargs īstenoja informatīvo kampaņu
“Īsa pamācība labā pārvaldībā” aicinot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus
un to klientus būt pieklājīgiem, atklātiem, godprātīgiem un atbildīgiem savstarpējā saskarsmē un grūtību
risināšanā.
Šajā kampaņā iesaistījās arī
Dagdas novada pašvaldība,
publicējot informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”
asprātīgas karikatūras ar aicinājumu ne tikai darbiniekiem,
bet arī apmeklētājiem ievērot
labas audzināšanas un komunikācijas pamatprincipus, cie-

nīt vienam otru un vienmēr
meklēt labākos veidus problēmu risināšanā.
Šogad tiesībsargs turpina LABAS PĀRVALDĪBAS
principa īstenošanas izpēti,
veicot iedzīvotāju aptauju.
Tādējādi iedzīvotāji tiek lūgti aizpildīt aptauju, kuras ietvaros tiktu noskaidroti labās
prakses piemēri, kā arī lietas,
kas dažādu iestāžu darbā būtu
uzlabojamas. Aptaujas anketa
pieejama tiesībsarga interneta
vietnē www.tiesibsargs.lv.
Evita Berķe
Latvijas Republikas
Tiesībsarga birojs

Sakarā ar to, ka katlu mājas ēka
caurtekas Asūnes un Asūnes šķērsielas krustojumā un vienā vietā Liepā- bija pamesta tukša; tās tehniskais stāvoklis arvien pasliktinājās un tā rajas ielā.
Grants seguma atjaunošana tika dīja draudus iedzīvotāju veselībai un
veikta uz ceļa Vecdome – Beitāni. dzīvībai. 2016. gada oktobrī tā tika
Šajā ceļa posmā tika arī nomainīta uzsprīdzināta. Jūnijā tika sakārtota
nojauktā katlu mājas teritorija - izviena caurteka un iztīrīti grāvji.
Pie Dagdas pasta nodaļas tika no- vesti visi būvgruži tālākai pārstrādei,
nolīdzināts laukums.
stiprināta ceļa mala.
Ciematā Račeva tiks veikts atdzelSvariņu pagastā:
Pagastā tiek veikti ikdienas darbi – žošanas stacijas remonts.
zāles pļaušana, puķu dobju ravēšana.
Ķepovas pagastā:
Kromanišku kapos tika uzstādīts
Pagastā tiek veikti teritorijas lajauns krusts un galdiņš.
biekārtošanas darbi, sakoptas paStrādnieki aktīvi strādā pie Kro- gasta kapu teritorijas.
manišķu pludmales atjaunošanas. Jau
Pilnīgi sagatavota malka apkures
ir uzstādīts jauns galds ar soliņiem.
sezonai visām pašvaldības iestādēm.
Ezernieku pagastā:
Tika veikta pašvaldības ceļu ceļStrādnieki veic ikdienas darbus zāles pļaušana, puķu dobju ravēšana. malu attīrīšana no krūmiem.
Turpinās pašvaldības ceļu reIr pabeigta sporta zāles būvniecība. Pašlaik rit darbi pie ēkas nodoša- montdarbi. Ir uzsākta ceļmalu pļaušana.
nas ekspluatācijā.
Mūzikas un mākslas skolas divi
Asūnes pagastā:
absolventi
izveidoja dabas tēmai
Strādnieki cītīgi veic ikdienas darbus – tiek pļauts centrs un kapu teri- dekoratīvus darbus uz “Ķepas”
logu stikliem.
torija.
Tika papildināta “Ķepas” ekspoTika veikta visu pašvaldības ceļu
zīcija ar lapsas un platknābja izbāceļmalu nopļaušana.
Pagasta ceļa Meņģi – Račeva tika zeņiem.
Konstantinovas pagastā:
veikta krūmu atvašu izciršana.
Notika pagasta ceļa Eisaki - KonAsūnes ciemata parkā “Mīlestības
stantinova klātnes atjaunošana.
taka” uzstādītas jaunas šūpoles.
Tika veikti ūdensvadu Asūnē un
Račevā remonts.
Jau tiek domāts par ziemu, tāpēc
tiek veikta malkas sagatavošana pašInformāciju apkopoja:
valdības cirsmā.
Evita Krūmiņa
Pagasta teritorijas visās kapsētās
pēc pagastu pārvalžu un PII “Pilsētsaim(Asūnes, Dūkeļu un Fermas kapos)
niecības” vadītāja sniegtajām ziņām
izveidotas atkritumu izmešanas
vietas un
uzstādīti konteineri
plastmasai
un
stiklam.
A k tīvi tiek
veikti
pašvaldības
dzīvokļu
remonti. Katlu māja Asūnē pēc nojaukšanas

Ežezerā ielaida līdaku mazuļus

28. jūnijā Ežezerā notika pirmā līdaku mazuļu
ielaišana 2017. gadā. Tās
laikā Ežezera zivju resursi
tika papildināti ar 18 000
līdaku mazuļiem.
Līdaku mazuļus piegādāja zivju audzētava “Rūja”
no Rūjienas novada. Neskatoties uz mēroto garo

ceļu, zivju mazuļi tika piegādāti ļoti labā stāvoklī un
nekavējoties tika ielaisti
ezerā, veicot visas nepieciešamās uzskaites procedūras
saskaņā ar MK noteikumu
prasībām. Ielaišanas procesa atbilstību normatīvajiem
aktiem kontrolēja pārstāvji no Valsts vides dienesta,
Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūta BIOR, Dabas
aizsardzības pārvaldes un
zivju audzētavas, kas veica
līdaku mazuļu iegādi.
Zivis ezerā ielaistas projekta “Zivju resursu pavairošana Dagdas novada
Ežezerā” ietvaros. Saņemts

Zivju fonda finansējums
4826.67 eiro apmērā un
Dagdas novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 596,55
eiro apmērā. Projekta mērķis ir papildināt un atjaunot
zivju resursus Ežezerā.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu novada ezeros, plānots
regulāri papildināt zivju
krājumus publiskajos ezeros un ūdenstilpēs, kur zvejas tiesības pieder valstij.
Tas sekmēs spēcīgu zivju
populāciju
izveidošanos,
kas spēs pati sevi atražot.
Evita Krūmiņa
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Pasniegtas piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem

15. jūnijā Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku godināšanas pasākums, kurā 10 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no Dagdas novada pasniegtas piemiņas
zīmes.
Svinīgajā pasākumā piedalījās iekšlietu ministrs
Rihards Kozlovskis un biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks.
Piemiņas zīmes saņēma sekojoši Dagdas novada iedzīvotāji: Pēteris Kuzmins, Vladimirs Muižnieks, Antons Rutka, Valērijs Burcevs, Pēteris
Kuzmenko, Ivans Kazakevičš, Nikolajs Sinicins,
Jevgēnijs Lavrinovičs, Andris Stepiņš un Ivans
Trifonovs.
Černobiļas AES katastrofa notika 1986. gada
26. aprīlī, kad ceturtā reaktora pārkaršanas rezultātā notika sprādziens, kam sekoja spēcīgs ugunsgrēks ar radioaktīvo piesārņojumu. Avārijas seku
likvidēšanā piedalījās cilvēki no vairākām padomju republikām – Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas,
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. No Latvijas avārijas seku novēršanas darbos tika nosūtīti vairāk
nekā 6 000 cilvēku, kas bīstamajos apstākļos strādāja ar dažādiem laika intervāliem.
Valērijs Burcevs dalījās atmiņās par piedzīvoto
Černobiļā.
Uz Černobiļu V.Burcevu iesauca 1986. gada pa-

Izglītības ziņas

2016./17. mācību gadā
Dagdas novada izglītības
iestādēs no 1. līdz 12. klasei mācījās 719 skolēni, no
tiem 9.klasi absolvēja 71
skolēns, 12.klasi - 42 skolēni. 5.-6.g.bērnu grupiņās
bija 110 audzēkņu un bērni vecumā līdz 5 gadiem
novada izglītības iestādēs
- 149.
Aleksandrovas internātpamatskolā jūnija sākumā
mudžēja no bērniem un pedagogiem, jo notika starptautiskā projekta “Relaksējoši-attīstošās vides izveide
Latvijas un Lietuvas bērniem
ar attīstības traucējumiem,
dzīves kvalitātes uzlabošanai” nometne. 21.jūnijā skolas administrācija (direktore
un divas vietnieces) saņēma
Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas logopēda diplomus,
ko divu gadu laikā apguva
kā papildus izglītību. 3 pedagogi izstrādā metodiskos
materiālus skolēniem ar speciālām vajadzībām dabaszinībās, matemātikā un vēsturē projektā “Kompetenču
pieeja mācību saturā”.
Jūnija sākumā Andrupenes pamatskolā darbojās
nometne bērniem “Dagdas
novada vasaras dienas nometne bērniem un pusaudžiem par veselīgā uztura
jautājumiem – VESELĪGS
UN KUSTĪGS” un Dagdas
vidusskolā darbojās veselīga dzīvesveida veicināšanas
nometne “Dagdas novada
vasaras sporta nometne –
ESI VESELS”. Aktīvi darbojās uz Dagdas vidusskolas
bāzes nometne jaunsargiem.

vasarī – kopš avārijas pagājis diezgan īss brīdis. saņemt Iekšlietu ministrijas īpaši izveidotu ČerNo Dagdas novada tika nosūtīti vairāki cilvēki, nobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku
viņi visi dzīvoja 9 km attālumā no pašas avārijas piemiņas zīmi. Pieteikties piemiņas zīmes saņemvietas. Valērijs Burcevs Černobiļā atradās pusotru šanai iespējams, sazinoties ar Iekšlietu ministriju
mēnesi, visu šo laiku viņš bija štāba priekšnieka vai biedrību Latvijas savienība “Černobiļa”. Plašoferis. Bija cilvēki, kuri tur bija tikai dažas die- šāka informācija par Černobiļas AES avārijas seku
nas. “Interesanti bija tas, ka vienas dienas laikā likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi un anketa,
varēja atrast veidu kā nogādāt seku likvidēšanai kas jāaizpilda, lai šo piemiņas zīmi saņemtu, atiesūtītos cilvēkus uz mājām. Iesūtītos nosūtīja mā- rodama Iekšlietu ministrijas mājaslapā: www.iem.
jup tā, it kā nekas nebūtu noticis – bez nekādām gov.lv / Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībinstruktāžām, atindēšanas vai nomazgāšanas.” Va- nieku godināšanai.
lērijs Burcevs stāstīja, ka, atbraucot uz Černobiļu,
uz vietas neredzēja nevienu dzīvu cilvēku, avārijas
Evita Krūmiņa
vietā tikai mētājās dažādas mantas.
Vīrietis atzīstas, ka tolaik viņam bail
nebija, jo gandrīz neko nezināja par
notiekošo un tā bīstamību.
Latvijā no katastrofas galvenokārt
cieta avārijas seku likvidētāji, kurus turpmākajos gados novājinātās
imūnsistēmas dēļ daudz biežāk piemeklējušas dažādas slimības, saīsinot mūža ilgumu. Vairāk patoloģiju
konstatēts arī pēc katastrofas dzimušajiem avārijas seku likvidētāju bērniem bijušās PSRS republikās.
Personas, kuras ir bijušas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas Piemiņas zīmju saņēmēji no Dagdas novada un iekšlietu
dalībnieki, tiek aicinātas pieteikties ministrs R.Kozlovskis

Divas nedēļas notika Dagdas
novada Sporta skolas audzēkņiem nometne. Dagdas
vidusskolas pedagogi divas
nedēļas aizraujoši strādāja ar
30 bērniem radošajās darbnīcās Dagdas vidusskolā.
PII “Avotiņš” skolotājām
ir iegādāts dators, kā arī iegādāti metodiskie līdzekļi
no mērķdotācijas. Ezernieku
PII skolotāju nodarbībām ir
iegādāti 2 datori un projektori. Šogad no Valsts mērķdotācijas mācību līdzekļiem
un mācību grāmatām iestādes ir saņēmušas 15 524
EUR, proti, uz vienu izglītojamo 18,92 EUR.
Skolotāji aktīvi piedalās
apmācībās, iesaistās projektos. Dagdas Mūzikas un
mākslas skolā pedagogi intensīvi strādā pie metodisko
līdzekļu izveides skolēniem.
23. augustā notiks Dagdas
novada izglītības darbinieku augusta konference. Tās
laikā notiks lekcijas “Skola,
kurā domā, dara un zina” un
“Jebkurā profesijā noderīgās
prasmes (“mīkstās prasmes”
jeb “soft skills”).
Pedagogiem un skolēniem vēlu jauku vasaru!
Vecākiem pavadīt jaukus un
siltus vakarus ar saviem bērniem! Vasara ir tik labs laiks,
lai rūpētos ne tikai par puķu,
zemeņu, tomātu un kartupeļu, bet arī sava iekšējā prieka, laimes izjūtas un izziņas
kāres augšanu.

Jūlija sākumā izskanēs baltkrievu festivāls

8.jūlijā Dagdā notiks
3.Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju festivāls
„Fest”, kurš krāšņi noslēgsies ar festivāla lielkoncertu Dagdas parka estrādē.
Šogad dalību festivālā apstiprinājuši 34 kolektīvi no
Latvijas un ārvalstīm.
Pēc tam, kad latvieši nosvinējuši Līgo svētkus, baltkrievi 6. jūlijā svin Jana Kupala
svētkus. Latviešu svētki Līgo
un baltkrievu svētki Kupala
ir ļoti līdzīgi, tie paši rituāli un tradīcijas. Šajās dienās
daba – Zeme, Debess, Uguns
un Ūdens – atdod cilvēkiem
savu spēku. Lai parādītu līdzīgo un atšķirīgo latviešu
un baltkrievu kultūrā, kopīgā
dziesmā un dejā festivāla laikā vienosies pašmāju mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un baltkrievu kopienu
kolektīvi no Latvijas un kai-

miņvalstīm.
Jau no pusdienlaika Dagda
tiks piepildīta ar baltkrievu
kultūras skanējumu. Dagdānieši un pilsētas viesi tiek
aicināti apmeklēt „Radošās
baltkrievu sētas” koncertus
pie Domes, kā arī Veselības
un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” teritorijā. Būs
iespēja vērot festivāla dalībnieku gājienu Pasta ielā un
izbaudīt krāšņo festivāla lielkoncertu Dagdas parka estrādē, kas sāksies plkst. 16:00.
Pasākumu
organizē
Dagdas baltkrievu biedrība
„Verbica” un Dagdas novada
pašvaldība. Aktivitātes tiek
īstenotas ar LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dien-

vidlatgales NVO atbalsta
centrs” finansiālu atbalstu.
Dagdas novada pašvaldība aicina tirgotājus pieteikties dalībai festivāla tirdziņā
Dagdas parkā. Tiek aicināti
pašmāju amatnieki, mājražotāji, zemnieki un citi sava
amata meistari tirgoties ar
pašu ražotu produkciju,
lauku labumiem un darinājumiem, kā arī ar ēdieniem,
atspirdzinošiem dzērieniem,
saldējumu un citu pārtikas
produkciju.
Pieteikumus
sūtīt elektroniski uz dome@
dagda.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr. 65681434.
Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķe

Sporta skolas aktualitātes

Maija beigās un jūnijā
audzēkņi piedalījās sekojošos sporta pasākumos:
26. maijā četri vieglatlēti
piedalījās Rēzeknes sporta
skolas atklātajā vieglatlētikas
čempionātā. L.Pauliņš izcīnīja 1. vietu 100 m skriešanā
un 3. vietu tāllēkšanā. A. Fedotovs ieguva 1. vietu 100 m
skriešanā, I.Beitāne izcīnīja
2. vietu lodes grūšanā un J.
Poļaka 3. vietu 800 m skriešanā.
2. jūnijā notika Dagdas novada sporta skolas vieglatlētiM.Micķeviča kas sacensības, kurās startēja
Dagdas novada IKSN sportisti no Dagdas, Asūnes
vadītāja un Andrupenes skolām.

10. jūnijā vieglatlēti piedalījās Krāslavas sporta skolas
atklātās sacensībās vieglatlētikas trīscīņā. Par godalgas ieguvējiem kļuva: A.Vorobjovs
- 1.vieta tāllēkšanas trīscīņā
un 2.vieta augstlēkšanas trīscīņā; M.Konošonoks - 1.vieta
augstlēkšanas trīscīņā; D.Kazakevičs - 2.vieta tāllēkšanas
un mešanas trīscīņā; K.Kuzņecova - 2.vieta mešanas trīscīņā; V.Kuzmins un Jolanta
Vrubļevska - 3.vieta mešanas
trīscīņā.
21. un 22. jūnijā Saldū notika Latvijas jauno vieglatlētu
(U16 – dz.2002. un 2003.g.)
čempionāts. Latvijas čem-

pionātā U16 vecuma grupā
Dagdas novada Sporta skolu
pārstāvēja I.Beitāne, A.Fedotovs un M.Konošonoks. Pirmajā dienā sacensības notika
20 disciplīnās un deviņās no
tām jaunie Latvijas čempioni
sasniedza arī šosezon labākos
rezultātus Latvijā savu vienaudžu vidū. Par U16 vecuma grupas Latvijas čempionu kļuva arī Dagdas novada
Sporta skolas audzēknis M.
Konošonoks augstlēkšanas
disciplīnā, pārvarot 1,75 m
augstumu.
Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis
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Jūlijā visi uz “Annas Dagdā”!
Kā jau katru gadu, arī šogad jūlija pēdējā nedēļas nogalē tiks svinēti novada svētki “Annas Dagdā”.
Tuvojoties Latvijas simtgadei, rodas vēlme uzsvērt mūsu,
latgaliešu, identitāti, piederību dzimtenei un vienlaicīgi
arī unikalitāti kultūrā, valodā
un dzīves ziņā. Tieši tāpēc šī
gada svētku programmā ir gan
vairāki jauninājumi, gan arī ir
paliekošas un tautā iemīļotas
tradīcijas.
BREIŅEIGUO JAUŅEIBA
27.jūlijā, ceturtdienā, svētkus atklās novada jaunieši.
Viņi sacentīsies dažādās aktivitātēs, spēlēs, stafetēs un piedalīsies veselību veicinošos pasākumos. Jauniešu sporta dienā
aicināti piedalīties jaunieši
vecumā no 13 līdz 18 gadiem
komandās pa 8 dalībnieki.
VASALĀ MĪSĀ – VASALS
GORS
28.jūlijā jau plkst.12:00 Dagdas ezera pludmalē tiek aicināti
pludmales volejbola spēlētāji.
Iestājoties tumsai, basketbola
cienītāji varēs piedalīties vai
atbalstīt spēlētājus nakts strītbola turnīrā JIC “Parka rozes”.
Savukārt Dagdas Tautas namā
notiks mākslas filmas “Sapnis”
pirmizrāde. Tās režisors ir dagdānietis Arturs Tomaševskis,
kas pašlaik dzīvo Londonā, bet
viņa domas nepārtraukti atgriežas Dagdā, dzimtajās vietās.
MUNA VOLŪDA MUNĀ
SĀTĀ

Jau no agra sestdienas rīta
pilsētas skvērā notiks dažnedažādas aktivitātes un izklaides.
Tirdziņā varēs iegādāties gan
vietējo amatnieku un mājražotāju ražojumus, gan viesu darinājumus. Jau no plkst.10:00
ikviens varēs iesaistīties dažādu prasmju skolā un, iespējams, uzzināt daudz ko jaunu.
Īstam latgalietim patīk labi paēst un bez dziesmas - it nekur.
Ja apvieno abas šīs latgalieša
iezīmes, tad rodas kulinārijas
šovs ar folkloras elementiem.
Kas tieši tur notiks, lai paliek
noslēpums! Uzreiz pēc šova
laukumā pie domes noritēs Robežsardzes kinologu paraugdemonstrējumi.
Pusdienlaikā Dagdas Muižā
notiks zirgu rikšotāju sacensības – viens no kuplāk apmeklētākajiem un skatāmākajiem
pasākumiem, kas kļuvis par
novada svētku neatņemamu sastāvdaļu.
Vakarpusē,
plkst.20:00,
Dagdas
brīvdabas
estrādē notiks konkursa “Dagdas
novada ziedu dzīpari Latvijas
villainē” laureātu apbalvošana,
kas mīsies ar jautrām un latgaliskām dejām. Jau plkst.21:00
īstenu Latgales garšu varēs
izjust dziesmu vakarā “Sajust
Latgolu caur dzīsmi”. Uz skatuves kāps grupas “Dabasu
Durovys” un “Piparmētra”,
latgaliešu rokmūziķis “Sovvaļnīks” un poētiskā roka
apvienība “Kapļi”. Turpinā-

jumā zaļumballi spēlēs Juris
Ostrovskis un “Dvinskas muzikanti”.
KŪPĀ ASOM SPĀKS
Svētdienas diena Latgalē sākas ar Dievkalpojumu.
Plkst.11:00 visi būs gaidīti Beresnes Romas katoļu baznīcā
uz Sv.Annas dienas atlaidām.
Plkst.11:00 savu spēku Dagdas brīvdabas estrādē demonstrēs Latvijas spēkavīri. Arī
iedzīvotāji ir aicināti parādīt
savu spēku un pārspēt pagājušā
gada rādītājus sacensībās “Latvijas spēcīgākā pilsēta”. Turpat
pēcpusdienā notiks putu ballīte
pašiem mazākajiem svētku apmeklētājiem.
Visi pasākumi ir bez maksas!
Pasākums “Dagdas novada
jauniešu sporta diena 2017”
notiek projekta “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/020) ietvaros un
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta
līdzekļiem.
Latgales dziesmu vakars
“Sajust Latgolu caur dzīsmi”
tiek finansēts no Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu
atbalstītā Latgales kultūras
programma 2017“.
Vairāk informācijas www.
dagda.lv.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Notiek remontdarbi novada izglītības iestādēs
Skolēni ir devušies vasaras
brīvlaikā, taču izglītības iestādēs jau notiek gatavošanās
jaunajam mācību gadam.
Jūnijā tika apmeklētas visas
novada izglītības iestādes, lai
tiktos klātienē ar iestādes vadību un pārrunātu veicamos
darbus vasarā. Lai audzēkņi
jauno mācību gadu varētu
uzsākt sakārtotā vidē, vasarā
izglītības iestāžu ēkās notiek
dažādi rekonstrukcijas, kosmētiskā remonta un labiekārtošanas darbi.
Šķaunes pamatskolā notiek
skolas telpu kosmētiskais remonts un tiek krāsotas sienas
un grīdas gaiteņos. Kā arī tiek
pildīti PVD un Būvniecības
valsts kontroles biroja (turpmāk - BVKB) ieteikumi.
Andzeļu pamatskolā tiks
veikts skolas telpu kosmētikas
remonts (grīdu, sienu un griestu krāsojuma atjaunošana),
PVD ieteikumu izpilde virtuvē.
Ieplānots arī uzlabot un padarīt
košāku pirmskolas izglītības
grupiņas mācību telpu.
Asūnes pamatskolā pilnā
sparā skolas tehniskais perso-

nāls krāso grīdas un ieplānots
veikt ieejas telpas remontu.
Līdz jaunā mācību gada sākumam ir arī jāizpilda BVKB ieteikumi.
Konstantinovas sākumskolā
plānots neliels fasādes ārējo
sienu remonts, sporta zāles grīdas krāsojums un BVKB norādījumu izpilde.
Aleksandrovas internātpamatskolā ir ieplānots sanitāro mezglu remonts virtuves
telpās, kā arī notiek darbs pie
BVKB norādījumu izpildes.
Andrupenes pamatskolā tiek
strādāts pie BVKB ieteikumu
izpildes, kā arī plānots neliels
kosmētiskais remonts skolas
telpās.
Pirmskolas izglītības iestādē
“Avotiņš” ir ieplānots atjaunot
sienu krāsojumu sanitārajos
mezglos. Izglītības kolektīvs
jau vairākus gadus par savu
prioritāti izvirza bērnu rotaļu
laukuma atjaunošanu, bet pašlaik vēlmes ir tikai uzliktas uz
papīra un gaida savu rindu īstenošanai.
Dagdas vidusskolā plānoti
apkures sistēmas uzlabošanas

darbi. Pašu spēkiem ir jau izremontēts meiteņu mājturības
kabinets, iegādātas un uzstādītas ugunsdrošās durvis, notiks
fizikas kabineta remonts, rozešu un apgaismojuma ķermeņu
nomaiņa un jaunu mēbeļu iegāde, sanitāro mezglu remonts,
tiks lakota sporta zāles grīda.
Topošajam skolas muzejam ir
iegādāti skapji.
PII “Saulītē” šogad tiks remontēta viena kāpņu telpa (nomainīti logi, krāsotas sienas,
griesti un remontētas kāpnes).
Pēc vajadzības tiks atsvaidzināts bērnu galdiņu, krēslu krāsojums.
Ezernieku vidusskolā visos
kabinetos notiks kosmētiskais
remonts, pilnīgāk tiks izremontētas ķīmijas un fizikas kabinetu laboratorijas. Visa vērība
tiks veltīta Sporta zāles labiekārtošanai. Ezernieku PII tiek
plānots neliels kosmētiskais
remonts.
M.Micķeviča
Dagdas novada IKSN
vadītāja
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5. augustā Asūnes ciematā notiks Asūnes
pagasta svētki

Pasākumi Dagdas novada
bibliotēkās:
Andrupenē:
03.07. – 14.07. Dzejnieka, tulkotāja un atdzejotāja
J.Osmaņa literatūras izstāde “Kūlēņkūleņiem”.
10.07. – 28.07. Literatūras izstāde “Zaļā aptieka” – visiem zaļās domāšanas piekritējiem, kas tic dabas dziedinošajām spējām.
Andzeļos:
10.07. – 14.07. Literatūras izstāde J.Osmanim – 85.
19.07. – 28.07. Literatūras izstāde “Ogu laiks”.
Asūnē:
11.07. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam, tulkotājam J.Osmanim - 85.
12.07. Literatūras izstāde veltīta aktrisei A.Ābelei –
110.
14.07. Literatūras izstāde veltīta rakstniekam, publicistam A.Heniņam – 85.
26.07. Literatūras izstāde veltīta rakstniekam V.Grenkovam – 90.
02.08. Literatūras izstāde veltīta literatūrzinātniecei,
rakstniecei S.Viesei – 85.
03.08. Literatūras izstāde veltīta rakstniekam, publicistam A.Plaudim – 75.
Dagdā:
01.07. – 31.07. Literatūras izstāde “Smiekli – eliksīrs
dvēselei”; Literatūras izstāde “Apskatiet jau šovasar!”
(idejas ceļošanai); Literatūras izstāde veltīta dzejniekam, tulkotājam, grāmatu izdevējam J.Osmanim – 85;
Literatūras izstāde “Ēdam krāsaini un garšīgi” (veselīgu ēdienu receptes); Grāmatu apskats bērniem un viņu
vecākiem “Ko lasīt un darīt vasarā!”.
28.07. Jaunumu diena
Dagdas bērnu bibliotēkā:
01.07. – 31.07. Jautras un izglītojošas galda spēles
“Galda spēles draugu pulkā”.
03.07. – 31.07. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam,
tulkotājam J.Osmanim – 85; Tematiska izstāde “Vasara
– ogu un augļu laiks”.
04.07. Bibliotekārā stunda “Atklājumu pasaule”.
07.07. Rīta stunda mazajiem “Sabiedriskais transports”.
14.07. Informācijas diena “Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā”.
Dagdas pagastā:
03.07. – 14.07. Ogu laiks. Tematiskā izstāde par ogām,
kā tās labāk pagatavot ziemai, saglabāt.
10.07. – 24.07. Izstāde veltīta J.Osmanim – 85.
02.08. – 11.08. Literatūrzinātniecei, rakstniecei S. Viesei – 85. Rakstnieces darbu izstāde.
Ezernieki:
01.07. – 31.07. Projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija - 2017” grāmatu izstāde.
07.07. “Bērnu žūrijas” grāmatu apskats.
11.07. Dzejniekam, tulkotājam J.Osmanim – 85.
29.07. Armēņu izcelsmes krievu gleznotājam I.Aivazovskim – 200.
Konstantinovā:
14.07. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam H.Skujam
– 90.
30.07. Derīgo padomu stunda “Lasītājs iesaka…”.
01.08. - 31.08. Fonda pārskaitīšana un norakstīšana.
01.08. Jaunākās literatūras izstāde augustā.
03.08. Literatūra izstāde veltīta dzejniekam A. Plaudim
– 75.
Ķepovā:
14.07. – 17.07. Izstāde “Jaunsudrabiņš” veltīta J.
Jaunsudrabiņa 140. gadadienai.
Svariņos:
10.07. Izstāde veltīta dzejniekam, tulkotājam J.Osmanim – 85.
16.07. Jauno grāmatu diena.
27.07. Viktorīna skolas vecuma bērniem.
Šķaunē:
01.07. – 12.07. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam,
tulkotājam J.Osmanim – 85.
11.07. – 11.08. Literatūras izstāde “Brīvam brīdim”.
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Dagdas Novada Ziņas

Dzimušie* Dagdas novadā
jūnijā:
Viktorija Bartuše
Anastasija Bogdanova
Glorija Fedotova
Liliāna Gabrusjonoka
Eva Karele
Armands Munda
Tīna Spiridovska
Marta Trofimova
Liene Vaivode

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

Kapu svētki:
08.07. plkst. 12:00 – Butkānu
kapos (Kastulinas pag.)
08.07. plkst. 12:00 – Meļķeru
kapos (Ķepovas pag.)
08.07. plkst. 13:00 – Leimaņu
kapos (Bērziņu pag.)
08.07. plkst. 14:00 – Zeļļu kapos (Dagdas pag.)
08.07. plkst. 15:00 – Maču kapos (sv. Mise) (Šķaunes pag.)
08.07. plkst. 15:30 – Sabaļu
kapos
09.07. plkst. 15:00 – Vorzovas
kapos (Ķepovas pag.)
15.07. plkst. 11:00 – Virauda
kapos (Mākoņkalna pag.)
15.07. plkst. 13:00 – Jaunokras
kapos (Mākoņkalna pag.)
15.07. plkst. 13:00 – Bricu kapos (sv. Mise) (Šķaunes pag.)
15.07. plkst. 15:00 – Kuprišu
kapos (Istras pag.)
22.07. plkst. 12:00 – Piertnīku
kapos (Mākoņkalna pag.)
22.07. plkst. 13:00 – Kovaļķu kapos (sv Mise) (Šķaunes
pag.)
22.07. plkst. 14:00 – Ludvikovas kapos
22.07. plkst. 15:00 – Kōršup-

ļovas kapos (Pasienes pag.)
22.07. plkst. 15:00 – Romulišķu kapos
22.07. plkst. 15:00 – Veteraucu kapos (Svariņu pag.)
29.07. uzreiz pēc sv. Mises –
Beresnes kapos (sv Mise baznīcā plkst. 11:00) (Svariņu
pag.)
29.07. plkst. 14:00 – Nazaru
kapos (Bērziņu pag.)
29.07. plkst. 14:00 – Dagdas
vecajos kapos (Dagdas pilsēta)
29.07. plkst. 15:30 – Krivinišķu kapos
30.07. plkst. 14:30 – Andrupenes kapos (Andrupenes pag.)
05.08. plkst. 12:00 – Zeļenpoles kapos (Mākoņkalna pag.)
06.08. plkst. 12:00 – Ezernieku kapos (Ezernieku pag.)
12.08. plkst. 12:00 – Sivgaļu
kapos (Pušas pag.)
19.08. plkst. 12:00 – Patmalnieku kapos (Pušas pag.)
27.08. plkst. 14:00 – Pušas kapos (Pušas pag.)
Ar pilnu kapu svētku sarakstu
var iepazīties www.dagda.lv/
Kultūra/Reliģija

Viņsaulē aizgājušie*
jūnijā:
Josifs Avsjukevičs (dz.1950.g.)
Pēteris Domkovs (dz.1958.g.)
Pelageja Loce (dz.1941.g.)
Leontīna Ļoļāne (dz.1953.g.)
Florentija Muižniece (dz.1930.g.)
Zoja Pitrāne (dz.1963.g.)
Ignats Rutka (dz.1948.g.)
Anna Savicka (dz.1949.g.)
Klementīna Suharževska
Izsakām
(dz.1927.g.)
dziļu līdzjūtību
Antoņina Šalajeva
tuviniekiem
(dz.1932.g.)
Anna Višņakova (dz.1933.g.)
Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

23.jūlijā Landskoronas baznīcā notiks
bīskapa Jāņa Buļa vizitācija.
Plkst.11:00 Sv. Mise un iestiprināšanas sakraments.

Asins donoru diena Dagdā
Šī gada 18. jūlijā plkst. 9.00 – 13.00
Valsts asinsdonoru centrs rīko asins donoru
dienu Dagdas Tautas namā, Alejas ielā 29.

Dagdas novada
tautas bibliotēkas
lietotāju
apkalpošanas laiks
jūlijā un augustā
P. - slēgta
0. - 11.00-17.00
T. - 11.00-17.00
C. - 11.00-17.00
P. - 11.00-17.00
S. - 11.00-15.00
Sv. - slēgta

Jūlija jubilāri Dagdas novadā
-70Lukša Janīna, 02.07., Dagdas pag.
Konošonoka Anna, 05.07., Dagda
Kaira Arnolds, 17.07., Dagda
Apaļko Marija, 20.07., Asūnes pag.
Golubs Antons, 24.07.,
Andrupenes pag.
-75Goruza Marija, 01.07.,
Ezernieku pag.
Gribuste Anna, 26.07.,
Andrupenes pag.
-80Brokāne Olga, 10.07.,
Ezernieku pag.
Pisarenoka Rita, 10.07., Dagda
Safronova Anna, 10.07., Dagda
Mironoviča Leokādija, 11.07.,
Dagda

Karaļonoks Antons, 11.07., Dagda
Kučinska Janīna, 12.07.,
Ezernieku pag.
Nipere Janīna, 26.07., Dagda
-85Lune Amālija, 04.07.,
Ezernieku pag.
Voznoviča Antoņina, 14.07.,
Šķaunes pag.
Bidzāne Janīna, 22.07., Dagda
Orole Monika, 22.07.,
Šķaunes pag.
-90Vilcāns Salimons, 26.07., Dagda
-95Stolbunova Anna, 22.07., Dagda

Sirsnīgi sveicam skaistajā
dzīves jubilejā!
* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 29.05. līdz 30.06.
Atbildīgais par izdevumu: Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Krūmiņa
evita.krumina@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100
Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

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

