Pašvaldības konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2016” zināmi rezultāti
Kopumā Dagdas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2016” tika saņemti 16 projektu
pieteikumi. No tiem vērtēšanas komisija finansiāli atbalstīja 11
projektus ar kopējo finansējumu 5000 eiro.
Finansējumu saņems:
• Grupas “Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata iedzīvotāji” projekts “Kapličas atjaunošana Muižnieku kapos Šķaunes pagastā
Dagdas novadā” – 500,00 eiro.
• Jauniešu biedrības “DEVA”” projekts “Atpūta dvēselei” –
500,00 eiro.
• Grupas “Zirneklītis” projekts “Bērnu rotaļu laukuma “Zirneklītis” izveide daudzdzīvokļu māju pagalmā” – 500,00 eiro.
• Jauniešu biedrības “Ašo kompānija” projekts “Bērnu rotaļu
laukums ar Latvju zīmju vēstījumu taku Asūnes ciemā.” – 330,00
eiro.
• Iedzīvotāju grupas “Neikšāni par veselīgu dzīves veidu”
projekts “Neikšānu ciema “Atpūtas un sporta takas izveide”” –
470,00 eiro.

• Grupas “Šķaunes pagasta iedzīvotāji” projekts „Bērnu rotaļu
laukuma izveide Šķaunes pagastā” – 450,00 eiro.
• Grupas “Alejas ielas 5 iedzīvotāji” projekts “Alejas ielas 5 pagalma labiekārtošana” – 450,00 eiro.
• Grupas “AUSEKĻI” projekts “Bērnudārza un skolas vecuma
bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveidošana Mariampolē” –
450,00 eiro.
• Grupas “Alejas ielas 30 iedzīvotāji” projekts “Alejas ielas 30
daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošana” – 450,00 eiro.
• Grupas „Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāji” projekts “Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 pagalma labiekārtošana un iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana” – 450,00
eiro.
• Biedrības „OrhidejasS” projekts “Prieks atjaunot un būvēt” –
450,00 eiro.
Artjoms Gekišs
projekta “Sabiedrība ar dvēseli” koordinators
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16.jūnijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Pirmo reizi sēdes vadīšanā tika
izmantoti datori. Katram deputātam papīra kalnu vietā sēdes laikā
turpmāk būs pieejams dators. Tajā
būs pieejami sēžu lēmumprojekti,
pielikumi un citi nepieciešamie dokumenti. Tas samazinās gan papīra,
gan kopēšanas izmaksas.
Sēdes sākumā izpilddirektors I.Pauliņš ziņoja par pašvaldības veiktajiem
darbiem un domes pieņemto lēmumu
izpildi maijā-jūnijā.
Tika apstiprinātas Dagdas novada
pašvaldības dzīvojamo telpu īres un
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas no 2016.gada
1.jūlija:
• par pašvaldības dzīvojamo telpu īri
Dagdas pilsētā - 0,36 EUR mēnesī par
1 m2 un Dagdas novada pagastos 0,21 EUR mēnesī par 1 m2;
• dzīvojamo māju pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksa (dzīvojamās
mājās, kurās vairāk par 50 % dzīvokļu
īpašumu pieder pašvaldībai) Dagdas
pilsētā - 0,21 EUR mēnesī par 1 m2 un
Dagdas novada pagastos 0,14 EUR
mēnesī par 1 m2. Ja pakalpojuma
sniedzējs ir reģistrējies VID kā Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, apstiprinātajai maksai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā
tiek piemērots PVN.
Apstiprināja Dagdas Tūrisma informācijas centra, muzeja “Andrupenes
lauku sēta”, “Jaundomes vides izglītības centra un ekspozīciju zāles” un
“Vides izglītības centra “ĶEPA”” 2016.
gada suvenīru cenrāžus.
Izglītojošu pasākumu rīkošanai (semināriem, lekcijām, apmācībām u.c.)
Andzeļu pamatskolā, tika noteikta
maksa šādiem pakalpojumiem:
• klases telpas noma – 2,50 EUR/h (bez
PVN);
• datorklases telpas noma – 4,00
EUR/h (bez PVN).
Veikti grozījumi Sociālā dienesta
amatu sarakstā. Ar 2016.gada 1.jūliju
Dagdas novada Sociālā dienesta amatu sarakstā amata vienību “Sociālais
darbinieks (Dagdas un Ezernieku pagastos)” aizstās ar amata vienību “Sociālais darbinieks (Dagdas pagastā)”
un līdz ar to amata vienību “Klientu

apkalpošanas speciālists (Ezernieku
pagastā)” aizstās ar amata vienību “Sociālais darbinieks (Ezernieku pagastā)”.
Deputāti lēma par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu par 3
īpašumiem.
Nolēma atļaut izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Osvas ezerā.
Lai veiktu esošas elektrolīnijas rekonstrukciju Slesaros, Olovecā, Andiņos, Andrupenes pagastā, kā rezultātā
tiks nodrošināta elektroapgādes kvalitātes uzlabošana 22 elektroenerģijas
lietotājiem, dos iespēju esošajiem patērētājiem palielināt slodzi un iespēju pieslēgties jauniem klientiem, tika
nolemts atzīt, ka sabiedrības interesēs
jaunas elektrolīnijas izbūve nav iespējama bez zemes īpašumu izmantošanas.
Tika nolemts ierīkot atdzelžošanas
iekārtu Račevā, Asūnes pagastā, lai
uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Sakarā ar būveksperta tehniskās izpētes atzinumu par balkonu stāvokli
dzīvojamai mājai “Kaimiņi”, Šķaunes
pagastā, tika nolemts veikt balkonu
pārbūvi minētajai ēkai.
Dagdas novada pašvaldības 2016.
gada budžetā tika veikti grozījumi.
Sakarā ar 2016.gada 10.maijā notikušo ceļu satiksmes negadījumu, kurā
tika bojāts Ezernieku pagasta pārvaldes transportlīdzeklis VW Crafter, ar
kuru tika pārvadāti skolēni, tika nolemts izslēgt minēto transportlīdzekli
no Ezernieku pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites. Ņemot vērā,
ka pašvaldībai tika pārskaitīta apdrošināšanas atlīdzība pilnā apmērā (51
135,00 EUR), tika nolemts Ezernieku
pagasta pārvaldei skolēnu pārvadāšanai iegādāties jaunu pasažieru autobusu.
Nolemts rīkot atkārtotas nekustamo
īpašumu - nedzīvojamās telpas Ezernieku ielā 1, Andrupenē un nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā
- nomas tiesību mutiskas izsoles un
apstiprināja izsoļu noteikumus. Nolēma rīkot nekustamā īpašuma Miera
iela 22, Svarinci nomas tiesību mutisku
izsoli un apstiprināja izsoles noteiku-

mus.
Apstiprinātas pašvaldības kustamo
mantu nosacītās cenas – automašīna
VW TRANSPORTER - 2 625,70 EUR;
automašīna Opel Zafira - 1 984,40 EUR
- un šo transportlīdzekļu izsoļu noteikumus.
Pašvaldības nekustamajiem īpašumiem apstiprināja nosacītās cenas,
„Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā - 5 100,00
EUR un “Kāpas”, Andzeļu pagastā - 17
700,00 EUR, kā arī šo īpašumu izsoļu
noteikumus.
Tika apstiprināts Dagdas novada
sauklis - “Dagdas novads – roku rokā
esam kopā!”.
Divām personām tika izīrēti pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas,
piecām personām tika pagarināti īres
līgumi.
Domes sēdē izskatīti ar zemi un nekustamo īpašumu saistīti jautājumi:
par zemes nomas tiesību izbeigšanu;
par zemes nomas līgumu slēgšanu;
par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par zemes nomas
tiesību pāreju; par īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu; par zemes vienības
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu.
Papildus tika izskatīti trīs jautājumi.
Tika nolemts ņemt aizņēmumu Valsts
kasē 487 000 EUR apmērā Ezernieku
vidusskolas sporta zāles būvniecībai.
Aizņēmuma summa tiks sadalīta pa
gadiem:
• 2016.gadā – 400 000,00 EUR;
• 2017.gadā – 87 000,00 EUR.
Deputāti atļāva Svariņu pagasta pārvaldei bez atlīdzības nodot tai piederošo traktoru JUMZ 6 AL Konstantinovas pagasta pārvaldes īpašumā.
Domes sēdes noslēgumā izpilddirektors I.Pauliņš ziņoja par katlumājas
Mičurina ielā 12A, Dagdā rekonstrukciju.
Ar pilnu domes sēdes protokolu,
pielikumiem un audio ierakstu var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība /
Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju
nodaļas vadītāja

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” paziņojums
Izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Saeima 2015. gada 30. novembrī galīgā lasījumā pieņēma likumu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, kas 2015. gada 18. decembrī publicēts oficiālā izdevumā ’’Latvijas Vēstnesis’’
Nr.248 (5566)) paredz, ka no 2016. gada 1. jūlija pievienotās vērtības nodoklis ir jāpiemēro dzīvojamo māju pārvaldīšanas
pakalpojumiem, kas sniegti iedzīvotājiem.
/raksta turpinājums nākamajā lappusē.../
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/raksta “SIA “Dagdas komunālā saimniecība“ paziņojums“ turpinājums.../

Minētie grozījumi tiek ieviesti, lai saskaņotu Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar Padomes 2006. gada 28. novembra
Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un vienlaikus izpildot Latvijai direktīvā noteikto
pienākumu novērst Eiropas Savienības tiesību aktu neatbilstošu piemērošanu.
Lai dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzēji un iedzīvotāji sagatavotos izmaiņām attiecībā uz pievienotās
vērtības nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem, grozījumi ir piemērojami, sākot ar 2016.
gada 1. jūliju.
Pamatojoties uz augstāk minēto, tiks mainīta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas un uzturēšanas maksa. Visām daudzdzīvokļu mājām jāsasauc kopsapulce, kurā jāizlemj māju apsaimniekošanas un uzturēšanas maksa atbilstoši “Metodiskais
materiāls par izmaiņām pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem 2016.
gadā”.
SIA “Dagdas komunālā saimniecība”

Atgādinājums Dagdas novada iedzīvotājiem
No 2016.gada 1.aprīļa sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Dagdas
novadā nodrošina vides pakalpojumu sniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Clean R”.
Diemžēl jāatzīst, ka Dagdas novadā
joprojām ir personas, kuras nepiedalās pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanā. Svarīgi
saprast, ka atkritumu apsaimniekošana nepieciešama, lai samazinātu
atkritumu rašanos to izcelsmes vietā,
uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu un kārtību, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī
lai samazinātu un novērstu vides piesārņojumu.
Dagdas novada pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Dagdas novada
domes 2011.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 9. (protokols

Nr. 15., 26.§) „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dagdas novadā”
ikviena Dagdas novada pašvaldības
administratīvās teritorijas atkritumu
radītāja, valdītāja (nekustamā īpašuma
īpašnieka vai lietotāja vai iedzīvotāja,
iestādes, komersanta) pienākums ir
piedalīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā, tieši,
noslēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju par
atkritumu apsaimniekošanu, šķirot
atkritumus, nogādāt tos savākšanai
paredzētajā vietā, kā arī samaksāt par
atkritumu apsaimniekošanu.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 75.panta 2.daļu,
par sadzīves atkritumu radītāja vai
īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā - uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņdesmit līdz septiņ-

simt euro, bet juridiskajām personām
— no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš
četrsimt euro.
Ņemot vērā augstākminēto, pret
personām, kuras nepiedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā tiks ierosinātas administratīvās lietas, un, sākot ar 2016.
gada 1.jūliju tiks izsūtītas vēstules ar
uzaicinājumu ierasties uz paskaidrojuma sniegšanu un administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanu.
Līgumu noslēgšana joprojām ir iespējama gan Valsts un pašvaldību
vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Alejas ielā 4, Dagdā, gan arī Dagdas
novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, kā arī jebkuru jautājumu un ierosinājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Clean R” pa tālruņiem
67111001, 29285504 vai rakstīt uz
e-pastu: kc@cleanr.lv.

Izglītības un kultūras ziņas
Jūnijā Dagdas novada izglītības iestāžu pedagogi, sakārtojuši skolas dokumentāciju, devās atvaļinājumā. Metodisko
apvienību vadītāji iesnieguši savus pārskatus par veikto darbu ar skolotājiem, un tie ir pieejami www.dagda.lv/ Izglītība.
Izskanējuši izlaidumi. 12. klašu absolventi ir saņēmuši savus
CE sertifikātus, lai startētu tālāk savās izvēlētajās augstskolās. Vecāki dodas iesniegt savu pirmklasnieku dokumentus
skolās. Izglītības iestādēs ir uzsākti kosmētiskie remonti un
remontdarbi.
3. jūnijā Dagdas novada domes priekšsēdētāja S.Viškure,
ekonomiste I.Tukiša un IKSN nodaļas vadītāja M.Micķeviča
tikās ar visiem Dagdas novada izglītības iestāžu vadītājiem
un pārvalžu vadītājiem, lai pārrunātu plānotos remontdarbus un iestādes vīziju 2016./2017.m.g. Tikšanās laikā diskusijas raisījās par pedagogu atalgojumu, iestāžu uzturēšanas
izmaksām, kā arī tika izrunāti citi jautājumi, kas saistīti ar iestādes darbību.
Dagdas vidusskolā 2. jūnijā 26 pedagogiem bija iespēja
papildināt savas zināšanas seminārā ’’Karjeras vadības prasmju integrēšana valodu jomas priekšmetos ’’. Semināru vadīja Dagdas vidusskolas svešvalodu skolotāja M.Micķeviča.
8. jūnijā Šķaunes pamatskolā notika kursi matemātikas
skolotājiem, ko vadīja Šķaunes pamatskolas matemātikas
skolotāja Z. Andžāne un Dagdas vidusskolas matemātikas

skolotāja A.Babre.
8. jūnijā Aleksandrovas internātpamatskolā notika Latvijas
speciālo skolu sporta spartakiāde. Lieliski organizētajā spartakiādē piedalījās 14 skolas.
7. jūnijā Dagdas novada IKSN vadītāja kopā ar Krāslavas
bibliotēkas vadītāju V.Magidas un bibliotekāri S.Ļaksa-Timinsku apmeklēja visas novada bibliotēkas, lai izvērtētu
esošo situāciju bibliotēkās un izteiktu priekšlikumus bibliotekāriem. Š.g. 6.-7. septembrī bibliotēkās notiks akreditācija. Dagdas novada bibliotekāri 21. jūnijā piedalījās seminārā ’’Darbs ar datu bāzēm’’, kurš notika Krāslavas bibliotēkā.
Lepojamies ar jauko pasākumu Asūnes TN ’’Dejotprieks’’.
Šogad Asūnes TN kolektīvi ‘’Balzāms dvēselei’’ un ‘’Paziņas’’
pārstāvēja Dagdas novadu 23.Starptautiskajā festivālā ‘’Dņepras balsis” Dubrovnā (Baltkrievijā).
Paldies visiem TN vadītājiem, kas kopā ar saviem kolektīviem aicināja savus iedzīvotājus un viesus uz Līgo pasākumiem!
22.-23. augustā notiks izglītības iestāžu apmeklēšana
pirms jaunā 2016./17. mācību gada uzsākšanas. Pedagogu
konference notiks 25. augustā. Plānots, ka konferencē piedalīsies Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis.
Dagdas novada IKSN vadītāja
M.Micķeviča
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Novada ezeros meklēja “Spoku tīklus”

Dagdas novadā no 14. līdz 17.jūnijam viesojās Pasaules Dabas Fonda speciāliste Kristīne Skrīvele un divi
brīvprātīgie Agris un Arta, lai kopā ar Dagdas novada
pašvaldības zivsaimniecības vadītāju Gunti Matjušonoku īstenotu kampaņu “Spoku tīkli”.
Nelegālie tīkli tika meklēti divos novada ezeros – Dagdas
ezerā un Ežezerā. Tika izvēlētas tieši šīs ūdenstilpnes, jo tie
ir vieni no iecienītākajiem ezeriem, kuros visvairāk tiek likti
tīkli un murdi. Vairāku dienu meklējumi vainagojās ar 50 m
gara tīkla atrašanu. Tas gan nebija vecs un sen aizmirsts, bet
gan nesen nelikumīgi ielikts tīkls. Ar speciāli izveidotu rīku
tīkls tika atrasts un pēc tam izvilkts no ezera.
17.jūnijā Jaundomes muižā notika informatīvs pasākums,
kura laikā klātesošie tika iepazīstināti ar iepriekšējo dienu
veikumu. Tika prezentētas tīklu meklējumu bildes, un, protams, arī 50 m garā tīkla atrašana. Neskatoties uz lietaino
un auksto laiku, kampaņas dalībnieki bija apmierināti gan ar
iegūto rezultātu, gan ar latgaliešu viesmīlību. Pasaules Dabas Fonda pārstāve K.Skrīvele uzsvēra, ka zivsaimniecības
vadītāja ieguldītais darbs ir ievērojami sakārtojis zivsaimniecības nozari Dagdas novadā.
Kampaņas “Spoku tīkli” mērķis ir ne tikai attīrīt Latvijas
ezerus no pamestiem, pazaudētiem un nelegāliem zvejas
rīkiem, bet arī informēt sabiedrību par šādu rīku negatīvo
ietekmi uz zivju resursiem un ekosistēmu kopumā. Kampaņa notiek jau otro gadu un tās ideja ir pārņemta no Polijas.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, un ziņot atbildīgajām
personām, ja tiek pamanīta nelikumīgu zvejas rīku izmantošana vai maluzvejniecība - Dagdas novada pašvaldības zivsaimniecības speciālistam Guntim Matjušonokam
28329287, Valsts vides dienesta Daugavpils RVP inspektoram Ingaram Soloham 29159810.

No 17. līdz 19. jūnijam Asūnes Tautas līnijdeju grupa
“Balzāms dvēselei” (vadītāja Aina Skoromko), vokālais
ansamblis “Paziņas” (vadītāja Ilga Moisejenoka), duets
“Luste” un solisti Justīne Aišpure, Lāsma Plakoše, Ilga
Moisejenoka un Anna Vojevodska piedalījās XXII Starptautiskajā Mūzikas un deju festivālā “Dņepras balsis
Dubrovnā”.
Festivālā piedalījās dalībnieki no 8 valstīm (Baltkrievija,
Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Moldova, Ukraina un Rumānija). Triju dienu laikā mūsu kolektīvi uzstājās atklāšanas
un gala koncertā, kā arī uzstājās ar 80 minūšu programmu
Zarubu Tautas namā. Skatītāji zālē stājās kājās, dziedāja līdzi, dejoja, dāvāja ziedus un skaļi aplaudēja. Kā arī aicināja
vēl uz koncertu nākamajā gadā. Dalībnieki izjuta nogurumu,
bet tajā pašā brīdī, kad tika mesti ziedi uz skatuves, bija liels
gandarījums par paveikto.
Jau septīto gadu festivāla ietvaros notiek konkurss, kurā
katrs kolektīvs darina lelli, ģērbtu savas valsts tautas tērpā.

Šogad Dagdas novada lelle, kuru darināja Alīna Jeremenoka, ieguva nomināciju “Lelle – vēsturisks tēls”.
Paldies visiem mūsu dalībniekiem, kuri dejoja un
dziedāja!

Guna Malinovska

Dņepras balsis - 2016 Dubrovnā, Baltkrievijā

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu
soli tiks pārdota pašvaldības kustamā manta – automašīna
Opel Zafira. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 1984,40
(viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri euro un
40 euro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās
cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldības Andrupenes
pagasta pārvaldei pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma
tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas
priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks
2016.gada 19.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.

Evita Krūmiņa

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota pašvaldības kustamā manta – automašīna (kravas kaste) - VW Transporter. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 2625,70 (divi tūkstoši seši simti
divdesmit pieci euro un 70 euro centi), nodrošinājums
10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma
tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas
priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks
2016.gada 19.jūlijā plkst.15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties
ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas
novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā,
darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.

Dagdas Novada Ziņas

Pārrunā sadarbības iespējas projekta ietvaros
13. jūnijā Dagdas novada pašvaldības pārstāvji tikās ar
Visaginas (Lietuva) pašvaldības darbiniekiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas pārrobežu projektā.
Uz pirmo sanāksmi Visaginas Kultūras centrā devās Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča,
Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Aina Odiņeca, Attīstības
un plānošanas nodaļas projektu koordinatore Tatjana Munda, pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja Inese
Domkova un jaunatnes lietu speciāliste Svetlana Ilatovska.
Tā kā Dagdas novadam un Visaginai ir līdzīga rakstura
problēmas, tāpēc abas puses tikās, lai noteiktu kopīgus
mērķus un virzienus veiksmīgam startam pārrobežu projektā.
Savukārt 20. jūnijā Dagdas novada pašvaldības sēžu zālē
notika otrā tikšanās ar Visaginas pašvaldības darbiniekiem.
No Visaginas puses uz tikšanos ieradās Visaginas Kultūras
nama direktore Svetlana Šadčeneva, Visaginas Kultūras
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nama direktores vietniece Rimute Černoviene, Visaginas
Kultūras nama darbinieki Natalja Gordejeva, Galina Severina, Tatjana Kuraš un pieaicināta projektu koordinatore Irina
Morozova.
Otras tikšanās laikā tika detalizētāk apspriestas idejas un
iespējas piedalīties pārrobežu projektu konkursā Latvijas –
Lietuvas programmas ietvaros. Tika nolemts izstrādāt kopīgo projekta koncepciju, kas saistīta ar sociālo sfēru. Sociālās
iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu
diskrimināciju ir viena no Latvijas – Lietuvas programmas
prioritātēm un tajā paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru
un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī
uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās.
Tatjana Munda
Dagdas novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu koordinatore

Atbalstīti divi Dagdas novada pašvaldības projekti
zivsaimniecības jomā
Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts Dagdas
Zivju fonda pasākumā “Zivju resersu pavairošana un atranovada pašvaldības projekts „Jolzas, Patmalnieku un
žošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zveJanovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteijas tiesības pieder valstij, citas ūdenstilpēs, kas ir valsts
kumu izstrāde” pasākumā „Zinātniskās pētniecības
vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir
programmu ﬁnansēšana un līdzdalība starpvalstu saatļauta makšķerēšana” atbalstīts projekts – “Zivju resurdarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņesu pavairošana Dagdas ezerā”, tā galvenās darbības ir
mot tādu iesniegto programmu un pētījumu ﬁnansē15000 zandartu mazuļu ielaišana Dagdas ezerā.
šanu, kuri pretendē uz ﬁnansējuma saņemšanu no citu
Zivju mazuļu piegādi un ielaišanu veiks SIA “Rūjas zivju
valsts vai Eiropas Savienības fondu ﬁnansējuma”.
audzētava”.
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādi
Kopējās projekta izmaksas sastāda 3993,00 EUR (Ar
augstākminētajiem ezeriem veiks Pārtikas drošības, dzīvPVN), no kurām 3793,35 EUR ir Zivju
nieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” ekfonda finansējums (95%).
sperti sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldības zivsaimDagdas novada pašvaldības līdzfinansēniecības vadītāju Gunti Matjušonoku.
jums – 199,65 EUR (5%).
Kopējās projekta izmaksas sastāda 2018,51 EUR (Ar
Abu projektu īstenošanas termiņš ir
PVN), no kurām 1670,03 EUR ir Zivju fonda finansējums
līdz 2016.gada 31. oktobrim.
Artjoms Gekišs
(83%).
Projektu koordinators
Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – 348,48
EUR (17%).
Dagdas novada pašvaldība aicina pieteikties izglītības darba speciālista vakancei. Ar darba aprakstu un
prasībām var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Darbinieki/Vakances.
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums „Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,34 ha. Izsolāmās mantas
nosacītā cena - EUR 5100 (pieci tūkstoši viens simts euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš
saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2016.gada 29.jūlijā plkst.15:00
Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties
izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no
plkst.13.00-17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 9,85 ha. Izsolāmās mantas
nosacītā cena - EUR 17 700,00 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10%
apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2016. gada
29.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. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu ir Mārim Burcevam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām:
656 81712, mob.tālr.29192507.
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Dagdas Novada Ziņas
APTAUJA
Dagdas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” lasītājiem

Dārgie lasītāji!
Vēlamies saņemt Jūsu viedokli par izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nepieciešamību, formātu, izskatu un saturu.
Lūdzam atbildēt uz visiem 16 jautājumiem.
Aizpildītu anketu lūdzam iesniegt pagastu pārvaldēs, visās novada bibliotēkās vai klientu apkalpošanas centrā,
Dagdā, līdz 2016. gada 31. jūlijam.
Anketu varēs aizpildīt arī elektroniski
interneta vietnē www.dagda.lv no 4.
līdz 31. jūlijam.

1) Vai saņemat pietiekami daudz
informācijas par pašvaldības darbu?
• Pilnībā
• Daļēji
• Nē
• Cits:____________________________
_________________________________
_______________________________
2) No kāda avota Jūs uzzināt par
Dagdas novada domes un pašvaldības darbu?
• “Dagdas Novada Ziņas”
• www.dagda.lv
• Citi vietējie laikraksti
• Cits:____________________________
_________________________________
_________________________________
3) Ja lasāt izdevumu “Dagdas Novada Ziņas”, vai tā saturs Jūs apmierina? (Ja nē, lūdzu, paskaidrojiet kāpēc)
• Jā
• Drīzāk jā
• Drīzāk nē
• Nē
Komentāri: _______________________
_________________________________
_________________________________
4) Vai informācija izdevumā, Jūsuprāt, ir aktuāla un noderīga? (Ja
nē, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc)
• Jā
• Drīzāk jā
• Drīzāk nē
• Nē
Komentāri: _______________________
_________________________________
_________________________________
5) Vai lasāt “Dagdas Novada Ziņas”
internetā – Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv?
• Jā
• Nē

6) Vai Jums šķiet pievilcīgs “Dagdas Novada Ziņas” dizains (burtu
stils, lielums, tekstu izvietojums
u.tml.)? Ja nē, lūdzu, paskaidrojiet,
kas nepatīk.
• Jā
• Drīzāk jā
• Drīzāk nē
• Nē
Komentāri: ______________________
_________________________________
_________________________________
7) Ko informatīvajā izdevumā Jūs
lasāt labprātāk?
• Pirmo lapu
• Informāciju par pašvaldības darbu
• Informāciju par izglītību
• Informāciju par projektiem
• Informāciju par kultūras pasākumiem
• Veiksmes stāstus
• Pēdējo lapu
• Cits:____________________________
_________________________________
_______________________________
8) Ko Jūs vēlētos lasīt “Dagdas Novada Ziņās”?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________________
_________________________________
9) Kādā valodā vēlaties lasīt informatīvo izdevumu ”Dagdas Novada
Ziņas”?
• Latviešu
• Krievu
10) Vai informatīvā izdevuma (latviešu valodā) apjoms un formāts
(8 lpp, A4 izmērs) Jums šķiet optimāls? (Ja nē, lūdzu, paskaidrojiet,
kāpēc)
• Jā
• Drīzāk jā
• Drīzāk nē
• Nē
Komentāri: _______________________
_________________________________
_________________________________
11) Vai informatīvā izdevuma (krievu valodā) apjoms un formāts (2
lpp, A3 izmērs) Jums šķiet optimāls? (Ja nē, lūdzu, paskaidrojiet,

kāpēc)
• Jā
• Drīzāk jā
• Drīzāk nē
• Nē
Komentāri: _______________________
_________________________________
_________________________________
12) Vai Jūs apmierina informatīvā
izdevuma izplatīšana Dagdas novada iedzīvotājiem, tas ir, vai vienmēr
iespējams iegūt izdevuma eksemplārus?
• Jā
• Drīzāk jā
• Drīzāk nē
• Nē
Komentāri: ______________________
_________________________________
_________________________________
13) Dzimums:
Sieviete
Vīrietis
14) Vecums:

0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
70 un vairāk

15) Dzīvesvieta:
Dagda
Dagdas pagasts
Andrupenes pagasts
Andzeļu pagasts
Asūnes pagasts
Bērziņu pagasts
Ezernieku pagasts
Konstantinovas pagasts
Svariņu pagasts
Šķaunes pagasts
Ķepovas pagasts
Citur
16) Jūsu ieteikumi informatīvajam
izdevumam:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________________
_________________________________

Paldies!

Dagdas Novada Ziņas

Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā debess. Sēklu
sējot, vienojas Dievs un cilvēks.
/Zenta Mauriņa/
Kā radās doma par savas saimniecības izveidošanu?
Kolhoza pastāvēšanas beigās
bija jāizlemj, ar ko es varēšu
turpmāk nodarboties. Kolhoza
izjukšanas laikā bija iespēja atpirkt graudu telpas, noliktavas, jo tur strādāja mamma. Tāpat arī varēja atpirkt tehniku, kas atradās Račevas iecirknī. Es kopā
ar vairākiem ciema iedzīvotājiem izlēmām
apvienoties kopā un to visu izpirkt. Cik bija
iespējams par pajām un daļēji par naudu.
Pirmais pēc kolhoza izjukšanas bija izpirkts
traktors MTZ 80, uz kura kolhoza laikā strādāja tēvs. Tā arī viss sākās.
Cik sen nodarbojaties ar lauksaimniecību?
Ar lauksaimniecību nodarbojos kopš kolhoza izjukšanas laika,
bet tolaik vairāk nodarbojamies ar pakalpojumu sniegšanu. Saražotā raža tika pārdota vietējiem iedzīvotājiem, jo tad zemes
bija maz, tehnika arī nebija no jaunajām, un tās bija maz. Iespēja
vairāk attīstīt saimniecību radās tikai 2003. gadā, kad reģistrējām
zemnieku saimniecību. Reģistrējot saimniecību, nopirku pirmo
traktoru Belarus 952. Pēc traktora iegādes sākām vairāk un vairāk
apsaimniekot zemi, kas tajā laikā bija vēl brīva. 2005. gadā pirmo reizi dzirdēju par projektiem. Tad baigi ātri izlēmām nopirkt
pirmo importa traktoru Valtru T120 un Kverneland 4 korpusu arklu. Ar katru gadu saimniecība attīstījās, tika iegādāti jauni zemes
gabali, jauna tehnika. Īstenībā lauksaimniecība no sākuma bija
vairāk kā hobijs, bet vēlāk jau palika vairāk kā bizness.
Cik ha zemes Jūs apsaimniekojat un kādas kultūras Jūs audzējat?
Mums ģimenē ir divas saimniecības. Man ir Z/S “Celiņi”, bet sievai pieder Z/S “Rūķīši” un kopā apsaimniekojam 550 ha zemes.
Apmēram puse ir īpašumā, bet pārējo nomājam. Tagad saimniecībā tiek audzēti kvieši, mieži un rapsis. Nodarbojamies arī ar
zālāju sēklu audzēšanu - timotiņš, āboliņš.
Kāda bija iepriekšējā sezona graudu ražības un kvalitātes
ziņā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?
Graudu ražības ziņā 2015. gads bija labs, domāju, ka neviens
graudu audzētājs par iepriekšējo sezonu nevar sūdzēties. Ziemas rapša ražība sasniedza 4,3 tonnas no hektāra, vasaras rapša
- vidēji 3, 8 t/ha, kviešiem - 6t/ha un miežiem - 4,5t/ha. Manuprāt,
priekš Latgales tā ir ļoti laba raža.
Kāda raža būs šogad, pēc Jūsu domām?
Pagaidām ir grūti spriest kamēr nav nokulta raža. Pašlaik grūti
iet ar ziemas rapsi, jo ziema bija ne pārāk labvēlīga rapša audzē-

šanai. Ziemas kviešu ražai ir jābūt labai, bet jebkurā gadījumā vēl
ir grūti spriest, jo nav zināms, kādi laika apstākļi būs līdz ražas
kulšanai.
Kādi faktori ietekmē graudu ražību?
Graudu ražību ietekmē laika apstākļi, kā arī iespēja laikus piemēslot, apstrādāt ar herbicīdiem un fungicīdiem.
Kā nosakāt brīdi, kurā realizēt graudus, un kādi apstākļi to
ietekmē?
Graudi netiek pārdoti visi uzreiz. Daļēji graudi tiek realizēti uzreiz kā sākam kulšanu, jo ir vajadzīgi naudas līdzekļi, lai iegādātos
minerālmēslus, degvielu un izmaksātu strādniekiem algu, kā arī
sākam gatavoties jaunai sējai. Pārējo realizējam vēlu rudenī. Realizācijas brīdi ietekmē cenas tirgū, kas pašlaik ir ļoti zemā līmenī.
Kur Jūs iegūstat informāciju par graudu cenām un par aktualitātēm graudu tirgū?
Informāciju par graudu cenām un par aktualitātēm graudu tirgū iegūstu Eiropas biržās. Kā arī pie iepircējiem.
Kādas ir, Jūsuprāt, grūtības graudu audzēšanā?
Nav vieglu darbu. Ir darbi, kurus ir labi jāveic, un tad būs rezultāti.
Kā domājat attīstīties tālāk?
Patiesību sakot, pašlaik domāju palikt uz vietas, jo ir ļoti grūti
atrast brīvu zemi. Apkārt zeme gandrīz visa ir apstrādāta un tāpēc domāt par turpmāko attīstību tālāk ir diezgan grūti. Apkārt
ir daudz zemnieku, kuri apstrādā zemi, bet iegādāties zemi kaut
kur tālāk, nav izdevīgi, jo vajag patērēt daudz laika un degvielas,
lai tiktu līdz tam tīrumam. Bet jebkurā gadījumā katru gadu palielinās platība vismaz pa 10, 20 hektāri zemes. Līdz ar to arī pieaug
zemes apjoms, kuru vajag apsaimniekot. Šogad ir arī iesniegti
projekti jaunas sējmašīnas, miglotāja, arkla un arī citas tehnikas
iegādei. Kaut gan vēl nav zināmi rezultāti, projektu jau iesāku realizēt. Jau ir nopirkts jauns minerālmēslu izkliedētājs, muca, drenāžas – skalotājs un iekrāvējs.
Vai, Jūsuprāt, Dagdas novads ir perspektīvs cilvēkiem, kas
vēlas uzsākt savu darbību lauksaimniecībā?
Manuprāt nav, jo mēs atrodamies ļoti tālu no graudu pieņemšanas punktiem. Lai nogādātu graudus uz Rīgu, kur cenas ir vidēji
par 13 eiro lielāka nekā Rēzeknē, ir ļoti tāls ceļš. Un arī visas pārējās firmas atrodas tālu no mums. Rezerves daļu iegādei ir jāmēra
ļoti tāls ceļš, kas aizņem visu dienu. Īstenībā, domāju, ka no jauna
iesākt vispār nav iespējams. Var darboties tie, kas jau darbojas,
bet gan jau būs perspektīvi jauni cilvēki, kuri varēs samērā ātri
iesākt saimniekošanu.
Ko Jūs varētu ieteikt vai novēlēt citiem graudu audzētājiem?
Visiem citiem graudu audzētājiem novēlu, lai vienmēr būtu ražīgi gadi un apmierinātu tirgus cenas! Kā arī lai mēs savā starpā
nebūtu konkurenti, bet sadarbības partneri!
Evita Krūmiņa

Pasākumi Dagdas novadā

06.06. – 30.08. - Bērziņu pagasta tautas bibliotēkā – izstāde ar
skolas ieteiktās literatūras grāmatām “Lasīsim vasarā…”
01.07. – 18.07. – Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā – Jaunākā
daiļliteratūra “Brīvam brīdim”
04.07. – 18.07. – Andrupenes tautas bibliotēkā - Izstāde dažādu
speciālistu padomi “Esi vesels un laimīgs”
06.07. – 20.07. – Svariņu pagasta tautas bibliotēkā – Literatūras
izstāde veltīta angļu rakstniecei B. Kartlendai - 115
08.07. – 18.07. – Svariņu pagasta tautas bibliotēkā – Tematiska
izstāde “Latvijas pērles”
08.07. – Dagdas parka estrādē – Krāsu diskotēka
09.07. – Dagdas parka estrādē – 2. Starptautiskais baltkrievu
dziesmu un deju festivāls “Fest”
11.07. – 25.07. – Dagdas pagasta bibliotēkā – jaunāko grāmatu
un citu materiālu izstāde “Ceļā uz Tavu veselību!”
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14.07. – Svariņu pagasta tautas bibliotēkā – “Brīnumu lauks” spēle skolēniem 2.-4.kl.
15.07. – 29.07. – Svariņu pagasta tautas bibliotēkā – Literatūras
izstāde veltīta rakstniecei Monikai Zīlei – 75
15.07. – Bērziņos – Pļaušanas svētki
16.07. - Konstantinovas Tautas namā - Akas svētki
18.07. – 30.07. – Andrupenes tautas bibliotēkā - izstāde veltīta
Maizes dienai “Neba maize pati nāca”
29.07. – 31.07. – Novada svētki “Annas Dagdā 2016”
01.08. – Andrupenes tautas bibliotēkā - Tūrisma materiālu izstāde “Atklāj Latviju no jauna”
01.08. – 20.08. - Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā – Literatūras
izstāde “Puķu dārza krāšņums augustā”
01.08. – 22.08. – Dagdas pagasta bibliotēkā - grāmatu un citu
materiālu izstāde “Latvijas mazpilsētu šarms”
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Dagdas Novada Ziņas

Dzimušie Dagdas novadā
jūnijā*:

Jūlija jubilāri* Dagdas novadā
Igaune Lidija, 22.07., Ezernieku pag.
Jubele Staņislava, 20.07.,Andrupenes pag.
Silineviča Valentīna, 01.07., Ezernieku pag.
Siņakovs Pāvels, 20.07., Andzeļu pag.
Spila Marija, 31.07., Svariņu pag.
Viguls Pēteris, 20.07., Konstantinovas pag.

-75-

Augustovs Vincentijs, 13.07., Dagda
Kromāne Regīna, 20.07., Dagda
Sauka Vera, 17.07., Bērziņu pag.
Valtere Anna, 26.07., Dagda
Vigulis Donāts, 24.07., Konstantinovas pag.

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!
Kapu svētki:

09.07., plkst. 12:00 – Meļķeru
kapos
09.07., plkst. 13:00 – Leimaņu kapos
09.07., plkst. 15:00 – Maču
kapos
10.07., plkst. 15:00 – Vorzovas kapos
16.07., plkst. 13:00 – Bricu
kapos
16.07., plkst. 14:00 – Zeļļu
kapos
23.07., plkst. 13:00 – Kovaļku
kapos
23.07., plkst. 15:00 – Veteraucu kapos

30.07., plkst. Uzreiz pēc sv.
Mises baznīcā 11:00 – Beresnes kapos
30.07., plkst. 14:00 – Nazaru
kapos
30.07., plkst. 14:00 – Dagdas
vecajos kapos
30.07., plkst. 16:00 – Muranišķu kapos
31.07., plkst. 14:30 – Andrupenes kapos
07.08., plkst. 12:00 –
Ezernieku kapos

-80-

Beitāne Valija, 21.07., Andrupenes pag.

-85-

Nikitina Marija, 18.07., Konstantinovas pag.
Stārastiņa Janīna, 09.07., Ezernieku pag.

-90-

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

-70-

Aleksandra Kekere
Esmeralda Čaplinska
Kaspars Gapaņonoks
Keita Geka
Maksims Komarovs
Aleksandrs Korņilovs
Nika Meldere
Karolīna Trifonova

Krūmiņa Anna, 22.07., Dagda
Maculeviča Veronika, 20.07., Ķepovas pag.

Ar pilnu kapu svētku sarakstu
var iepazīties www.dagda.lv/
Kultūra/Reliģija

Viņsaulē aizgājušie* Dagdas novadā jūnijā:
Antons Beitāns (dz.1940.g.)
Velta Bogreca (dz.1937.g.)
Aleksandrs Čerepahins (dz.1937.g.)
Nikolajs Kostrovs (dz.1963.g.)
Vladislavs Kotleronoks (dz.1937.g.)
Ksenija Lastovska (dz.1930.g.)
Dominiks Pauliņš (dz.1941.g.)
Marija Rutka (dz.1923.g.)
Antoņina Rutka (dz.1926.g.)
Izsakām
dziļu
Aleksandrs Skoromko (dz.1958.g.)
līdzjūtību
Valentīna Svarinska (dz.1934.g.)
tuviniekiem
Helēna Šaripo (dz.1934.g.)
Genovefa Šņucina (dz.1917.g.)
Antoņina Užāne (dz.1930.g.)
Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Dagdas Novada Ziņas”
Alejas ielā 4, Dagda,
Dagdas novads, LV - 5674

Redaktores: Evika Muizniece,
Evita Krūmiņa evita.krumina@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721
Tulks Ualentīna Kivliņa

*reģistrēti Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļā līdz 30. jūnijam

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

Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce obligāta!

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

