Festivāls “Apskauj mani,
māmuliņa!”
Šogad festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!”
norisinājās jau ceturto
reizi.
20.maija rīta pusē VSPC
“Dagda” teritorijā notika
ieskaņu koncerts, kurā uzstājās dalībnieki no Visaginas un Baltkrievijas.
Vēlāk visi gribētāji varē-

ja doties uz Dagdas parku,
kur notika festivāla galvenais koncerts. Pasākumā piedalījās kolektīvi no
Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas.
Ģimenes ar bērniem varēja izbaudīt koncertu vairāku stundu garumā. Arī
saulīte lutināja festivāla dalībniekus un skatītājus. Savukārt
mazākie svētku
apmeklētāji priecājās lēkājot uz
piepūšamajām atrakcijām. Kā arī
tika piedāvātas
radošās darbnīcas
ģimenēm ar bērniem.
Noslēguma
koncerts 21.maijā
notika Ezernieku Saietu namā.
Koncerta apmeklētājus priecēja
viesi no Tallinas
un Ezernieku Saietu nama pašdarbnieki.

Poļaki - sportiskākā ģimene

Tu r p i n ā j u m s
5.lpp.

Andrupenes PII „Avotiņš„

Tallinas Franču skolas deju grupa „Leesikad„

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 6.jūlijā
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Dagdas novada domes sēžu lēmumi
18.maijā tika sasaukta ārkārtas domes sēde, kurā skatīja vienu jautājumu. Deputāti lēma par
pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu vienai personai uz laiku līdz
2017.gada 31.augustam.
25. maija kārtējās domes sēdes
laikā deputāti piešķīra vienreizēju
sociālo pabalstu ārkārtas situācijā
vienai personai 760,00 EUR un otrai personai - 150,00 EUR.
Tika apstiprināts Dagdas novada
pašvaldības 2016.gada pārskats ar
bilanci pēc pašvaldības finansiālā
stāvokļa uz 2016.gada 31.decembri
–17 588 833 EUR.
Divām personām tika anulētas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Izskatīti jautājumi par līgumu
slēgšanu uz pašvaldības īpašumiem, jo tika saņemti pieteikumi
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamajiem īpašumiem.
Sakarā ar to, ka vairākiem pašvaldības ceļu posmiem to konstrukcijas nolietošanās dēļ nav iespējams nodrošināt uzturēšanas
klasei atbilstošu prasību izpildi,
kā arī nepietiekoša finansējuma
dēļ veikt avārijas stāvoklī esošo
ceļu remontu, tika nolemts noteikt
avārijas stāvokli vairākiem Dagdas
novada pašvaldības autoceļiem. Ar
pilnu sarakstu var iepazīties www.
dagda.lv / Pašvaldība / Dagdas novada ceļi.
Veikti grozījumi Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumu un telpu nomu cenrādī, kas stāsies spēkā
2017.gada 1.jūnijā.
Deputāti nolēma ņemt aizņēmu-

mu uz desmit gadiem Valsts kasē
146 400,00 EUR apmērā, lai realizētu ES ELFLA projektu “Dagdas
Tautas nama teritorijas sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
Sakarā ar Andzeļmuižas draudzes lūgumu, deputāti atļāva novirzīt 738,88 EUR Svētā Jāņa
Kristītāja Andzeļmuižas draudzei
sagruvušās ēkas demontāžai.
Tika nolemts novirzīt no
pašvaldības 2017.gada budžetā
plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 8 500,00 EUR
remontdarbu veikšanai pašvaldības
ēkā “Zāles”, Ezerniekos pieejamības nodrošināšanai.
Apstiprināta pašvaldības nekustamā īpašuma „Zaļbirzītes”,
Andrupenes pagastā, Dagdas novadā nosacītā cena 21 800 EUR un
izsoles noteikumi.
Apstiprināts Aleksandrovas internātpamatskolas nolikums jaunā
redakcijā.
Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 300,00 EUR apmērā Jettes
Užānes dzīvei un daiļradei veltītas
grāmatas “Jettes Dienu grāmatas”
izdošanai.
Izskatīti dzīvokļu jautājumi –
trim personām pagarināti īres līgumi.
Deputāti lēma par: pašvaldības
īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā; zemes nomas līgumu slēgšanu; zemes nomas tiesību pagarināšanu; Ezernieku pagasta padomes
29.06.2004. lēmuma “Par zemes
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā I.

Š.” atcelšanu; adreses piešķiršanu;
zemes nomas tiesību pāreju; neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; zemes vienību robežu
un platību grozīšanu; zemes apakšnomu; mazdārziņiem un ganībām
iznomāto zemesgabalu saraksta
apstiprināšanu Dagdas pilsētā; zemes nomas tiesību izbeigšanu; nekustamā īpašuma sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu.
Pieņemts zināšanai izpilddirektora pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu aprīlī – maijā.
Uzklausījuši pašvaldības izpilddirektora un Ezernieku vidusskolas
sporta zāles būvnieka SIA “Latgalija” pārstāvju ziņojumu par radušos
situāciju un papildus darbu rašanās
iemesliem, deputāti apstiprināja
sporta zāles būvniecības papildus
darbus par summu 38 745,41 EUR
(t.sk. PVN) un nolēma sagatavot
Līguma projektu par objektā veikto
papilddarbu apmaksu un iesniegt
apstiprināšanai domē.
Visu būvnieku skaidrojumu varēs noklausīties domes sēdes audio
ierakstā.
Ar pilnu domes sēdes protokolu,
pielikumiem un audio ierakstu var
iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes
protokoli.

2. Seminārs „Paaugstināts
asinsspiediens – cēloņi, ietekme uz veselības stāvokli, primārā profilakse” (SIA
“Olgas Golubes ģimenes
ārsta prakse”) tiks pārrunāti
jautājumi:
• paaugstināta asinsspiediena pazīmes, cēloņi;
• faktori, kas nav no mums
atkarīgi;
• faktori, ko mēs varam
ietekmēt;
• dzīvesveida korekcija,
veselīgs dzīvesveids u.c.
Semināru laiks un vieta:
07.06.2017. plkst. 16:00
- Ezernieku Saietu nams
(Ezernieki, Ezernieku pagasts);
07.06.2017. plkst. 18:30 –
Dagdas Tautas nams/izstāžu
zāle (Alejas iela 29, Dagda).
Uz semināru vēlams iepriekš pieteikties pie Ligitas
Nagļas pa tālr. 29366163 vai
e-pastu: ligita.nagla@dagda.
lv.
Semināra izdevumus segs

Portālā ziedot.lv ir publicēts lūgums
palīdzēt mūsu novadniekam Vladimiram
Mamošinam.
Vladimiram no Dagdas pagasta Beitāniem ir 58 gadi. Viņam ir 3 bērni, vecākie
jau ir pieauguši, bet jaunākā meita šopavasar
absolvēs 9. klasi. Vladimirs pēc profesijas ir
metinātājs. Pēdējos gados Vladimirs strādāja par metinātāju kādā uzņēmumā Rīgā. Šobrīd Vladimirs vairs nevar stādāt, jo viņam
atklāja smagu slimību - ļaundabīgu audzēju.
Vladimiram ir nozīmēta ārstniecība. Paralēli ķīmijterapijai nepieciešama
papildus terapija ar medikamentu, kas
uzlabo ķīmijterapijas iedarbību, tādēļ ārstu
konsīlijs nozīmējis Bevacizumab, ko Latvijā
diemžēl valsts neapmaksā. Vladimirs ir
vērsies Nacionālajā veselības dienestā ar
lūgumu izskatīt individuālu zāļu kompensāciju, bet atbilde vēl jāgaida. Viena kursa
cena ir 1932,76 eiro. Vladimirs ir uzsācis
ārstniecību, taču atlikušajiem 5 kursiem
kopā nepieciešami vēl 9663,80 eiro. Šādu
summu Vladimirs vairs nevar atļauties,
tādēļ viņš lūdz līdzcilvēku palīdzību.
Ziedot var portālā www.ziedot.lv/palidziba-vladimiram-mamosinam-2789.
Ziedot.lv no ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa
ziedotā nauda 100% apmērā nonāk tam paredzētajam mērķim. Ziedot.lv administratīvās izmaksas netiek segtas no Jūsu ziedojumiem.
Organizācijai ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod iespēju
saņemt ienākuma nodokļu atlaides.
Informāciju sagatavoja:
Palīdzēsim Vladimiram!

Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja

Iedzīvotājus aicina uz semināru par slimību
profilakses jautājumiem

2017.gada 7. jūnijā
Dagdas novada iedzīvotāji
ir aicināti uz informatīviem
semināriem par slimību
profilakses jautājumiem
Ezerniekos un Dagdā.
Uzzināsiet par profilaktisko apskašu nozīmi, dažādām slimību profilakses
aktualitātēm, kā arī apgūsiet,
kā lietot paškontroles ierīces
patstāvīgai veselības stāvokļa noteikšanai.
Semināru tēmas/lektors:
1. Seminārs „Kā atpazīt
sirds slimību risku un ko
darīt” (SIA “Olgas Golubes
ģimenes ārsta prakse”) tiks
pārrunāti jautājumi:
• sirds slimību riska faktors un tā ietekme uz veselīgu dzīvi;
• riska faktora ietekmējošie lielumi: smēķēšana,
asinsspiediens, holesterīns,
svars un mazkustīgs dzīvesveids, stress;
• kā ietekmēt šos faktorus
- ieteikumi un profilakse u.c.

Palīdzība
līdzcilvēkam

Dagdas novada pašvaldība
no projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” Nr.
9.2.4.2/16/I/020 pieejamajiem līdzekļiem.
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.

Informācijas avots:
www.ziedot.lv

Runā tauta
Pēc iedzīvotāju lūguma
tiek publicēta informācija
par atkritumu šķirošanu.
Stiklam paredzētajā zaļajā šķirošanas konteinerā
drīkst mest tīras stikla burkas
un pudeles bez pārtikas produktu atliekām. Nav nepieciešams iepakojumu mazgāt
ar trauku mazgāšanas līdzekli, pietiks, ja to rūpīgi izskalos ar ūdeni. Stikla pudeles un
burkas var būt ar etiķetēm un
alumīnija foliju, jo pārstrādes
procesā tās tiks atdalītas.
Stiklam paredzētajā konteinerā nedrīkst mest porcelāna un stikla traukus, spoguļstiklus, logu stiklu, stikla
lauskas un spuldzes, eļļainu,
taukainu stikla iepakojumu
vai ar ēdiena paliekām.
Plastmasai paredzētajā
dzeltenajā šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīru
iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām. Šajā konteinerā var mest PET dzērienu
pudeles, šampūna un citu higiēnas produktu cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu,
kastītes, spainīšus, plastmasas plēves, maisiņus. Pirms
izmešanas PET pudeles jāsaplacina, lai tās aizņemtu mazāk vietas.
Konteinerā nedrīkst mest

vienreizējās lietošanas traukus, krējuma un jogurta trauciņus, olu, sadzīves ķīmijas
un līmes plastmasas iepakojumu, mazos, čaukstošos plastmasas maisiņus, plastmasas
rotaļlietas. Pārstrādei nav derīgas arī tādas PET pudeles,
kurās uzglabāta eļļa, etiķis vai
sadzīves ķīmija, jo šīs vielas
traucē pārstrādes procesu.
Papīram/kartonam paredzētajā zilajā šķirošanas
konteinerā drīkst mest izjauktas vai saplacinātas kartona kastes, brokastu pārslu,
cepumu, kurpju kastes, avīzes, žurnālus, grāmatas, biroja papīru.
Šajos konteineros nevajadzētu mest piena un sulu
pakas, līmpapīru, papīra olu
iepakojumu, kartona iepakojumu ar pārtikas produktu
atliekām, fotopapīru, papīra
vienreizējās lietošanas traukus, kā arī laminētus papīrus
un reklāmas materiālus. Tajā
nevajadzētu mest slapju vai
ar pārtikas produktu atliekām
sabojātu iepakojumu.
Informāciju apkopoja
Evita Krūmiņa
Informācijas avots:
www.lvportals.lv
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Avārijas stāvoklī esošie Dagdas novada
pašvaldības ceļi
Sakarā ar to, ka vairākiem pašvaldības ceļu posmiem to konstrukcijas nolietošanās dēļ nav
iespējams nodrošināt uzturēšanas klasei atbilstošu prasību izpildi, kā arī nepietiekoša finansējuma dēļ veikt avārijas stāvoklī esošo ceļu remontu, 25. maija domes sēdē tika nolemts
noteikt avārijas stāvokli vairākiem Dagdas novada pašvaldības autoceļiem:

Pagasts
Andrupenes
Andzeļu
Asūnes
Bērziņu

Ceļa
Ceļa nosaukums
numurs
1 - 27
Murāni -Sloboda

Ceļa posms
no km
līdz km
0.00
1.08

Posma
garums
1.08

1 - 32

Lītaunieki - Akmeņdārzs

0.00

0.38

0.38

2-9
2 - 17
3-1
3 - 12
4 - 13
4 - 17

Artjomovka - Krivina
Ruduški - Beitāni
Kaitra - Ustje
Ferma - Glušaks
Moroziki - Vidņeva
Moroziki Morozovas vec.
kapi
Bojāru kapu piebr. ceļš
Ezernieki - Garaudži
Jurkova - Madaras
Juguli - Gostiņi
Ignatova - Ojatnieki
Neikšāni - L.Katriniški
Katriniški - Barinauci
Blusova - Ķepova
Kairīši - Babrovščina Spoģeva
Malcāni - Rubuļu kapi
Novički - Davidenki

2.00
1.50
4.90
0.00
0.00
0.00

3.82
2.78
6.58
0.12
0.97
1.96

1.82
1.28
1.68
0.12
0.97
1.96

0.60
0.73
0.00
1.08
1.70
0.95
0.00
0.85
0.98

1.20
1.36
0.09
1.92
6.89
2.73
0.58
2.64
4.83

0.60
0.63
0.09
0.84
5.19
1.78
0.58
1.79
3.85

0.00
0.00

1.15
1.62

1.15
1.62

Dagdas

5-9
6 -1
Ezernieku
6 - 30
6 - 33
Konstantinovas 7 - 1
8-6
Ķepovas
8-9
8 - 17
9 - 17
Svariņu
Šķaunes

10 - 20
10 - 23

Liels atbalsts maznodrošinātajiem
Latvijas sarkanā krusta
Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas
Šķaunes nodaļa jau otro
gadu pēc kārtas gūst atbalstu Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātajā
projektu konkursā, kur
fonds atbalsta darbīgas
bezpeļņas
organizācijas,
kas palīdz grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem.
Jaunā programma, kas ilgst
trīs gadus, „Pats savam saimes galdam” ir turpinājums
projektam „Maizes rieciens”
(2013-2016) aktivitātei „Atbalsts līdzdarbībai”. Arī
šogad, pateicoties fonda at-

balstam, Šķaunes, Bērziņu,
Ezernieku un Dagdas pagastu 30 mājsaimniecībām
ir unikāla iespēja piedalīties
šajā pasākumā. Šīs programmas ietvaros tika atbalstītas
uzņēmīgas un rosīgas apkaimes ģimenes, kas izteica
vēlmi pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam, kas uzlabos viņu dzīves
apstākļus.
Projekta laikā pagastu iedzīvotāji no fonda saņēma
sēklu, stādu un dārza inventāra dāvinājumu, kas palīdzēs sekmīgi iekopt, rūpēties
par savas ģimenes dārzu un

izaudzēt ražu. No 4.aprīļa
līdz 30.novembrim iesaistītajām ģimenēm ir iespēja saņemt konsultācijas par ražas
kopšanu un citiem ar to saistītiem darbiem, kā arī dalīties savā pieredzē. Savukārt,
tuvojoties rudenim, viena no
aktuālākām tēmām būs par
ražas uzglabāšanu ziemai un
konservēšanu. Projekta laikā
neizpaliks arī bez ražas dalīšanas svētkiem, ko projekta
dalībnieki, tradicionāli nelielu daļu, no izaudzētā dāvās
trūkumcietējiem.

Sandra Drozdova
LSK
Krāslavas,
Dagdas,
Aglonas
novadu
komitejas
Šķaunes Māmiņu centra
vadītāja

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots
pašvaldības nekustamais īpašums „Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā, Dagdas
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0070,
kopējā platība 16,4 ha. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 21 800,00 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās
atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.
tālr.29192507. Izsole notiks 2017. gada 30. jūnijā plkst.15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un
pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā,
darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.

Turpinās sakopšanas darbi
Lai gan Lielā talka notika
jau aprīlī, daudzi vides uzkopšanas darbi turpinājās vēl
arī maijā. PI “Pilsētsaimniecība” un pašvaldības administrācijas darbinieki pirms
festivāla “Apskauj mani,
māmuliņa!” sakopa Dagdas
parka teritoriju. Tajā pat laikā tika tīrīta atpūtas vieta pie
Dagdas ezera - ūdenslīdēji
tīrīja ezera un upes ietekas
gultni. No ūdens izvilka stikla pudeles, lauskas, burkas,
konservu bundžas, pleznas,
metāla caurules un citus gružus. Ezera krastu jau iepriekš
bija sakopuši Dagdas vidusskolas skolēni un pedagogi. Lūdzam iedzīvotājus būt
kārtīgiem un vienmēr sakopt
atpūtas vietas pēc sevis, kā
arī nemest ūdenī atkritumus
un citas veselību un dzīvību
apdraudošas lietas!
Arī pati pilsēta Dagda tika
saposta – dobēs iestādītas
puķes un pie daudziem namiem un uz apgaismojuma
stabiem dažādās formās ir
uzstādītas latviešu etnogrāfiskās zīmes. Lūk dažu zīmju
skaidrojums:
• Auseklis, arī rīta zvaigzne - zvaigzne ar astoņiem
stariem un simbolizē gaismas uzvaru cīņā pret tumsu.
Zīme sargā un nelaiž klāt
tumsas spēkus, burvjus un
ļaunus cilvēkus. Auseklīti
uzskata arī par spēcīgāko lietuvēna krusta variantu, jo tas
jāuzvelk ar vienu līniju. Folklorā Auseklis minēts gan kā
Dieva dēls, gan kā zvaigžņu
skaitītājs, arī Saules meitas
līgavainis.
• Austras koks, arī saules koks - cilvēces zināšanu
simbols, kas parāda pasaules
kārtības tiekšanos uz augšu.
Zīme apvieno mūsu senčus,
mūs un mūsu bērnus, pagātni, tagadni un nākotni.
Šajā simbolā izteikts cilvēka

priekšstats par pasauli: koka
saknes simbolizē pazemes
pasauli, stumbrs – vidus pasauli – vietu, kurā mēs uzturamies kopā ar dzīvniekiem
un augiem, bet lapotne simbolizē augšējo – debesu pasauli -, uz kuru visi tiecas. Šī
zīme sargā dzimtu, ģimeni,
savieno ar Dievu, dod spēku
un padomu.
• Saules zīme simbolizē
mūžīgu kustību, dzīvības
spēku, sargā dzimtu, nes
Dieva svētību. Tā ir palīgs
zemkopim, labvēlīga ražas
gada devēja. Saule ir mīļā
māte jebkurai dzīvai radībai.
Saule māca arī taisnīgumu
un žēlsirdību – tā spīd visiem
vienādi.
• Jumis - auglības zīme,
ar ko saistīti dažādi labības
pļaujas un ražas rituāli. Grafiski jumja zīme atgādina divus sakrustotus kāsīšus vai
burtu W. Par Jumja mājvietu
tiek uzskatīti gan divi kopā
saauguši ziedi vai rieksti,
gan tradicionāli arī divas labības vārpas - Jumim viss
padodas dubulti.
• Zalktis - simbolizē gudrību un zintniecību. Zalktis
tiek uzskatīts par svētu dzīvnieku, kam ir pieejama visa
gudrība.
• Dieva zīme - parasti trijstūris vai kāsis ar virsotni uz
augšu. Šo zīmi novietojot
vertikāli plaknē, smaile norādīs uz debesīm. Apzīmē
debesu jumu, vīrišķo spēku,
gaismu, tiekšanos uz augšu.
Atbilstoši šai zīmei mūsu
senči veidoja savu māju jumtus un tādejādi dzīvoja zem
Dieva zīmes. Šai zīmei ir ļoti
liela simboliskā jēga, tā piesaista dievišķos un radošos
spēkus.
Informāciju apkopoja:
Guna Malinovska

Pasažieru ievērībai!
Sakarā ar pasažieru plūsmas samazināšanos svētku dienās
tiks atcelti šādi reisi:
Datums

23.06.

24.06.

Maršruta nosaukums
Dagda-Krāslava-Dagda

Atiešanas laiks no
Dagdas
14:20; 17:15

Dagda-Šķaune-Dagda

17:00

Dagda-Ruduški-Dagda

15:15

Dagda-Dinaborčiki-Dagda

17:15

Dagda-Grāveri-Dagda

5:50; 15:15

Dagda-Auleja-Dagda

6:30; 14:00

Dagda-Bērziņi-Dagda

9:00; 15:15

Dagda-Aglona-Dagda

7:30; 14:10

Dagda-Rēzekne-Dagda

7:40; 14:50

Dagda-Šķaune-Dagda

5:50; 17:00

Dagda-Krāslava-Dagda

8:20; 14:20

Dagda-Ruduški-Dagda

6:50; 15:15

Dagda-Daugavpils-Dagda

7:00

Informāciju par citu reisu izmaiņām var saņemt pa tālruni
65653853 AO “Dagda”.
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Iedzīvotājus aicina veikt bezmaksas
profilaktiskās veselības pārbaudes
Nacionālais veselības dienests atgādina, ka iedzīvotājiem no valsts budžeta
līdzekļiem tiek apmaksātas
noteiktas profilaktiskās veselības pārbaudes un vakcinācija, kas sniedz iespēju
uzraudzīt savu veselību,
savlaicīgi pamanīt izmaiņas veselības stāvoklī un
pasargāt sevi no saslimšanām.
Iedzīvotāji, kuri gada laikā
nav vērsušies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar kādu saslimšanu, var doties pie ārsta
uz bezmaksas profilaktisko
apskati. Apskates laikā ģimenes ārsts iztaujā pacientu,
izvērtē vispārējo veselības
stāvokli un nepieciešamības
gadījumā veic asinsspiediena un pulsa noteikšanu,
sirdsdarbības un plaušu izklausīšanu, vēdera iztaustīšanu, limfmezglu apskati un
iztaustīšanu, vairogdziedzera
stāvokļa novērtēšanu, krūšu
dziedzeru apskati un iztaustīšanu u.c. pārbaudes.
Diemžēl vairāk nekā 80 %
ģimenes ārstu praksēs reģistrēto pieaugušo, kuri gadu un
ilgāk nav vērsušies pie sava
ģimenes ārsta saistībā ar saslimšanu, nav izmantojuši šo
iespēju un pārbaudījušies pie
ārsta profilaktiski.
Ja informācija par sava
ģimenes ārsta praksi ir piemirsta, to var noskaidrot,
pieslēdzoties valsts E-veselības portālam www.evese-

21. jūnijā Dagdu pieskandinās folkloras kopas
un etnogrāfiskie ansambļi
no visas Latvijas. Vairāk
nekā 45 tradicionālās kultūras kolektīvi pulcēsies
uz Starptautiskā folkloras
festivāla “Baltica 2018”
modelēšanas
pasākumu
“Vasaras Saulgriežu svētki
Dagdā”.
Gatavošanās saulgriežiem
sāksies ar folkloras uzvedumu “Pierts” Dagdas centrālajā laukumā un svinības
turpināsies Saulgriežu sētā
(pilsētas skvērā). Saulgriežu
virtuvē gatavos auksto zupu,
sies Jāņu sieru, kuls sviestu
un vārīs zāļu tēju. Saulgriežu darbnīcā ikviens varēs saposties svētkiem, sapinot sev
vainagu, vai iet rotaļās kopā
ar bērniem. Kā jau Vasaras
saulgriežos pienākas, tiks sagaidīti Jāņa bērni, godā cels
Jāņa māti un Jāņa tēvu un
klās svinību galdu.
Tā kā Saulgriežu naktī ir
jādzied, jādejo un jālec pāri
ugunskuram, visi svētku dalībnieki plkst.22:00 dosies

liba.gov.lv sadaļā “Mans ģimenes ārsts”.
Ģimenes ārsta praksē var
interesēties arī par iespējām
veikt valsts apmaksāto profilaktisko krūšu, dzemdes
kakla un zarnu (kolorektālo)
pārbaudi, lai noskaidrotu,
vai nav pamata aizdomām
par ļaundabīgām slimībām.
Gan vēža profilaktiskās pārbaudes, gan pēcpārbaužu izmeklējumi un ārstēšana tiek
nodrošināti ārpus kopējās
rindas un ārstniecības iestādei noteiktā valsts finansējuma (kvotām).
Krūšu un dzemdes kakla
pārbaudes veikšanai sievietēm noteiktos vecumos tiek
nosūtītas uzaicinājuma vēstules, kuras nozaudēšanas
gadījumā var atjaunot, vēršoties sava ģimenes ārsta praksē. Uzaicinājumi krūšu pārbaudei tiek nosūtīti sievietēm
50 – 69 gadu vecumā (reizi
divos gados), bet dzemdes
kakla pārbaudei 25 – 70 gadu
vecumā (reizi trijos gados).
Zarnu profilaktisko pārbaudi
var veikt sievietes un vīrieši
50 – 74 gadu vecumā (reizi
gadā), saņemot ģimenes ārsta praksē skrīningtestu vai
nosūtījumu uz laboratoriju.
Noteiktos vecumos bez
maksas veicama arī vakcinācija. Pieaugušajiem ik 10
gadus jāveic kombinētā vakcīna pret difteriju un stinguma krampjiem, kas tiek veikta ģimenes ārsta praksē vai

ģimenes ārstam izsniedzot
nosūtījumu uz vakcinācijas
kabinetu. Savukārt bērnu
vakcinācijas kalendārs ir pieejams Slimību profilakses un
kontroles centra mājaslapas
www.spkc.gov.lv sadaļā “Tavai veselībai” – “Vakcinācija”.
Profilaktisko
veselības
pārbaužu veikšana un praksē reģistrēto pacientu vakcinācijas aptvere ir daļa no
ikgadējās ģimenes ārstu
darbības novērtēšanas, kas
sniedz iespēju ārstam īstenot
maksimāli efektīvu prakses
pacientu veselības profilaksi
un tādējādi saņemt piemaksu papildus prakses darbības
nodrošināšanai paredzētajam
valsts finansējumam.
Veicot ģimenes ārstu ikgadējo novērtēšanu, tiek vērtēta ne tikai profilakses īstenošana, bet arī bērnu aprūpe,
hronisko pacientu aprūpe,
ģimenes ārsta veikto manipulāciju daudzveidība un
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta izsaukumu skaits pie ģimenes ārsta
pacientiem, ja izsaukuma rezultātā pacients nav ticis ievietots slimnīcā.

Informāciju sagatavoja:
Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Atgādinām iedzīvotājiem, ka vēl līdz 14. jūlijam
var pieteikties dalībai konkursā “Dagdas novada ziedu
dzīpari Latvijas villainē”. 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 mājas lapā
www.dagda.lv / Pašvaldība / Konkursi.

Pašvaldības konkursam
“Sabiedrība ar dvēseli 2017”
zināmi rezultāti

Kopumā Dagdas novada
pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2017” tika
pieteikti 14 projekti, no
tiem vērtēšanas komisija
finansiāli atbalstīja 10 projektus uz kopējo finansējumu 4934,77 euro.
Finansējumu saņems:
•
Iedzīvotāju
grupas
“Kapu “Zeļļi” apmeklētāji”
projekts “Zeļļu kapsētas kapličas atjaunošana” – 499,25
euro.
•
Iedzīvotāju
grupas
“Šķaunes pagasta Muižnieku
ciemata iedzīvotāji” projekts
“Muižnieku kapu teritorijas labiekārtošana Šķaunes
pagastā Dagdas novadā” –
500,00 euro.
• Iedzīvotāju grupas “Bricu kapu piederīgie” projekts
“Kapličas atjaunošana Bricu
kapos Šķaunes pagastā Dagdas novadā” – 500,00 euro.
• Nereģistrētas iedzīvotāju
grupas “Zaļie draugi” projekts “Mēs par sakoptu pa-

Tuvojas Vasaras Saulgriežu
svētki

gājienā uz pilsētas parku.
Jāņu dziesmu pavadījumā
tiks iedegts gunskurs un dedzināti pērnā gada vainagi.
Tradicionālie danči, rotaļas
un sadziedāšanās turpināsies līdz pat saullēktam - kas
22.jūnijā ir plkst. 4:29. Saule tiks sagaidīta pēc senajām
latviešu tradīcijām - ar Saules dziesmām, rasas vākšanu
un mazgāšanos rasā.
“Vasaras Saulgrieži Latvijas novados” šogad tiks svinēti tieši vasaras saulgriežos
visos četros Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, tādējādi ieskandinot nākamā
gada Starptautisko folkloras festivālu “Baltica”, kas
notiks Jāņu tradīcijas zīmē.
Pasākumos piedalīsies un
izdziedās katra novada skaistākās Jāņu dziesmas, apmēram, 120 Latvijas folkloras
kopas un etnogrāfiskie ansambļi Dagdā, Jūrkalnē, Jelgavā un Turaidā.
Dagdā ieradīsies 45 folkloras kopas un etnogrāfiskie
ansambļi: Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis; Balvu

novada Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis, Bērnu un
jauniešu folkloras kopa Soldanī, Bērzpils folkloras kopa
Saivenis, Tilžas etnogrāfiskais ansamblis Sagša un Vectilžas folkloras kopa Saime;
Ciblas novada Blontu folkloras kopa Madara, Ciblas folkloras kopa Ilža, Zvirgzdenes folkloras kopa Saime;
Cesvaines novada Cesvaines
folkloras kopa Krauklēnieši;
Daugavpils novada Ambeļu
KN folkloras kopa Speiga,
Daugavpils folkloras kopa
Dyrbyni, Daugavpils folkloras dziesmu un deju kopa
Svātra, Dubnas folkloras
kopa Atzola, Naujenes folkloras kopa Rūžeņa, Vaboles etnogrāfiskais ansamblis
Vabaļis, Nīcgales folkloras
kopa Neicgaļīši; Kārsavas
novada Mežvidu folkloras
kopa, Salnavas etnogrāfiskais ansamblis, Mērdzenes
etnogrāfiskais
ansamblis
Mārga; Krāslavas novada
Aulejas etnogrāfiskais ansamblis Aulejas sievas, Izvaltas bērnu folkloras kopa

Mozī latgalīši, Izvaltas folkloras kopa Izvoltīši, Ūdrīšu
folkloras kopa Rudzutaka;
Ludzas novada Nirzas etnogrāfiskais ansamblis Raipole, Ņukšu folkloras kopa
Rīkšova; Rēzeknes novada
Bērzgales folkloras kopa,
Čornajas folkloras kopa
Ausmeņa, Kaunatas folkloras kopa Rāzna, Mākoņkalna folkloras kopa, Ozolaines
folkloras kopa Zeiļa, Ratnieku folkloras kopa Rateņš,
Rēzeknes folkloras kopa
Rūta, Rikavas etnogrāfiskais
ansamblis Rikava, Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis; Riebiņu novada Galēnu
folkloras kopa Vydsmuiža
un Riebiņu etnogrāfiskais
ansamblis Jumaleņa; Rugāju
novada Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis; Vārkavas
folkloras kopa Dzeipurs;
Viļānu novada Dekšāres vīru
folkloras kopa Kūzuls un
Viļānu folkloras kopa Viļōnīši. Kā arī mašmāju Andrupenes folkloras kopa Sovvaļnīki, Dagdas folkloras kopa
Olūteņi, Ezernieku etnogrā-

gastu!” – 465,00 euro.
•
Jauniešu
biedrības
“DEVA” projekts “Atpūta dvēselei-turpinājums” –
500,00 euro.
• Projekta grupas “Skola –
mūsu mājas” projekts “Mēs
savai pilsētai” – 480,52 euro.
• Biedrības “OrhidejasS”
projekts “Sporta un atpūtas
laukuma labiekārtošana Andzeļu ciemā” – 500,00 euro.
• Iedzīvotāju grupas “Labie cilvēki” projekts “Teritorijas labiekārtošana Andzeļu
ciemā pie Sv. Jāņa Kristītāja
baznīcas” – 500,00 euro.
• Iedzīvotaju grupas “Alejas ielas 30 iedzīvotāji” projekts “Daudzdzīvokļu mājas
Alejas iela 30 mājas lieveņu
un iekšpagalma sakārtošana”
– 500,00 euro.
• Nereģistrētas iedzīvotāju
grupas “Kastanis” projekts
“Ar mīlestību pret dabu!” –
450,00 euro.
Artjoms Gekišs
Projektu koordinators

fiskais ansamblis Akmiņeica
un Šķaunes folkloras kopa
Gaiļupeite.
“Vasaras Saulgriežu svētkus Dagdā” sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo kultūras centru organizē Dagdas
novada pašvaldība, Dagdas
Folkloras centrs un Dagdas
novada Tautas nams. 2018.
gadā festivāls “Baltica” norisināsies Latvijā laikā no
16.jūnija līdz 21.jūnijam,
un tā tēma būs “Ziedēšana.
Jāņi”.
Papildus informācija:
Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras
centra vadītāja
Tel. 26123157,
e-pasts:oluteni@inbox.lv
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Dagdas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja
Tel.65681721,
mob.26621945, e-pasts: guna.
malinovska@dagda.lv

Dagdas Novada Ziņas
Turpinājums no 1. lpp.
Šo triju dienu laikā skanēja dziesmas latviešu, lietuviešu, baltkrievu,
krievu, angļu un latgaliešu valodās,
skatītājus priecēja arī bērnu modes
skates parādes, kā arī tika izdejotas
raitas dejas.
20. maijā, festivāla “Apskauj
mani, māmuliņa!” ietvaros, tika
godināti konkursa “Dagdas novada gada ģimene 2017” laureāti.
Visām 7 nominācijām kopā tika
pieteiktas 16 ģimenes. Visvairāk pretendentu bija nominācijā “Radošākā
ģimene”.

Nominācijā “Dižģimene” tika
apbalvotas trīs ģimenes. Viena no
dižģimenēm bija Natālijas un Andra
Pauliņu ģimene. Valda un Rutas Stepiņu ģimene arī saņēma nomināciju
“Dižģimene”. Trešā Dižģimene bija
Aleksandra un Nadeždas Smoļaninovu ģimene.
Nominācijā “Sirds/labvēlīgākā
ģimene” tika apbalvotas divas ģimenes. Pirmā bija Rutko ģimene. Otrā
sirds/labvēlīgāka bija Annas Jubeles
ģimene.
Nominācijā “Izpalīdzīgākā ģimene” tika apbalvota Sanitas un

Deju kolektīvs „Alegro” (Visagina)

Andra Karpoviču ģimene.
Nominācijā “Radošākā ģimene”
tika apbalvotas piecas ģimenes un tās
ir: Renāte un Juris Kekeri, Ineta un
Jānis Andžāni, Olga un Einārs Brenči, Ludmila un Genādijs Domkovi un
Ilona un Valērijs Krūmiņi.
Nominācijā “Sportiskākā ģimene” tika apbalvota Diānas un Edgara
Poļaku ģimene.
Nominācijā “Dziedošākā ģimene” tika apbalvota Vitas un Aigara
Orolu ģimene.
Gada ģimenes pagastos:
Andrupenes pagastā - Aļonas un

Karpoviči - izpalīdzīgākā ģimene
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Arņa Kaņeviču ģimene; Šķaunes pagastā – Larisa un Vjačeslava Šaripo
ģimene un Konstantinovas pagastā –
Svetlanas Mahmudovas ģimene.
Visas nosauktās ģimenes ir strādīgas un atsaucīgas, kas ikdienā labi
dara savu darbu, audzina bērnus un
kopj saimniecību.

Evita Krūmiņa

Brenči - radošākā ģimene

Ritma deju svētki “Dejotprieks”

27. maijā Asūnes brīvdabas estrādē jau trešo
gadu pēc kārtas norisinājās ritma deju svētki
“Dejotprieks”.
Katru gadu dejotāju interese aug. Šogad uz skatuvi kāpa 15 kolektīvi no 5 novadiem: Dagdas,
Krāslavas, Aglonas, Preiļu un Rēzeknes. Klāt-

esošos ar interesantiem priekšnesumiem priecēja: nē: dejotāji, lai arī ar satraukumu sirdī, dejoja ar
Asūnes līnijdeju grupa “Balzāms dvēselei”, Pe- pilnu atdevi un prieku. Asūnes pagastā ritma deju
lēču Kultūras nama deju grupa “Viss kārtībā” un svētki “Dejotprieks” jau kļuvuši par neatņemamu
“Bravo”, Grāveru līnijdeju grupa “LiDejas”, Pu- kultūras notikumu. Tie dod daudz pozitīvu emocišas līnijdeju grupa “Pirmais solis”, Kaplavas deju ju ne tikai dejotājiem, bet arī pagasta iedzīvotājiem
grupa “Kaplavas Alisa”, Skaistas līnijdeju grupa un viesiem.
“Harmonija”, Konstantinovas līnijdeju
Evita Krūmiņa
grupa “Magnolijas” un deju grupa
“Dzirkstelītes”, Izvaltas deju grupa
“Izvaltas Alisa”, Šķaunes deju grupa
“Romantika”, Skaistas pagasta deju
grupa “4+1”, Robežnieku deju grupa
“Robežnieku Alisa”, Svariņu TN deju
grupa “Zeltenes” un Dagdas deju grupa “Dagdas Alisa”.
Pasākuma laikā tika izdejotas dažādu ritmu dejas. Katrs kolektīvs, mainot krāšņus tērpus, iznāca uz skatuvi
divas reizes.
Svētki noritēja ļoti pozitīvā gaisot- Skaistas pagasta deju grupa „4+1„
Pelēču Kultūras nama deju grupa „Viss kārtībā„

Dagdā Baltā galdauta svētki tika
svinēti 5.maijā līdz ar tautas deju
ansambļa “Dagda” 40 gadu jubileju.
Uz pasākumu bija ieradies Ministru prezidents Māris Kučinskis.
Ministru prezidents uzrunāja Dagdas novada cilvēkus un pasniedza
Pateicības rakstus. Par augstu profesionalitāti pedagoģiskajā darbībā un
nesavtīgu ieguldījumu izglītības un

Baltā galdauta svētki

kultūras jomas attīstības veicināšanā Dagdas novadā Pateicības rakstu
saņēma Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča, par mūža ieguldījumu Ezernieku
bibliotēkas darbā – Lidija Igaune.
Ministru prezidenta pateicības rakstu saņēma arī zemnieku saimniecības
“Tingala” īpašnieki Maija un Juris
Ļevkovi, invalīdu brālības “Nema”
vadītāja Mārīte Zariņa un tautas deju
ansambļa “Dagda” vadītāja Rita
Vaišļa - par radošumu, organizatorisko prasmi un
ieguldījumu tautas dejas mākslas
kvalitātes celšanā Dagdas novadā.
Sarīkojuma
turpinājumā sekoja deja pēc
dejas tautas deju
ansambļa “DagMāris Kučinskis un Lidija Igaune
da” un viņu drau-

gu izpildījumā - Andrupenes Tautas na, un, protams, pašreizējā kolektīva
nama vidējās paaudzes deju kopa vadītāja Rita Vaišļa. Pēc pasākuma,
“Ondrupīši”, Andzeļu Tautas nama jau nakts aizsegā, deju kolektīva davidējās paaudzes deju kopa “Eži”, lībnieki iestādīja dāvināto ozolu un
Baltinavas Kultūras nama jauniešu nolasīja kociņā iesietos novēlējumus.
deju kolektīvs “Kusti kust”, Rušonas
pagasta Kultūras nama jauniešu deju
Guna Malinovska
kolektīvs “Rušona”, Aglonas
vidusskolas jauniešu deju kolektīvs un Dagdas folkloras
kopa “Olūteņi”.
Noslēgumā apsveikuma
vārdus kolektīvam veltīja
novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure, IKSN
vadītāja Marija Micķeviča,
Dagdas vidusskolas direktore
Vija Gekiša, bijušie TDA vadītāji Ina Zandare un Jāzeps
Ornicāns un citi sveicēji. Ar
ziedu klēpjiem tika sumināti
kādreizējie kolektīva vadītāji – Ina Zandare, kuras laikā
deju kolektīvs ieguva goda
nosaukumu – Tautas deju
ansamblis, Jāzeps Ornicāns,
Valda Timule un Aija Utki- Sandra Viškure un Rita Vaišļa
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Sveicam novada skolēnus ar panākumiem aizvadītajā mācību gadā
Tuvojoties mācību gada
beigām, 23. maijā skolēni un skolotāji no Dagdas
un Ezernieku vidusskolas,
Andrupenes pamatskolas,
Mūzikas un mākslas skolas
un Dagdas novada Sporta
skolas ieradās pie Dagdas
novada domes priekšsēdētājas uz pieņemšanu. Tika
godināti skolēni, kuriem
aizvadītajā mācību gadā
bija labas un teicamas sekmes un labi sasniegumu
ārpusskolas
aktivitātēs,
sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs un
ZPD konferencēs.
Par augstiem sasniegumiem novada, Valsts un re-

ģiona olimpiādēs interešu
izglītības un ārpusskolas aktivitātēs un augstām sekmēm
tika piešķirti tituli sekojošiem Dagdas novada izglītības iestāžu skolēniem:
Titulu “Veiksmīgākais
mācībās Dagdas novadā
2016.-2017.m.g.” 5.-6. klašu
grupā saņēma Reinis Vigulis, Lana Žvirble, Jana Antonova un Viktorija Lukiša.
7.-9. klašu grupā – Vineta
Bitte, Linda Slapiņa, Milāna
Gorbunova un Anna Marija
Vaišļa. 10.-12. klašu grupā –
Jānis Magone, Daniela Čapķeviča, Kristīne Andžāne un
Viola Daniela Kiseļova.
Titulu “Veiksmīgākais

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi

skolēns
olimpiādēs
Dagdas novadā 2016.2017.m.g.”
saņēma
Kristīne Ižika, Marina
Smoļaninova, Ksenija
Barkanova,
Kristīne
Mihailova,
Dana Moisejenoka,
Jevgēnijs
Locs, Viktorija
Ja- Andrupenes pamatskolas audzēkņi
kušenoka,
skolēni – Dagnija Vaišļa un
Violeta Milaševiča, Jā- Alvis Pundrurs.
Titulu “Gada sporta
nis Magone,
komanda
- 2017” saņēma
Jūlija Mošaka, Kristīne Ezernieku vidusskolas 10.Andžāne un 12. klašu volejbola jauktā
Viola Daniela komanda.
Pasākuma laikā tika goKiseļova
T i t u l u dināti 60 skolēni, kuri aiz“Gada spor- vadītājā mācību gadā ieguta laureāts vuši augstus sasniegumus
- 2017” saņē- mācībās. Tika arī godināti
ma divi Da- 3 ansambļi: folkloras kopa
gdas novada “Saiveņa”, VIA “Lēciens”,
sporta
sko- pop grupa “Youth”. Ezerlas audzēk- nieku vidusskolas volejbola
ņi – Andris komandas arī saņēma goda
Vorobjovs un diplomus.
Protams, skolēni nevarētu
Daniels Kazasasniegt
tik augstus srezultākevičs un divi
E z e r n i e k u tus bez skolotāju palīdzības,
v i d u s s k o l a s tāpēc arī pedagogi saņēma

goda diplomus par ieguldīto
darbu. Pasākuma laikā tika
godināti 36 skolotāji. Ar pilniem skolēnu un skolotāju
sasniegumiem var iepazīties
www.dagda.lv.
Tika godināti arī Dagdas
un Ezernieku vidusskolas,
Andrupenes
pamatskolas,
Mūzikas un mākslas skolas
un Dagdas novada Sporta
skolas direktori.
Diplomi tika pasniegti arī
Dagdas vidusskolai un Aleksandrovas internātpamatskolai par aktīvu dalību Starptautiskajos projektos.
Novēlam skolēniem un
skolotājiem tikpat augstus
sasniegumus arī nākamajā
mācību gadā!
Evita Krūmiņa

Sporta skolas aktualitātes
Aprīļa beigās un maija
sākumā sporta skolas audzēkņi piedalījās sekojošos
sporta pasākumos:
29. aprīlī daži vieglatlēti
piedalījās Jēkabpils atklātajā čempionātā vieglatlētikā.
Mārtiņš Konošonoks izcīnīja
1. vietu augstlēkšanā.
30. aprīlī mūsu volejbolistes piedalījās volejbola sacensībās sievietēm Krāslavā.
Šajā turnīrā mūsu komanda
bija pati jaunākā, jo šis bija
pieaugušo turnīrs. Kaut gan
meitenes neuzvarēja, viņas

pierādīja, ka spēj cīnīties ar
visām komandām.
4. maijā trīs vieglatlēti
piedalījās 5 km skrējienā apkārt Krāslavai. Jana Poļaka
un Daniels Kazakevičs izcīnīja 1. vietu savās vecuma
grupās.
9. maijā vieglatlēti piedalījās Latgales reģiona sacensībās vieglatlētikā “Jauno
vieglatlētu kauss”. Sportisti
startēja Dagdas vidusskolas
komandā. Viņu labākie rezultāti: Linards Pauliņš- 1.
vieta 100 m skriešanā un tāllēkšanā;
Jana Po-

ļaka – 1. vieta 1500 m skriešanā un 2. vieta tāllēkšanā;
Ilze Beitāne – 1. vieta lodes
grūšanā.
11. maijā volejbolisti piedalījās Krāslavas novada
skolēnu sporta spēļu volejbola sacensībās 6.-7. klašu
grupā un izcīnīja 1. vietu.
19. maijā vieglatlēti piedalījās Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas atklātās sacensībās vieglatlētikā. Viņu
rezultāti: Daniels Kazakevičs
– 1. vieta bumbiņas mešanā,
2. vieta 60 m skriešanā un 3.
vieta 300 m skriešanā; Undīne Kromāne – 1. vieta 60

m skriešanā un 3. vieta tāllēkšanā; Jolanta Vrubļevska
– 1. vieta bumbiņas mešanā;
Andris Vorobjovs – 2. vieta
300 m skriešanā un tāllēkšanā; Samuels Zariņš – 3. vieta
bumbiņas mešanā; Viktors
Kuzmins – 3. vieta tāllēkšanā.
21. maijā vieglatlēti piedalījās Līvānu novada atklātās
sacensībās vieglatlētikā. Par
godalgas ieguvējiem kļuva: Andris Vorobjovs – 1.
vieta 300 m
skriešanā
un 2. vieta
tāllēkšanā;

Linards Pauliņš – 2. vieta
100 m skriešanā un 3. vieta
tāllēkšanā; Mārtiņš Konošonoks – 2. vieta augstlēkšanā;
Ilze Beitāne – 3. vieta lodes
grūšanā; Jana Poļaka – 3.
vieta 3000 m skriešanā.
23. maijā Mārtiņš Konošonoks izcīnīja 1. vietu Rīgas
atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis

Vieglatlēti bērnu-jaunatnes atklātās sacensī- Mārtiņš Konošonoks - 1. vietas ieguvējs Rīgas at- Vieglatlēti Līvānu novada atklātās sacensībās
klātās jaunatnes meistarsacīkstēs
bās Rēzeknē
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TIC pāriet uz vasaras
darba laiku

Sākas tūrisma sezona, tādēļ no 1.jūnija
līdz pat augusta beigām Dagdas Tūrisma
informācijas centrs (TIC) būs atvērts arī
sestdienās. Turpmāk TIC darba laiks būs
darba dienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00
un sestdienās 10:00-15:00.
Dagdas Tūrisma informācijas centrā ir
pieejams aktīvā tūrisma punkts - apmeklētājiem ir iespēja iznomāt divriteni, ķiveri vai
nūjošanas nūjas, lai aktīvi pavadītu brīvo
laiku.
Tūrisma tirgus attīstības tendences liecina, ka arvien vairāk tūristu kā galveno informācijas iegūšanas avotu izmanto interneta
vietnes, t.sk. sociālos tīklus. Elektroniskās
tehnoloģijas nosaka jaunu informācijas komunikācijas vidi tūrismā, ļaujot lielam datu
apjomam būt pieejamam jebkurā laikā un
vietā, atbilstoši klienta prasībām un vajadzībām. Tādēļ viens no TIC galvenajiem darba
mērķiem ir pielāgoties šīm tendencēm un
izmantot savu oficiālo interneta vietni www.
visitdagda.com kā primāro tūrisma informācijas sniedzēju.
Tūristu piesaistei novadam tiek izmantoti
arī citi informācijas sniegšanas kanāli: informatīvo materiālu izplatīšana tūrisma informācijas centrā, tūrisma gadatirgos u.c.
Gaidām ikvienu Dagdas Tūrisma informācijas centrā!

Kapu svētki:
03.06. plkst. 12:00 – Žerkļu kapos (Pušas pag.)
03.06. plkst. 13:00 – Prikņu kapos (Bērziņu pag.)
03.06. plkst. 14:00 – Andzeļu kapos (Andzeļu
pag.)
03.06. plkst. 14:00 – Janovcu kapos (Andrupenes
pag.)
03.06. plkst. 15:00 – Andžānu kapos (sv. Mise)
(Bērziņu pag.)
03.06. plkst. 15:00 – Kromanišku kapos (Svariņu
pag.)
03.06. plkst. 15:30 – Andiņu kapos (Andrupenes
pag.)
10.06. plkst. 12:00 – Biža
kapos (Andrupenes pag.)
10.06. plkst. 12:00 – Kriškinovas kapos (Bērziņu
pag.)
10.06. plkst. 13:00 – Punduru kapos (sv. Mise)
(Bērziņu pag.)
10.06. plkst. 14:00 – Žogotovas kapos (Ezernieku
pag.)
10.06. plkst. 15:00 – Zeiļovas kapos (Šķaunes pag.)
17.06. plkst. 12:00 – Zundu kapos (Andrupenes
pag.)
17.06. plkst. 12:00 – Valahu kapos (Bērziņu pag.)
17.06. plkst. 13:00 – Šilovas kapos (Bērziņu pag.)
17.06. plkst. 14:00 – Eisaku kapos (Bērziņu pag.)
17.06. plkst. 13:00 – Ruskuļovas kapos (Ezernieku
pag.)
17.06. plkst. 14:30 – Moroziku kapos (Bērziņu pag.)
17.06. plkst. 15:30 – Siver-

golas kapos (Konstantinovas pag.)
23.06. plkst. 13:00 – Kozlovas kapos (sv. Mise) (Pasienes pag.)
24.06. plkst. 13:00 – Šķaunes jaunajos kapos (sv.
Mise) (Šķaunes pag.)
24.06. plkst. 13:00 – Asūnes kapos (Asūnes pag.)
24.06. plkst. 14:30 – Šķaunes vecajos kapos (Šķaunes pag.)
24.06. plkst. 13:00 – Dūķeļu kapos (Asūnes pag.)
01.07. plkst. 12:00 – Zastenku kapos (Mākoņkalna
pag.)
01.07. plkst. 13:00 – Rukmaņu kapos (Mākoņkalna
pag.)
01.07. plkst. 13:00 – Muižinīku kapos (sv. Mise)
(Šķaunes pag.)
01.07. plkst. 14:00 – Baltas kapos
01.07. plkst. 14:00 – Dubuļu kapos
01.07. plkst. 15:00 – Rēču
kaps (Pasienes pag.)
01.07. plkst. 15:00 – Perveļovas kapos
01.07. plkst. 15:30 – Muranišķu kapos (Svariņu pag.)
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 – Saba-

ļu kapos
09.07. plkst. 15:00 – Vorzovas kapos (Ķepovas
pag.)
15.07. plkst. 11:00 – Virauda kapos (Mākoņkalna
pag.)
15.07. plkst. 13:00 – Jaunokra 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 – Kōršupļovas kapos (Pasienes
pag.)
22.07. plkst. 15:00 – Romulišķu kapos
22.07. plkst. 15:00 – Veteraucu kapos (Svariņu pag.)
29.07. uzreiz pēc sv. Mise
– 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.)
Ar pilnu kapu svētku sarakstu var iepazīties www.
dagda.lv/Kultūra/Reliģija

Kultūras pasākumi
Andzeļos:
23.06. Līgo dienas svētku pasākums “Nu atnāca Jāņu diena!”
Asūnē:
23.06. Ielīgošanas pasākums
Bērziņos:
23.06. Līgo vakars
Dagdā:
02.06. Bērnības svētki. Tiks sumināti nākamie pirmklasnieki.
Burbuļu šovs.
21.06. Vasaras saulgriežu svinēšana Dagdā.
23.06. Līgo nakts Zaļumballe.
29.06. Ludzas BJC Teātra izrāde “Autobuss atpakaļ nebrauc”
pēc V. Krasnogorova lugas

“Ceļš turp, no kurienes atpakaļceļa nav“.
08.07. III Starptautiskais baltkrievu dziesmas un deju festivāls “Fest 2017”
Ķepovā:
23.06. Līgosvētki klāt, ielīgošana.
Svariņos:
23.06. Svētku programma “Līgosim ar prieku!”
Dažādu apstākļu dēļ ir
iespējamas izmaiņas, lūdzam
sekot pasākumu afišām un
www.dagda.lv.

Pasākumi Dagdas novada
bibliotēkās:
Andrupenē:
05.06. – 30.06. Tematisks materiālu apkopojums “Līgo lauki,
līgo pļavas…”.
12.06. – 16.06. Informācijas nedēļa “Jaunākās grāmatas bibliotēkas plauktos”.
Andzeļos:
12.06. – 30.06. Literatūras izstāde bērniem “Ko lasīsim vasarā”.
19.06. – 22.06. Literatūras izstāde “Priecīgus Jāņus”
21.06. – 30.06. Literatūras izstāde “Ārstniecības augi mājas
aptieciņā”.
Asūnē:
20.06. – 27.06. Literatūras izstāde veltīta Līgo un Jāņu dienām.
22.06. Literatūras izstāde veltīta
rakstniekam Ē.Ādamsonam –
110.
Bērziņos:
19.06. – 26.06. Tematiska izstāde “Kā tos Jāņus sagaidīt?”
Dagdā:
01.06. – 30.06. Literatūras izstāde veltīta dzejnieces Z. Lazdas 115. atceres dienai; Literatūras izstāde veltīta rakstnieka
E.Ādamsona 110. atceres dienai; Literatūras izstāde veltīta
vasaras saulgriežu svētkiem;
Novadpētniecības dokumentu
izstāde veltīta Medicīnas darbinieku dienai; Literatūras izstāde
veltīta Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai.
29.06. Jaunumu diena
Dagdas bērnu bibliotēkā:
01.06. – 30.06. Literatūras izstāde veltīta karikatūristam G. Bērziņam – 90; Literatūras izstāde
veltīta dzejniekam E. Ādamsonam – 110; Literatūras izstāde
veltīta dzejniekam, tulkotājam
J. Osmanim – 85; Izstāde vasaras saulgriežiem “Nopin Jāņu
vainadziņu”.
06.06. Rīta stunda mazajiem
“Acis lielas, acis mazas”.
16.06. Informācijas diena “Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā”.
27.06. Bibliotekārā stunda
“Grāmatas moderniem jauniešiem”.

Dagdas pagastā:
02.06. – 16.06. Latgaļu literatūras un kultūras vēsturniekam M.
Bukšam veltīta tematiskā izstāde 105. gadadienai.
19.06. – 22.07. Visa laba Jāņu
zāle! Pušķu izstāde.
03.07. – 14.07. Ogu laiks. Tematiskā izstāde par ogām.
Ezerniekos:
14.06. Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai veltīta
grāmatu izstāde: “Drūmas vēstures lapaspuses”.
17.06. Latvijas Republikas okupācijas dienai veltīta grāmatu
izstāde “Okupācijas režīms Latvijā”.
22.06. Literatūras izstāde rakstniekam Ē.Ādamsonam – 110.
23.06. Līgo diena “Visa laba
Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā…”
Konstantinovā:
02.06. Jaunākās literatūras izstāde jūnijā.
06.06. Literatūras izstāde veltīta
dzejniecei Z. Lazdai – 115.
19.06. Līgo un Jāņu diena. Radošā darbnīca
03.07. Jaunākās literatūras izstāde jūlijā.
Ķepovā:
12.06. – 22.06. Izstāde “Ielīgosim!” veltīta Līgo un Jāņu dienai.
22.06. Sieru degustācija.
03.07. – 06.07. Izstāde “Jāzeps”
veltīta Jāzepa Osmaņa 85.dzimšanas dienai.
Svariņos:
No 06.06. Tematiskā izstāde
“Jums absolventi!”.
14.06. Literārā pēcpusdiena
skolēniem “Esi sveicināta, vasara!”.
No 15.06. Tematiskā izstāde un
apskats “Visas laba Jāņu zāle”.
16.06. Bibliotēkas telpu un logu
noformējums Jāņiem.
No 04.07. Foto izstāde “Ciemata krāšņums”.
Šķaunē:
13.06. – 26.06. Literatūras izstāde “Nosarkst vakars, smaržo
jāņuzāles”.
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Dzimušie* Dagdas novadā
maijā:
Dmitrijs Afanasjevs
Lelde Azina
Kamila Čaplinska
Megija Čaplinska
Ilze Čaplinska
Maksims Jevsejevs
Adrians Lavrinovičs

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

Izlaidumu laiks klāt!

9. klašu izlaidumi:
02.06. plkst. 11.00 – Aleksandrovas internātpamatskola
09.06. plkst. 16.00 – Šķaunes pamatskola
09.06. plkst. 17.00 – Andzeļu pamatskola
09.06. plkst. 17.00 – Dagdas vidusskola
09.06. plkst. 18.00 – Andrupenes pamatskola
10.06. plkst. 17.00 – Asūnes pamatskola
10.06. plkst. 18.00 – Ezernieku vidusskola
12. klašu izlaidumi:
02.06. plkst. 18.00 – Dagdas vidusskolas 12b.
09.06. plkst. 18.00 – Ezernieku vidusskola
10.06. plkst. 17.00 – Dagdas vidusskolas 12a.
01.06. plkst. 17.00 - Dagdas Mūzikas un mākslas
skola

Mobilais mamogrāfs Dagdā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 8. jūnijā.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselības un sociālo
pakalpojumu centra “Dagda”, Brīvības iela 29.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66
55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa
numuru)
Sīkāka informācija www.mamografija.lv.

Viņsaulē aizgājušie*
maijā:
Valentīna Bartkeviča (dz.1931.g.)
Broņislava Fadejeva (dz.1933.g.)
Voldemārs Jubels (dz.1943.g.)
Ludmila Kumačeva (dz.1949.g.)
Viktorija Masjuka (dz.1932.g.)
Valdis Simsons (dz.1960.g.)
Gintauts Šaltis (dz.1968.g.)
Valentīna Vjatere (dz.1929.g.)
Pāvels Vjaters (dz.1940.g.)
Josifs Zapereckis (dz.1950.g.)

Izsakām
dziļu līdzjūtību
tuviniekiem

Jūnija jubilāri Dagdas novadā
-70Koroļčuks Aleksejs, 04.06.,
Andrupenes pag.
Sadovskis Jāzeps, 09.06.,
Ezernieku pag.

Pimčenkova Antoņina, 29.06.,
Andzeļu pag.
Prikņa Olga, 29.06., Svariņu pag.
Priščipenko Aija, 29.06.,
Asūnes pag.

-75Kepša Irina, 01.06., Dagdas pag.
Žogla Jānis Staņislavs, 01.06., Ezernieku pag.
Smirnovs Sergejs, 07.06.,
Šķaunes pag.
Maļkeviča Leontija, 15.06.,
Andrupenes pag.
Brese Antoņina, 17.06., Asūnes pag.
Smeiļa Olga, 18.06.,
Andrupenes pag.
Utāne Olga, 19.06., Bērziņu pag.
Sergejeva Olga, 22.06.,
Ezernieku pag.
Glaudiņš Jānis, 24.06., Dagda

-80Kozlovskis Jānis, 12.06.,
Bērziņu pag.
Lukjanska Antoņina, 13.06.,
Ķepovas pag.
Munda Romualda, 24.06.,
Andrupenes pag.
Golube Tatjana Staņislava, 27.06.,
Andrupenes pag.
Beitāns Pēteris, 29.06.,
Andrupenes pag.
-95Rabša Valentīna, 09.06., Dagda

Sirsnīgi sveicam skaistajā
dzīves jubilejā!
* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 01.05. līdz 29.05.

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!
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