Festivāls “Apskauj
mani, māmuliņa!”

Šogad festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!” ilga trīs dienas. Dagdas novadā starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls
“Apskauj mani, māmuliņa!” norisinājās jau trešo reizi.
Pirmajā svētku dienā, 20. maijā Asūnes Tautas namā notika ieskaņas koncerts. Pasākuma laikā klātesošos ar
dejām priecēja Svariņu TN deju grupa
“Zeltenes”, Dagdas JIC jaunieši un pati
mazākā dalībniece D. Moisejenoka. Ar
dziesmām uz skatuves kāpa bērni un
jaunieši no Asūnes TN, Bērziņu TN un
Dagdas JIC. Klātesošos arī izklaidēja
multfilmu varoņi. Pasākuma laikā tika
noorganizētas zibakcijas jeb flešmobi,
kurās piedalījās gan lieli, gan mazi.
21. maijā Dagdas parkā notika festivāla “Apskauj mani, māmuliņa!” gala
koncerts. Pasākumā piedalījās kolektīvi
no Lietuvas, Baltkrievijas, Igaunijas un
Latvijas.
Tā kā šis festivāls bija veltīts ģimenēm
un bērniem, tad koncerta laikā tika
godināti Dagdas novada Gada vecāki – 2016. Dagdas novada izglītības
iestādes izvirzīja 13 ģimenes, kuras,
viņu skatījumā, ir pelnījušas būt par
Gada vecākiem. Un lūk, Gada vecāki – 2016: Andzeļu pamatskolā Gada
vecāki - Boriss un Aļona Seļavini, Dagdas vidusskolā – Dace un Artūrs Eisaki, Jeļena un Jānis Slapiņi, Ezernieku
vidusskolā – Diāna un Aivars Kiseļovi,
Šķaunes pamatskolā – Iveta un Dmitrijs Muravski, Andrupenes pamatskolā
– Alla Pumpiša un Aivars Juhna, Konstantinovas pamatskolā Gada vecāki
– Inga un Guntars Grundāni, Asūnes
pamatskolā – Jolanta un Roberts Bogdāni, PII Ezernieki – Katerina Zubko, PII
“Saulīte” – Olesja un Valdis Zavadski,
Sandra un Ivars Vjateri, Aleksandrovas

internātpamatskolā – Iveta Trizna, PII
“Avotiņš” Gada vecāki – Aļona un Arnis
Kaņēvici.
Pasākuma laikā notika arī PII vizuālās
mākslas un “Muna tautysdzīsme krosu
volūdā” konkursa laureātu apbalvošana.
Festivāla organizēšanā bija ieguldīts
milzīgs darbs. Festivāla noslēgumā Raitis Azins un Marija Mickeviča pasniedza
cildinājumus visiem kolektīvu vadītājiem
un dalībniekiem.
Ģimenes ar bērniem varēja izbaudīt
koncertu vairāku stundu garumā. Arī
saulīte lutināja svētku dalībniekus un
skatītājus. Savukārt mazākie svētku apmeklētāji priecājās atrakciju parkā, lēkājot uz piepūšamajās atrakcijās. Kā arī tika
piedāvātas radošās darbnīcas ģimenēm
ar bērniem.
Trešajā svētku dienā, 22. maijā VSPC
“Dagda” teritorijā notika atskaņu koncerts, kurā uzstājās dalībnieki no Baltkrievijas un Igaunijas.
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.
Pasākumu organizēja Dagdas novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar novada izglītības
iestādēm, Tautas namiem un jauniešu un
brīvā laika pavadīšanas iestādēm. Finansiāli atbalstīja Dagdas novada pašvaldība, Arco Real Estate, “Kristafors”, “Latvijas
Maiznieks”, Z/S “Sapnis”, IU “Limarkse”,
biedrība “Teira Latgolys mouksla”, SIA
“IVS-D”, SIA “Antaris”, SIA “Venden” un
individuālie atbalstītāji Valērijs Bluss,
Aleksandrs Maļkevičs, Maija Ļevkova un
Vladislavs Višņevskis.
Izglītības, kultūras un sporta nodaļa
vēlas teikt lielu paldies visiem par ieguldīto darbu festivāla norisē un tapšanā.
Paldies visiem dalībniekiem par interesantiem un krāšņiem priekšnesumiem
un pozitīvām emocijām, kas mūsu sirdīs
saglabāsies līdz nākamajam festivālam!

Nākamais “Dagdas Novada Ziņas“ numurs iznāks 7. jūlijā

Evita Krūmiņa
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Domes sēdes lēmumi

Š.g. 19. maijā notika kārtējā domes sēde, kurā tika
pieņemti sekojoši lēmumi:
Tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības 2015.gada
pārskats ar bilanci pēc pašvaldības finansiālā stāvokļa uz
2015.gada 31.decembri, kas sastāda EUR 18 407 154.
Nolemts piedalīties IZM projektu konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” un iesniegt
projekta pieteikumu “Sporta inventāra iegāde Dagdas
novada izglītības iestādēm”. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta līdzfinansējumu 50 % apmērā un
priekšfinansējumu.
Uz nākamo domes sēdi atlikts jautājums par izmaiņu veikšanu Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā.
Lāčplēša ielas seguma uzlabošanai Dagdas pilsētā tika
novirzīti papildus EUR 10 000 no autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem, lai varētu veikt brauktuves virsmas apstrādi
ar divkārtu pretputekļu segumu 1615 kv.m. platībā.
Auto-pacēlāja iegādei SIA “Dagdas komunālā saimniecība” tika piekrists palielināt pamatkapitālu, izdarot naudas
ieguldījumu EUR 8000.00 apmērā.
Domes sēdē piešķirts finansējums:
• Landskoronas baznīcas sakritejas jumta atjaunošanai –
EUR 5000,00;
• Dagdas draudzes mājas iekšdarbu turpināšanai – EUR
1400,00.
Lai veiktu Dagdas pilsētas izglītības iestāžu sakārtošanu
– iekštelpu remontu, tika nolemts ņemt aizņēmumu Valsts
kasē EUR 55 600.00 apmērā.
Nolemts rīkot nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas
10.4 m2 platībā, kas atrodas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību mutisku izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus,
noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām ar kopējo
platību 10.4 m2 vienam mēnesim – 36.40 EUR bez PVN.
Sakarā ar to, ka Andrupenes pagasta pārvaldes darbības
nodrošināšanai ir iegādāts jauns transportlīdzeklis un esošās automašīnas Opel Zafira uzturēšanas un remontēšanas
izmaksas nav rentablas un tās ekspluatācija ir ekonomiski
neizdevīga, kā arī tā nav nepieciešama pašvaldības iestāžu
funkciju veikšanai, tika atļauts atsavināt pašvaldības kustamo mantu – transportlīdzekli Opel Zafira pārdodot izsolē ar

Izglītības ziņas

augšupejošu soli.
Pagarināja telpu nomas līgumu ar SIA “Brīvība” Dagdas
pagasta tautas bibliotēkas darbības nodrošināšanai līdz šī
gada beigām.
Uz nākamo domes sēdi atlikts jautājums par Dagdas novada saukļa apstiprināšanu.
Nolēma izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvokli Porečje, Bērziņu pagastā uz 1 gadu vienai personai.
Tika apstiprināti lēmumi par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 14 personām.
Izskatīja ar zemi saistītus jautājumus: nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršana; zemes vienības
daļas izveidošana un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšana; zemes nomas tiesību izbeigšana; zemes nomas līguma slēgšana; neiznomātu zemes gabalu saraksta
apstiprināšana; zemes nodošana apakšnomā; īpašuma
nosaukuma piešķiršana; zemes vienību platību precizēšana un īpašuma nosaukuma piešķiršana; izpērkamās zemes
samaksas apjoma samazināšana; zemes ierīcības projekta
izstādi īpašumiem; zemes nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšana; mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta apstiprināšana Dagdas pilsētā; zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Tāpat arī domes sēdē tika izskatīti jautājumi par adrešu
maiņu.
Veica grozījumus Ezernieku pagasta padomes 2006. gada
28. jūnija lēmuma grafiskajā pielikumā, kā arī veica grozījumus Dagdas pašvaldības 2016. gada 17. marta lēmumā
“Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Svētā zeme”,
Asūnes pagastā”.
Domes sēdē tika izskatīti divi papildus jautājumi:
Tika apstiprināts izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Brīvība”, Dagdas pagastā.
Deputāti nolēma iznomāt SIA “Dagdas komunālā saimniecība” no 2016. gada 1. jūnija uz 10 gadiem zemes gabala
daļu Brīvības ielā 29, Dagdā.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio
ierakstu var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība /
Dokumenti / Novada domes protokoli.

2015./2016.mācību gadā mūsu novada skolēni ir piedalījušies
38 mācību priekšmetu olimpiādēs, tai skaitā 6 Latvijas valsts, 2
Latvijas atklātajās, 7 Latgales reģiona atklātajās, 12 Krāslavas un
Dagdas novadu apvienības un 11 Dagdas novada olimpiādēs. Tajās ir piedalījies 421 skolēns, gūstot 162 godalgotas vietas: 40 - 1.
vietas, 45 - 2.vietas, 57 - 3.vietas un 24 – atzinības. Olimpiādēm
skolēniem palīdzēja gatavoties 66 skolotāji.
Aizvadītajā mācību gadā skolēni ir sekmīgi veikuši pētnieciskos
darbus.
Ceturto klašu grupā pētnieciskos darbus veikuši 8 skolēni, gūstot 6 – 1. pakāpes un 2 - 2. pakāpes diplomus.
6.-9. klašu grupā 25 skolēni veica dažādus pētījumus, saņemtas 12
- 1. pakāpes un 5 - 2. pakāpes diplomi.
18 skolēni 10.-12. klašu grupā, veicot ZPD, Latgales reģionā guvuši 3 - 2.pakāpes, 2 – 3.pakāpes un 7 – atzinības. Trīs no viņiem tika
uzaicināti piedalīties Latvijas 40. skolēnu zinātniskajā konferencē.
Piedaloties tika iegūts viens 2. pakāpes diploms un 2 - atzinības.

Informāciju sagatavoja:
Evita Krūmiņa

Iespēja izteikt viedokli par izglītības kvalitāti

Dagdas novada pašvaldības redzeslokā pastāvīgi
ir jaunās paaudzes mācību un audzināšanas darba rezultāti. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības iestāžu darbu jaunajā mācību gadā, Izglītības, kultūras un sporta
nodaļa veic skolēnu vecāku un plašākas sabiedrības
aptauju par izglītības kvalitāti Dagdas novada izglītības iestādēs. Aptauja ir pieejama elektroniskā formātā
Dagdas novada mājas lapā www.dagda.lv, augšējā labajā pusē (zils baneris ar uzrakstu “Aptauja”). Atbildes
uz jautājumiem var iesniegt līdz š.g. 21. jūnijam.

Dagdas autoosta vērš uzmanību

Sakarā ar pasažieru plūsmas samazināšanos Līgo
svētku dienās tiks atcelti vairāki reisi. Ar pilnu atcelto
reisu sarakstu un autobusu atiešanas laiku no Dagdas
Dagdas novada IKSN var iepazīties mājas lapā www.dagda.lv / Paziņojumi.
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Mātes dienai un audžuģimeņu 10 gadu jubilejai
veltīts pasākums

14. maija rītā Dagdas Tautas namā
notika pasākums veltīts mātes dienai un audžuģimeņu 10 gadu jubilejai. Pasākumā vienkopus pulcējās
gan audžuģimenes, gan viņu aktīvākie atbalstītāji.
“Par laimi pie mums ir cilvēki, kuri gatavi atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kas palikuši
bez vecāku rūpēm un mīlestības. Šo
ģimeņu roku vadīts, kāds mazulis iemācās staigāt, runāt, rūpēties par sevi
un apjauš, ka šajā pasaulē viņš kādam
ir svarīgs un vajadzīgs. Ģimene ir galvenā dzīves vērtība.” ar šiem vārdiem
pasākumu atklāja pasākuma vadītāja
Solvita Plivča.
Pasākuma laikā atbilstošie muzikālie
priekšnesumi, sirsnīgās uzrunas mudināja klātesošos atvērt savas sirdis un
pārdomāt par dzīvi. Klātesošos ar saviem priekšnesumiem priecēja bērni

no audžuģimenēm. Bērni priecēja ne
tikai ar dejām un dziesmām, bet skaitīja dzejoļus, rādīja parodijas uz slavenībām, kā arī tika rādīta luga. Bērni no
Svetlanas Mahmudovas ģimenes veltīja raitas dejas “Lietussargi”, “Trakais
vardulēns” un “Sveces liesma”. Soliste
Alise klātesošajiem dāvāja dziesmas
“Zilonēns”, “Vislaimīgākā” un “Visforšākā”. Savukārt Edgars no Marijas Kazakevičas ģimenes nodeklamēja dzejoli
“Sūdzība” un Veronika no Aļonas Seļavinas ģimenes “Mūsu vecmāmiņa” un
“Es māmiņu mīlu”. Soliste Amanda no
Ingrīdas Rutko audžuģimenes veltīja
emocionālu dziesmu “Māmiņa”. Artjoms no Ģertrūdes Litunovas ģimenes
klātesošos iepriecināja ar parodijām
uz Maiklu Džeksonu un Laimu Vaikuli.
Savukārt bērni no Ingūnas Jansones
un Zojas Zapoļnajas ģimenēm parādīja lugu, par to cik grūti ir vīrietim,

3

kad alga ir maza, bet bērnu ģimenē ir
daudz, bet, neskatoties uz to, viņš dara
visu, lai bērniem nekā netrūktu.
Vēlējuma vārdus teica Dagdas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs Jānis
Platacis, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referents
Aleksejs Makuševs, Daugavpils novada sociālā dienesta psiholoģe Aija
Centniere, tāpat laba vārda vēlējumus
teica biedrību “Muna sāta” un “Rupucīši” priekšsēdētāji.
Novēlam audžuģimenēm spēku,
veselību un mīlestību arī turpmāk!
Kopā priecāsimies, ka Dagdas novadā ir cilvēki, kuri gatavi atvērt durvis
un dāvināt mīlestību bērniem, kuri ir
palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības!
Evita Krūmiņa

Lauksaimniecības tehnikas demonstrācija

9. maijā uz Dagdas novadu ierādās vairāki pārstāvji no
“SIA Konekesko” Latvija, lai zemniekus iepazīstinātu ar
jaunāko lauksaimniecības tehniku.
“Konekesko Latvija” SIA Latvijas tirgū ļoti sekmīgi darbojas
jau vairāk nekā 15 gadus. Galvenā uzņēmuma pamatnodarbošanās ir lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība, serviss un
apkalpošana. Kā arī ir vēl cita nozare, kas saistīta ar meža un
komunālās tehnikas tirdzniecību, remontu un rezerves daļu
pārdošanu.
Demonstrācijas laikā tīrumā strādāja 3 vienības CLAAS
traktori, mazākais bija Arion sērijas traktors, un divi lielākie
bija Axion sērijas traktori. Tika arī demonstrētas triju veidu
sējmašīnas. Viena no sējmašīnām bija LEMKEN Saphir. Pati
lielākā piedāvātā sējmašīna bija LEMKEN Compact Solitair.
Nākamā sējmašīna bija HE-VA, kas ir paredzēta rapša sēšanai.
Lauksaimniecības tehnikas demonstrējumu mērķi ir parādīt
tehnikas darbību tīrumā, kā arī informēt lauksaimniekus par
aktualitātēm
n o z a r ē .
Pa t e i c o t i e s
demonstrācijām, neviens
vairs nepērk
kaķi maisā, jo
tehniku pirms
pirkšanas
izmēģina.

Tehnikas demonstrācijas ir svarīgas tādēļ, ka zemnieks var
redzēt tehniku darbā un to, cik tehnika atbilst zemnieku
prasībām.
Neskatoties uz to, ka tagad ir sējas laiks, zemnieki aktīvi piedalās tehnikas demonstrējumos. Demonstrējumu laikā zemnieki aktīvi uzdeva sev interesējošos jautājumus uzņēmuma
pārstāvjiem. Pozitīvi ir tas, ka zemnieki savā starpā dalījās ar
savu pieredzi.
Tieši tas, ka zemnieks var izjust tehnikas darbību un kvalitāti stimulē zemniekus pēc kāda laika iegādāties demonstrēto
lauksamniecības tehniku.
SIA “Konekesko” pārstāvji Dagdas novadā demonstrēja tehniku jau ne pirmo reizi. Iepriekšējās reizēs tika demonstrēti
ražas novākšanas kombaini. Arī nākamreiz tiks demonstrēti
ražas novākšanas kombaini un augsnes apstrādes tehnika.
Visiem lauksaimniekiem novēlu ražīgu un veiksmes pilnu
šo gadu!
Evita Krīmiņa
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Dagdas novada Gada skolēni

Tuvojoties mācību gada beigām, 25. maijā skolēni un
skolotāji ieradās pie Dagdas novada domes priekšsēdētājas uz pieņemšanu. Tika godināti visi, kas ieguva augstus rezultātus olimpiādēs, skatēs un ZPD konferencēs, kā
arī iesaistījušies Starptautiskajos projektos šajā mācību
gadā.
55 skolēni saņēma Goda diplomus un naudas balvas, kā
arī Dagdas un Ezernieku vidusskolu, Dagdas Mūzikas un
mākslas skolas, Dagdas novada Sporta skolas un Andrupenes pamatskolas vadītāji un skolotāji saņēma Goda diplomus. pielikt klāt teikumu. Pateicības dāvanas un Goda
diplomus pasniedza Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure un Dagdas novada IKSN vadītāja Marija
Micķeviča.
Par augstiem sasniegumiem Valsts, reģiona un
novada olimpiādēs interešu izglītības un ārpusskolas aktivitātēs un augstām
sekmēm tika piešķirti tituli
sekojošiem Dagdas novada izglītības iestāžu skolēniem:
• „Gada skolēns sākum-

skolā – 2016” Dagdas vsk. 3b.klases skolniece Juliāna Silineviča, Ezernieku vsk. 4. kl. skolniece Dana Moisejenoka;
• „ Gada skolēns pamatskolā - 2016” 5.-6. klašu grupā Ezernieku vsk. 6.kl. skolniece Anna Marija Vaišļa; Dagdas vsk. 5a
kl. skolēns Reinis Vigulis;
• „Gada skolēns pamatskolā - 2016” 7.-8. klašu grupā Šķaunes pamatskolas 7.kl. skolēns Armands Jermaks;
• „Gada skolēns pamatskolā - 2016” 9. klašu grupā Dagdas
vsk. 9. kl. skolniece Airita Olehnoviča, Ezernieku vsk. 9. kl.
skolniece Viola Daniela Kiseļova, Andzeļu pamatskolas skolniece Jana Krauliša;
• „Gada skolēns vidusskolā – 2016 ” 10.-11. klašu grupā
Ezernieku vsk. 11. kl. skolniece Olita Brenča; 12. klašu grupā
Dagdas vsk. 12. kl. skolniece Evita Kairiša;
• „Gada skolēns sportā
2016’’ Dagdas vsk. 7b.kl.
skolniece Jana Poļaka.
Novēlam skolēniem un
skolotājiem tikpat augstus
sasniegumus arī nākamajā
mācību gadā! Lai veicas
skolas gaitās!
Evita Krūmiņa

Dagdas novada skolotāji, kuru audzēkņi ieguvuši augstus sasniegumus

• Diāna Stikute, Dagdas vsk. - 2. vieta

Valsts ekonomikas olimpiādē;
• Snežana Smirnova, Dagdas vsk. Atzinība Latgales SZPD konferencē,
Atzinība Latgales atklātajā angļu valodas olimpiādē;
• Leonora Brence, Dagdas vsk. - divas
2. vietas un 3. vieta Latgales atklātajā
latviešu valodas olimpiādē;
• Anna Jubele, Dagdas vsk. - 2. vieta
un 3. vieta Latgales atklātajā matemātikas olimpiādē;
• Rita Orole, Dagdas vsk. - 1. pakāpes
diploms Latgales reģiona skatuves runas konkursā, Atzinību Valsts konkursā;
• Irēna Maļķeviča, Dagdas vsk. - 1.
vieta Latgales atklātajā matemātikas
olimpiādē, 2. vieta Latvijas 43. atklātajā olimpiādē;
• Aija Babre, Dagdas vsk. - 2. vieta
Latgales atklātajā matemātikas olimpiādē;
• Larisa Mačukāne, Dagdas vsk. - Atzinība Latgales SZPD konferencē;
• Liene Vorobjova, Dagdas vsk. - Atzinība Latgales SZPD konferencē;
• Diāna Krilova, Dagdas vsk. - divi 2.
pakāpes diplomi Latgales SZPD konferencē;
• Anna Krilova, Dagdas vsk. - divas
Atzinības un 3. pakāpes diploms Latgales SZPD konferencē, divas 1. vietas,
2. vieta un Atzinība Latgales mazpulku
forumā, goda nominācija “Augsim Latvijai!”;

• Valdis Orols, Dagdas vsk. - Atzinība
Latgales SZPD konferencē;
• Rita Kāposte, Dagdas vsk. - 1.pakāpes diploms Latgales novada vokālās
mūzikas konkursā “Balsis”, 1.pakāpes
diploms Latgales reģiona 2.-4. klašu
koru konkursā “Tauriņu balsis”, Dagdas Mūzikas un mākslas skola - 3. vietas diploms Latgales reģiona mūzikas
skolu akordeonistu – solistu konkursā
“Daugavpils 2016”;
• Aina Slesare, Dagdas vsk. - 1. pakāpes diploms Latgales reģiona skatuves
runas konkursā;
• Olga Boboviča, Dagdas vsk. - 2.pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,
instrumentālo kolektīvu un popgrupu
festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Latgalē;
• Svetlana Valtere, Dagdas vsk. 1.vieta starpnovadu (Rēzeknes, Preiļu,
Līvānu, Vārkavas, Viļānu, Riebiņu un
Dagdas) krievu valodas olimpiādē;
• Aina Murāne, Dagdas vsk. - Atzinība
Vislatvijas jaunrades darbu konkursā
“Ko gan es darītu, uzjājis Stikla kalnā?”;
• Olga Šalajeva, Dagdas Mūzikas un
mākslas skola - VIII Staņislava Broka
Jauno dziedātāju konkurss 3. pakāpes
diploms;
• Diāna Kiseļova, Ezernieku vsk. - 2.
pak. diploms 4.atklātajā mājsaimniecības olimpiādē Rīgā „Tradicionālās kultūras mantojums”;

• Irēna Vlasova, Ezernieku vsk. - Atzinība Latgales reģiona atklātajā matemātikas olimpiādē 4.klasei;
• Svetlana Grebneva, Ezernieku vsk. 3.vieta Latgales reģiona 3.atklātajā angļu valodas olimpiādē;
• Bronislava Andžāne, Ezernieku
vsk. 1.pak., 2.pak. un 3. pak. diplomi
Latgales reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē DU, 2.pak. diploms
Latvijas 40.skolēnu zinātniskajā konferencē
• Stanislava Bondareva, Ezernieku
vsk. - Atzinība Latgales reģionālajā
skolēnu zinātniskajā konferencē DU;
• Jānis Vaišļa, Ezernieku vsk. - 2.vieta Latgales reģiona skolēnu volejbola
spēļu finālsacensībās;
• Tatjana Žvirble, Andrupenes pamatskola - Atzinība Latgales reģiona atklātajā olimpiādē angļu valodā
Jubele Anna, Andrupenes pamatskola - 3.vieta Latgales reģiona atklātajā
olimpiāde matemātikā;
• Anita Kiselevska, Andrupenes pamatskola - Atklātā Latgales reģiona
olimpiāde matemātikā, 3.vieta, meistarklases diploms; Latvijas 43.atklātā
matemātikas olimpiāde - 3.vieta;
• Aija Vaičule, Andrupenes pamatskola - Pakāpes diploms Ziemeļlatgales folkloras kopu skate Ludzā;
• Vija Nipere, Dagdas novada sporta
skola - 2.vieta trīssoļlēkšanā “Dau/raksta turpinājums nākamajā lappusē.../
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gavpils tūre” Latgales sporta skolu
1.posma vieglatlētikas sacensībās,
2.vieta tāllēkšanā Preiļu novada kausa
izcīņa, 2.vieta50m skriešanā;
2.vieta tāllēkšanā Daugavpils BJSS
2016.g. atklātajā čempionātā vieglatlētikā, 1.vieta 60m skriešanā, 3.vieta
tāllēkšanā Ludzas novada SS atklātajās sacensībās vieglatlētikā, 1.vieta
200m skriešanā, 2.vieta trīssoļlēkšanā
“Daugavpils tūre” Latgales sporta skolu 3.posma vieglatlētikas sacensības,
2.vieta trīssoļlēkšanā, 3.vieta tāllēkšanā Daugavpils BJSS 2016.g.atklātajā
čempionātā vieglatlētikā, 1.vieta trīssoļlēkšanā “Daugavpils tūre” Latgales

sporta skolu 3.posma vieglatlētikas sacensības, 3.vieta Ludzas NSS atklātās
sacensībās vieglatlētikā, 2.vieta 4km
skrējienā “Cīruļputenis” Preiļos, 2.vieta
1000m skrējienā Ludzas NSS atklātās
sacensībās vieglatlētikā, 3.vieta 200m
skriešanā “Daugavpils tūre” Latgales
sporta skolu 3.posma vieglatlētikas
sacensības.
Par skolotāju dalību Starptautiskajos projektos
• Zoja Andžāne (6., 7. klase), Šķaunes
pamatskola - realizēts Eiropas skolu
kopienas eTwinning starptautiskais
projekts “Me and my neighbourhood.
Es un mana dzimtā vieta”;
• Marija Micķeviča, Dagdas vsk. -

Starptautiskais Erasmus+
2015/16, e-Twinning.
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Par skolu dalību Starptautiskajos
projektos
• Šķaunes pamatskola - realizēts Eiropas skolu kopienas eTwinning starptautiskais projekts “Me and my neighbourhood. Es un mana dzimtā vieta”,
projekts ar norvēģu biedrību “Baltijas
draugi”, tiek īstenots Eiropas skolu kopienas eTwinning starptautiskais projekts “Круг друзей”.
• Dagdas vskidusskola - Starptautiskais Erasmus+ projekts, sadarbības
projekti ar Lietuvu, Baltkrieviju.
• Aleksandrovas internātpamatskola - sadarbības projekti ar Lietuvu,
Baltkrieviju.

Dagdas novada skolēnu sasniegumi

• Evita Kairiša, Dagdas vsk. - 2. vieta
valsts ekonomikas olimpiādē, atzinība
Latgales SZPD konferencē;
• Iveta Rudka, Dagdas vsk. - 3. vieta Latgales atklātajā latviešu valodas
olimpiādē;
• Kristīne Andžāne, Dagdas vsk. - 2.
vieta Latgales atklātajā latviešu valodas olimpiādē;
• Dace Vigule, Dagdas vsk. - Atzinība
Latgales atklātajā angļu valodas olimpiādē;
• Jevgēnijs Locs, Dagdas vsk. - 2. vieta Latgales atklātajā matemātikas olimpiādē;
• Reinis Vigulis, Dagdas vsk. - 2. vieta Latgales atklātajā latviešu valodas
olimpiādē, 1. pakāpes diploms Latgales reģiona skatuves runas konkursā,
Atzinību Valsts skatuves runas konkursā;
• Ksenija Barkanova, Dagdas vsk. - 1.
vieta Latgales atklātajā matemātikas
olimpiādē;
• Ņikita Šaļtis, Dagdas vsk. - 2. vieta
Latgales atklātajā matemātikas olimpiādē;
• Juris Gapaņonoks, Dagdas vsk. - 3.
vieta Latgales atklātajā matemātikas
olimpiādē;
• Anastasija Smoļaninova, Atis Konošonoks, Dagdas vsk. - atzinība Latgales SZPD konferencē;
• Armands Pauliņš, Dagdas vsk. - Atzinība Latgales SZPD konferencē;
• Marina Cvetkova, Dagdas vsk. - 2.
pakāpes diploms Latgales SZPD konferencē;
• Marks Krilovs, Sergejs Pavlovs, Dagdas vsk. - 2. pakāpes diploms Latgales SZPD konferencē;
• Tatjana Mikulova, Ilze Vidžupe,

Dagdas vsk. - atzinība Latgales SZPD
konferencē;
• Edgars Volčenoks, Dagdas vsk. - atzinība Latgales SZPD konferencē;
• Diāna Semjonova, Laura Daņileviča, Dagdas vsk. - 3. pakāpes diploms
Latgales SZPD konferencē;
• Elīna Krūmiņa, Dagdas vsk.- atzinība
Latgales SZPD konferencē;
• Amālija Grišāne, Līga Beitāne, Raivis Kuzņecovs, Raimonds Eisaks, Dagdas vsk. - 1. pakāpes diploms Latgales novada vokālās mūzikas konkursā
“Balsis”;
• Sintija Sadovska, Dagdas vsk.- 1.
pakāpes diploms Latgales reģiona
skatuves runas konkursā, 2.pakāpes
diploms Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā- konkursā “No baroka līdz rokam”
Latgalē;
• Violeta Šalajeva, Veronika Mamedova, Aleksandrs Dobrovoļskis,
Daniels Frīdrihs, Žanis Sisojevs, Dagdas vsk. - 2.pakāpes diploms Latvijas
izglītības iestāžu vokāli instrumentālo
ansambļu, instrumentālo kolektīvu un
popgrupu festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam” Latgalē;
• Olga Kurakina, Dagdas vsk. - 1. vieta
Latgales mazpulku forumā, biedrības
“Latvijas mazpulki” Goda nominācija
“Augsim Latvijai!”;
• Agate Krilova, Dagdas vsk. - 1. vieta
Latgales mazpulku forumā;
• Simona Zemlicka, Dagdas vsk. - 2.
vieta Latgales mazpulku forumā;
• Dana Grebņova, Dagdas vsk. - Atzinība Latgales mazpulku forumā;
• Evija Utāne, Dagdas vsk. - 1.vieta
starpnovadu (Rēzeknes, Preiļu, Līvānu,

Vārkavas, Viļānu, Riebiņu un Dagdas)
krievu valodas olimpiādē;
• Daniela Čapķeviča, Dagdas vsk. 2.pakāpes diploms Latvijas izglītības
iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā- konkursā “No baroka līdz
rokam” Latgalē, laureāte Valsts konkursā “Mana kā Valsts prezidenta uzruna
Latvijas dzimšanas dienā”;
• Kristīne Vinokurova, Airita Olehnoviča, Dagdas vsk. - laureātes Valsts
konkursā “Mana kā Valsts prezidenta
uzruna Latvijas dzimšanas dienā”;
• Juliāna Silineviča, Dagdas vsk. - atzinība Vislatvijas jaunrades darbu konkursā “Ko gan es darītu, uzjājis Stikla
kalnā?”;
• 2.-4. klašu koris, Dagdas vsk. - 1.pakāpes diploms Latgales reģiona 2.-4.
klašu koru konkursā “Tauriņu balsis”;
• Undīne Kromāne, Dagdas Mūzikas
un mākslas skola - VIII Staņislavai Broka Jauno dziedātāju konkurss 3. pakāpes diploms;
• Aivars Eisaks, Dagdas Mūzikas un
mākslas skola - 2. pakāpes diploms;
• Jaunāko klašu ansamblis: Paula
Plivča, Katrīna Kuzņecova, Undīne
Kromāne, Anastasija Gaveika, Aivars Eisaks, Laura Orbita, Raivis
Kuzņecovs, Raimonds Eisaks, Alise
Kātiņa, Dagdas Mūzikas un mākslas
skola - 2. pakāpes diploms;
• Katrīna Kuzņecova, Dagdas Mūzikas un mākslas skola - 3. pakāpes diploms;
• Vecāko klašu ansamblis: Marija Orole, Alīna Zvidriņa, Kristīne
Andžāne, Sintija Sadovska,
/raksta turpinājums nākamajā lappusē.../
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Liene Reča, Viktorija Markova, Anna
Klimanova, Viktorija Višņakova, Agnese Vjatere, Jana Krauliša, Dagdas
Mūzikas un mākslas skola - 3. pakāpes
diploms;
• Undīne Kromāne un Raimonds Eisaks, Dagdas Mūzikas un mākslas skola - 3. pakāpes diploms;
• Paula Plivča, Dagdas Mūzikas un
mākslas skola - 3. pakāpes diploms
• Valērija Mihejeva, Dagdas Mūzikas un mākslas skola - 3. vietas diploms Latgales reģiona mūzikas skolu
akordeonistu – solistu konkursā “Daugavpils 2016”;
• Laura Orbita, Dagdas Mūzikas un
mākslas skola - 3. vietas diploms Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā “Daugavpils
2016”;
• Viola Daniela Kiseļova, Ezernieku
vidusskola - 2. pak. diploms 4. atklātajā mājsaimniecības olimpiādē Rīgā
„Tradicionālās kultūras mantojums”, 3.
vieta Latgales reģiona 3. atklātajā angļu valodas olimpiādē;
• Kurts Asaris, Ezernieku vidusskola
- 3. vieta Latgales reģiona 3. atklātajā
angļu valodas olimpiādē;
• Dana Moisejenoka, Ezernieku vidusskola - atzinība Latgales reģiona
atklātajā matemātikas olimpiādē 4.
klasei;
• Dagnija Vaišļa, Ezernieku vidussko-

la - 1.pak. diploms Latgales reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē DU,
2.pak. diploms Latvijas 40. skolēnu
zinātniskajā konferencē;
• Loreta Ieva Dārzniece, Ezernieku
vidusskola - 2.pak. diploms Latgales
reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē DU;
• Olita Brenča, Ezernieku vidusskola
- 3.pak. diploms Latgales reģionālajā
skolēnu zinātniskajā konferencē DU,
• Diāna Koroševska, Ezernieku vidusskola - atzinība Latgales reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē DU;
• Artūrs Matusevičs, Ņiķita Markins,
Jānis Jančenko, Alvis Pundurs, Arnis
Igaunis, Lauris Vigulis, Roberts Ruskulis, Andžejs Belousovs, Ezernieku
vidusskola - 2.vieta Latgales reģiona skolēnu volejbola spēļu finālsacensībās;
• Linards Pauliņš, Dagdas novada
Sporta skola - 2.vieta trīsoļlēkšanā
“Daugavpils tūre” Latgales sporta skolu 1.posma vieglatlētikas sacensībās,
2.vieta tāllēkšanā Preiļu novada
kausa izcīņa, 2.vieta 50m skriešanā,
2.vieta tāllēkšanā Daugavpils BJSS
2016.g. atklātajā čempionātā vieglatlētikā, 1.vieta 60m skriešanā, 3.vieta
tāllēkšanā Ludzas novada SS atklātajās
sacensībās vieglatlētikā, 1.vieta 200m
skriešanā, 2.vieta trīssoļlēkšanā “Daugavpils tūre” Latgales sporta skolu
3.posma vieglatlētikas sacensībās;

• Mārtiņš Konošonoks, Dagdas novada Sporta skola - 2.vieta trīssoļlēkšanā,
3.vieta tāllēkšanā Daugavpils BJSS
2016.g.atklātajā čempionātā vieglatlētikā, 1.vieta trīssoļlēkšanā “Daugavpils
tūre” Latgales sporta skolu 3.posma
vieglatlētikas sacensības;
• Jana Poļaka, Dagdas novada Sporta skola - 3.vieta Ludzas NSS atklātās
sacensībās vieglatlētikā, 2.vieta 4km
skrējienā “Cīruļputenis” Preiļos, 2.vieta
1000m skrējienā Ludzas NSS atklātās
sacensībās vieglatlētikā, 3.vieta 200m
skriešanā “Daugavpils tūre” Latgales
sporta skolu 3.posma vieglatlētikas sacensības;
• Ilze Reča, Andrupenes pamatskola - atzinība atklātajā Latgales reģiona
olimpiāde angļu valodā;
• Jāzeps Kiselevskis, Andrupenes
pamatskola - 3. vieta atklātajā Latgales
reģiona olimpiāde matemātikā;
• Rasmis Pavlovs, Andrupenes
pamatskola - 3. vieta atklātajā Latgales
reģiona olimpiāde matemātikā;
• Folkloras kopa „Saiveņa”, Andrupenes pamatskola - Ziemeļlatgales
folkloras kopu skate Ludzā -1. pakāpes
diploms
• Meža pulciņš, Rasmis Pavlovs, Andrupenes pamatskola - Meistarklases
diploms;
• Viesturs Streļčs, Andrupenes
pamatskola - 3. vieta Latvijas 43.atklātajā matemātikas olimpiādē.

VARAM atbilde uz Dagdas novada iedzīvotāju vēstuli

Vēl joprojām Dagdas novadā ir aktuāls jautājums par
atkritumu apsaimniekošanu. Dagdas novada pašvaldība
dažreiz saņem zvanus no satraucošiem iedzīvotājiem par
atkritumu apsaimniekošanu. Tāpēc publicējam Vides aizsardzībai un reģionālās attīstības ministrijas sniegto viedokli par atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. pants nosaka, ka
pašvaldība organizē visu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ievērojot apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmā daļa
nosaka, ka pašvaldība izvēlas atkritumu apsaimniekotāju,
kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma
izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Tā kā iedzīvotāju iesniegums tika nosūtīts arī Iepirkumu
uzraudzības birojam, un iestādei iebildumu pret pašvaldības
noslēgto līgumu ar izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju nav,
tad ministrijai nav tiesiska pamata uzskatīt, ka iepirkuma procedūrā ir bijuši pārkāpumi.
Pamatojoties uz Likuma 2. punktu, kas nosaka, ka sadzīves
atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Minis-

trija norāda, ka normatīvajos aktos nav noteikts pienākums
atkritumu apsaimniekotājam svērt atkritumu konteinerus iztukšošanas brīdī, tādējādi konstatējot faktiski radīto sadzīves
atkritumu daudzumu. Ministrija norāda, ka pēc viņiem pieejamās informācijas nevienā Latvijas pašvaldībā nav ieviesta
faktiski radīto sadzīves atkritumu apjoma noteikšana, bet gan
atkritumu daudzums tiek noteikt, ņemot vērā apkalpojamā
konteinera tilpumu un tā iztukšošanas biežumu, tāpat kā Dagdas novadā. Ministrija arī norāda, ka SIA “Clean R” veiktais
aprēķins ir adekvāts un atbalstāms, līdz ar to nepiekrīt iedzīvotāju izteiktajam viedoklim par atkritumu apsaimniekošanu.
Ministrija norāda, ka, iedzīvotājam slēdzot līgumu, ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju ir objektīvi jāizvērtē nepieciešamais atkritumu konteinera tilpums un tā iztukšošanas biežums. Vienlaikus atgādina, ka radīto atkritumu
daudzumu ir iespējams samazināt, šķirojot atkritumus.
Normatīvajos aktos noteiktais pašvaldības pienākums ir
organizēt pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu tā, lai netiktu nodarīts kaitējums videi, cilvēku dzīvībai un veselībai vai personu mantai. Tas nozīmē, ka pašvaldības pienākums ir sniegt informāciju saviem iedzīvotājiem par
atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem pietiekamā apmērā un biežumā, lai nodrošinātu vides kvalitātes rādītājus.
Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa
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Pasākumi Dagdas novadā
31.05 - 20.06. – Andrupenes tautas bibliotēkā - “Dagnijas pasaule” - literatūras
izstāde un pārrunas D. Zigmontei - 85
01.06.-11.06 - Svariņu pagasta tautas
bibliotēkā - Literatūras izstāde veltīta latviešu rakstniecei D. Zigmontei – 85
01.06. – 30.06. - Dagdas bērnu bibliotēkā - Literatūras un tematisko materiālu
izstāžu cikls „Nāc nākdama, Jāņu diena!”
01.06. – 30.06. - Dagdas bērnu bibliotēkā - “Emocionālu, lirisku stāstījumu cienītāja” Dagnijai Zigmontei – 85
01.06.-31.08. - Dagdas bērnu bibliotēkā - Ieteicamā literatūra lasīšanai vasarā
“Ceļosim grāmatu pasaulē arī šajā vasarā!”
01.06. – 31.12. - Dagdas bērnu bibliotēkā – Lasīt veicināšana “Lasi un piedalies
Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā 2016”
02.06. – 10.06. - Bērziņu pagasta tautas
bibliotēkā - Literatūras izstāde „Dagnijai
Zigmontei - 85”
05.06. - Dagdas novada Tautas namā Bērnības svētki
No 05.06. - Svariņu pagasta tautas bibliotēkā - Literatūras izstāde „Ko lasīsim
vasarā?”
No 06.06 - Svariņu pagasta tautas bibliotēkā - Tematiskā izstāde: „Jums absolventi!”
06.06. – 10.06. – Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā - Literatūras izstāde „Atceroties rakstnieci D. Zigmonti”
06.06.-22.06. – Ķepovas pagasta bibliotēkā - Izstāde „Līgo, līgo“. Literatūras
un dažādu padomu, recepšu apkopojums
līgodienai.
06.06. – 30.08. - Bērziņu pagasta tautas
bibliotēkā - Izstāde ar skolu ieteiktās literatūras grāmatām „Lasīsim vasarā…”
07.06. – Dagdas bērnu bibliotēkā – Bibliotekārā stunda

08.06. – Asūnes bibliotēkā - Literatūras
izstāde “Dzejniecei P. Bārdai - 125”
10.06. - Dagdas bērnu bibliotēkā - Rīta
stunda mazajiem
13.06. – 26.06. - Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā - Literatūras izstāde „Priecīgus Jāņus!”
14.06. - Pie pieminekļa “Sērojošā māte”
- Ziedu nolikšana Komunistiskā genocīda
upuru piemiņai 15.06. - 28.06. - Svariņu
pagasta tautas bibliotēkā - Tematiskā izstāde un apskats
„Nāc, Jānīti, ja nākdams, gaida visa vasariņa...” (izstāde veltīta Jāņu dienai)
16.06. - Asūnes bibliotēkā - Literatūras
izstāde “Dzejniekam M.Čaklajam - 75”
16.06. - Dagdas bērnu bibliotēkā - Informācijas diena “Jaunieguvumi Dagdas
bērnu bibliotēkā jūnijā”
19.06. – Asūnes bibliotēkā - Literatūras
izstāde “Dzejniekam V.Luksam - 110”
20.06. -22.06. - Dagdas pagasta Tautas
bibliotēka - Pušķu izstāde “Visa laba Jāņu
zāle!”
20.06. – 30.06. - Bērziņu pagasta tautas
bibliotēkā - Gadskārtu svētkiem veltīta izstāde „Līgo! Līgo!”
21.06. – Dagdas parka estrādē – Vasaras
saulgrieži
21.06. – Ķepovas Saietu namā - Līgosvētki klāt, ielīgošana.
21.06 - 23.06. - Andrupenes tautas bibliotēkā - Jāņu vainagu un pušķu izstāde
“Es nopinu vainadziņu, visādām lapiņām”
22.06. - Asūnes bibliotēkā - “Caur rudzu
druvām Līgo vakars nāk”, izstāde un pasākums bērniem
22.06. – Ezerniekos - Ezernieku pagastā
dzīvojošo Jāņu apdziedāšana un vainagu
pasniegšana
23.06. - Bērziņu Tautas namā - Līgo va-

kars
23.06. – Svariņos – svētku programma
“Līgosim!”
23.06. – Andzeļos – Līgu un Jāņu godināšana
23.06. - Asūnē - Jāņa bērnu sumināšanas
pasākums “Jāņi klāt!”
23.06. – Konstantinovā - pasākums “Līgodams Jānīts nāca”
23.06. – Ezerniekos - Līgo nakts diskotēka
23.06. - Dagdas parka estrādē - Līgo
nakts balle
26.06. - 11.07. - Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā - Literatūras izstāde „Brīvam brīdim” ( jaunākā daiļliteratūra)
29.06. – Asūnes bibliotēkā - Literatūras izstāde “Franču rakstniekam A.de
Sent-Ekziperī – 115”
01. 07.–31.07. - Dagdas bērnu bibliotēkā - „Vasaras stiliņš” – mode tīņiem, bērnu
žurnālu izstāde - modes lappuses
01. 07.–31.07. - Dagdas bērnu bibliotēkā - Tematiska izstāde “ Dāsnā vasara”
02.07. – Ezerniekos - Jaundomes svētki
03.07. – Andzeļos – Mazākumtautību festivāla koncerts “Pynu, pynu sītu”
04.07. - 18.07. - Svariņu pagasta tautas
bibliotēkā - Tematiska izstāde: “Latvijas
pērles” (Latvijas pilis)
04.07. – 29.09. - Dagdas pagasta tautas
bibliotēka - Informācija bērniem - Arī TE,
www.letonika.lv, var LASĪT!
05.07 - 18.07. - Andrupenes tautas bibliotēkā – izstāde “Esi vesels un laimīgs”
06.07. - 20.07. - Svariņu pagasta tautas
bibliotēkā - Literatūras izstāde veltīta angļu rakstniecei „B. Kartlendai-115”
06.07. - Dagdas bērnu bibliotēkā - Komiksu grāmatas pusaudžiem “Komiksi!
Tas ir aizraujoši!”

Dagdas novada tūrisma informācijas centra aktualitātes
Straujiem soļiem ir pienākusi vasara - pats karstākais laiks tūrisma jomā strādājošajiem.
Dagdas TIC šo sezonu ir iesācis ražīgi. 28. maijā Saulkrastos notika 3.Latvijas tūrisma informācijas tirgus, kurā piedalījās 30 Latvijas
tūrisma informācijas centri kopā ar savu novadu mājražotājiem un
amatniekiem.
Tirgus laikā Dagdas tūrisma informāciju centrs, iepazīstināja visus
pasākuma apmeklētājus ar Dagdas novada tūrisma informāciju par
apskates vietām, naktsmītnēm, pasākumiem un citiem aktuālākajiem
piedāvājumiem. Tika sastādīti tūrisma maršruti pa novadu skolēnu
grupām, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem. No pasākuma apmeklētāju puse bija ļoti liels prieks dzirdēt labas atsauksmes par mūsu
muzejiem un par Dagdas novadu kopumā.
4. un 5. jūnijā Dagdas TIC piedalīsies Tautas lietišķās mākslas
darinājumu gadatirgū, kas notiks Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā. Gadatirgū piedalīsies amatnieki, mājražotāji un tūrisma in-

Ir mainījusies ārsta-neirologa Igora Leonardova privātprakses adrese. Turpmāk ārsts pacientus
pieņems Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” poliklīnikā, Brīvības ielā 29, Dagdā, telpā Nr.34.
Ārsta prakses darba laiks: darba dienās no plkst.9:30
līdz 14:00. Pieņemšana notiek rindas kārtībā. Kabineta tālrunis 65681412, mob. tālr. 29467342.

formācijas centri. Pagājušajā gadā piedalījās 803 dalībnieku un bija
28 866 apmeklētāju.
Dagdas tūrisma informācijas centrs piedāvā dažādot savu brīvo laiku un
izveidotajā aktīvā tūrisma
punktā iznomāt divriteni
ar ķiveri (1,10 €/h vai 8,00
€ diennaktī) un nūjošanas
nūjas (0,30 €/h vai 1,45 €
diennaktī).
No 1.jūnija līdz 1.septembrim Dagdas TIC mainās darba laiks. Darba dienas: 8:00-12:00 un 13:00-17:00. Sestdienas: 10:00-15:00, Svētdienas: brīvdienas
Dagdas TIC

Lai motivētu, atbalstītu un ieinteresētu novada iedzīvotājus,
zemes īpašniekus un komersantus iesaistīties sev piederošo
īpašumu un Dagdas novada teritorijas sakopšanā un ainavas veidošanā, ir izsludināts konkurss „Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”. Aicinām pieteikties konkursam līdz 01.07.2016.
Ar konkursa nolikumu un konkursa nominācijām var iepazīties
www.dagda.lv /Pašvaldība/ Konkursi.
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Dzimušie Dagdas novadā
maijā*:

Jūnija jubilāri* Dagdas novadā

15.06., Dagda

Stepiņa
Zinaida,

Nika Dovginka

Emīlija
Šelegoviča

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

04.06., plkst. 13:00 –
Prikņu kapos
04.06., plkst. 14:00 –
Andzeļu kapos
04.06.,plkst. 14:00 –
Janovcu kapos
04.06., plkst. 15:00 –
Andžānu kapos
04.06., plkst. 15:00 –
Kromanišķu kapos
04.06., plkst. 16:00 –
Andiņu kapos
11.06., plkst. 12:00 –
Kriškinovas kapos
11.06., plkst. 13:00 –
Punduru kapos
11.06., plkst. 14:00 –
Žogotovas kapos
11.06., plkst. 15:00 –
Zeiļovas kapos
11.06., plkst. 16:00 –
Sabaļu kapos
18.06., plkst. 12:00 –
Valahu kapos
18.06., plkst. 13:00 –
Šilovas kapos
18.06., plkst. 14:00 –
Ruskuļovas kapos
18.06., plkst. 14:00 –
Eisaku kapos
18.06., plkst. 14:30 –
Moroziku kapos
18.06., plkst. 16:00 –
Sivergolas kapos

25.06., plkst. 11:00 –
Viraudas kapos
25.06., plkst. 13:00 –
Jaunokra kapos
25.06., plkst. 13:00 Šķaunes jaunajos kapos
25.06., plkst. 13:30 –
Asūnes kapos
25.06., plkst. 14:30 Šķaunes vecajos kapos
25.06., plkst. 15:00 –
Dūķeļu kapos
02.07., plkst. 12:00 –
Zeļenpoles kapos
02.07., plkst. 13:00 –
Muižinīku kapos
02.07., plkst. 14:00 –
Baltas kapos
02.07., plkst. 15:00 –
Perveļovas kapos
02.07.,plkst. 16:00 –
Krivinišķu kapos
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
Ar pilnu kapu svētku sarakstu var iepazīties www.
dagda.lv/Kultūra/Reliģija

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

Kivļina Janīna,

08.06., Asūnes pag.

21.06., Andrupenes
pag.

21.06., Ezernieku
pag.

-75Fedosejeva
Antoņina,

14.06., Dagda

23.06., Bērziņu pag.

Kapu svētki:

12.06., Dagda

03.06., Dagda

Žeimote
Ludmila,

Valters Vilkels

-80Bartkeviča
Felicija,

Kalnačs
Aleksandrs,
17.06., Dagda

Skovorodko
Fjodors,

01.06., Ķepovas
pag.

Muraškins
Genādijs,
Petrovska
Valentīna,
-85Pavloviča
Monika,

04.06., Dagda

-90Domkova
Marija,

06.06., Dagda

Saveiko Albīna,
18.06., Šķaunes
pag.

Sirs n īgi s ve ic am s ka ista j ā d zīv es j ubilej ā !

-70Meišelis Ivans,

Viktorija
Bahanovska

Viņsaulē aizgājušie* Dagdas novadā maijā:
Inna Blinova (dz.1968.g.)
Viktors Bluss (dz.1952.g.)
Monika Brokāne (dz.1928.g.)
Franciska Indrāne (dz.1932.g.)
Lucijans Jankevičs (dz.1943.g.)
Vladimirs Jermolajevs (dz.1947.g.)
Leokādija Kalpiša (dz.1927.g.)
Nataļja Kučinska (dz.1973.g.)
Antons Lastovskis (dz.1958.g.)
Aldis Morozovs (dz.1961.g.)
Lidija Pundure (dz.1937.g.)
Soﬁja Pinta (dz. 1962.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem!

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

*reģistrēti Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļā līdz 30. maijam

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.

