XIV Galda dziesmu un “gvelžu”
saietā tika apskatīta kāzu tēma
23.aprīļa
pēcpusdienā
Dagdas novada Tautas namā
pulcējās kolektīvi no Dagdas,
Krāslavas, Rēzeknes un
Preiļu novadiem, lai izdziedātu, pastāstītu un izdejotu
savas puses kāzu tradīcijas.
Pēdējos gados katram saietam ir sava tēma. Ar cilvēka
dzīvi saistās trīs svarīgi godi:
kristības, kāzas un bēres. Kāzas ir vissvarīgākais no senajiem godiem. Ja kristībās
bērns ir mazs un visās kristību
ceremonijās tikai pasīvi uzņem visu, kas notiek ap to, tad
vēl mazāk cilvēks var pats rūpēties par savām bērēm; viņš
tikai izsaka savu vēlēšanos
par bēru viesiem, kapa vietu,
mantas sadalīšanu utt. Tātad
cilvēka dzīvē ir tikai vienas
godības — kāzas.
Ir vesela virkne tautas tradīciju, kas saistās ap turpmāko cilvēka dzīves notikumu
— precībām, vedībām, tautās
iešanu vai neiešanu, laimīgu vai nelaimīgu dzīvošanu.
Tautās iešana senāk uzskatīta par dzīves nepieciešamu

Folkloras kopa „Olūteņi„

lietu. Tā darījusi māte, viņas
paraugam seko meita.
Noliktās kāzu dienas rītā
kāzinieki pušķojās. Māsiņas
pušķo bāleliņus un pašas sevi.
Kāzinieki pušķo arī zirgus un
istabu.
Lai saieta dalībnieki labāk
iejustos kāzinieku lomā, tiem
tika piesprausti kāzu pušķi,
bet kolektīviem pušķī bija
paslēpts kāds cipars, kurš arī
bija viņu uzstāšanās kārtas
numurs.
Senāk ar krāsainiem papīrīšiem tika pušķoti bērziņi pie
mājas, kur notika kāzas un arī
kāzu vārti. Sekojot šai senajai
tradīcijai, arī saieta dalībnieki nāca Tautas nama zālē pa
izpušķotu tiltiņu, kurš simboliski nozīmē jauna posma
sākšanos cilvēka dzīvē. Kolektīvi pie vārda tika tikai tad,
kad pirms kāzu vārtiem bija
paveikuši kādu tradicionālu
uzdevumu: izmazgājuši lelli,
satinuši to pēc senajām tradīcijām, parādījuši kā ar seniem
darbarīkiem jāstrādā dažādi
darbi un, protams, sazāģējuši
malku utt.
Kolektīviem, kuri piedalījās pasākumā, bija dots
uzdevums – papētīt savas
puses senās kāzu tradīcijas un nodemonstrēt, kāda
izskatījās līgava ap 19.gs.
vidu. Līgavu parādi izvērtēja Dagdas novada domes
priekšsēdētāja Sandra Viškure, Izglītības, kultūras
un sporta nodaļas vadītāja
Marija Micķeviča, skolotāja Zinaīda Konošonoka
un Pēteris Tukišs. Tika atzīmēts, ka nav iespējams
noteikt, cik pareizs
Turpinājums 10.lpp

Rituāls, kura laikā tika saģērbta līgava

Bezmaksas futbola un nūjošanas
nodarbības. Iesaisties!

Sākot ar maija sākumu Dagdas novada
iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas nūjošanas nodarbības vairākos novada pagastos un Dagdas pilsētā. Nodarbībās aicināti piedalīties visi interesenti bez
vecuma ierobežojuma.
Nodarbību pulcēšanās vietas un grafiks
gan pagastos, gan pilsētā tiks publicēts www.
dagda.lv maija sākumā.
Dalībniekiem ir iespēja nākt nūjot gan ar
savām nūjām, gan izmantot projekta ietvaros
iegādātos nūjošanas nūju komplektus.
Ir vispārējs priekšstats, ka nūjošana ir tikai
pastaiga ar nūjām, taču tā ir fiziska aktivitāte, kas vairāk atbilst veselības veicināšanas
priekšstatam nekā sporta jēdzienam. Nūjošana ir augstas efektivitātes sportiska nodarbe, kurā tiek pielietota speciāla nodarbības
metodika, soļošanas tehnika un īpašas nūjas
vienmērīgai ķermeņa noslogošanai. Nūjošana ir draudzīga un droša, tajā nav vecuma
ierobežojumu un nūjot ir iespējams visos ga-

dalaikos.
Nūjošanas process un nodarbības intensitāte ir vienmērīga un prognozējama. Tas
nozīmē gan tuvību dabai un stresa mazinājumu, gan nodarbības efektivitātes pieaugumu
un organisma imunitātes stiprināšanu. Tas
ir viens no aktivitāšu veidiem ķermeņa svara regulēšanai, sirds un asinsvadu sistēmas
uzlabošanai, vispusīgai un efektīvai slodzes
nodrošināšanai visam ķermenim.
Nūjošanas labumi:
• Nūjojot locītavas tiek noslogotas par 30%
mazāk nekā skriešanā;
• Nūjojot palielinās skābekļa daudzums
visā ķermenī;
• Nūjošana palīdz noņemt sasprindzinājumu plecu un kakla zonā;
• Nūjošana uzlabo sirdsdarbību;
• Nūjošana stiprina imūnsistēmu;
• Nūjošana veicina stresa hormonu samazināšanos;
Turpinājums 3.lpp.

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 1.jūnijā
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20. aprīļa Domes sēdes lēmumi
Tika pieņemta zināšanai Sociālā dienesta sniegtā informācija
par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2017. gada 1. ceturksnī.
Dagdas novada Sociālais dienests
2017. gada 1. ceturksnī izlietojis 88
048,00 EUR jeb 25,21% no plānotājiem pašvaldības sociālā budžeta
līdzekļiem.
Tika apstiprināti lēmumi par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu trim
personām.
Tika apstiprināti grozījumi Ezernieku vidusskolas nolikumā.
Apstiprināja Dagdas Tūrisma informācijas centra 2017. gada suvenīru cenrāžus un muzeja “Andrupenes lauku sēta” maksas pakalpojumu
cenrāžus, kuri stāsies spēkā 2017.
gada 1. maijā.
Apstiprināts pārskats par Dagdas
novada pāsvaldības 2017. gada budžeta izpildi 1. ceturksnī: budžeta
ieņēmumu daļā – 2 637 036,00 EUR
jeb 29,08%, t.sk. atlikums gada sākumā 245 273,00 EUR, budžeta izdevumu daļā – 2 035 638,00 EUR
jeb 22,49%. Speciālā budžeta ieņēmumu daļā – 123 636,00 EUR jeb
4,98%, t.sk. atlikums gada sākumā
32 636,00 EUR, izdevumu daļā – 37
579,00 EUR jeb 2,44%.
Piešķirts finansējums 700,00 EUR

Dagdas pilsētas himnas ierakstam un
video veidošanai.
Tika nolemts turpināt pašvaldības
ceļa 5-11 Alženova – Rutki (1,91
km) iesākto uzlabošanu – caurteku
nomaiņu, nomaļu uzauguma noņemšanu, grāvju un ceļa seguma atjaunošanu un šim mērķim tika pieņemts
novirzīt no pašvaldības 2017.gada
speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem papildus 6 500
EUR.
Sēdē izskatīja ar nekustamo īpašumu saistītus jautājumus: par nekustamo īpašumu sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu; par īpašuma
nosaukumu piešķiršanu; par zemes
nomas līgumu slēgšanu; par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par
grozījumiem zemes nomas līgumā;
par zemes nomas tiesību pārēju; par
neiznomātu zemes gabalu saraksta
apstiprināšanu; par zemes gabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
maiņu; par zemes vienību robežu un
platību grozīšanu; par Dagdas novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu; par zemes ierīcības projekta
izstrādi īpašumā “Sienāži” Andrupenes pagastā.

Deputāti nolēma slēgt pirkuma līgumu uz pašvaldības nekustamo īpašumu Alejas ielā 12-4, Dagdā.
Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Neikšāni,
Ķepovas pagastā, Dagdas novadā
nosacīto cenu 12 000,00 EUR, un
pāsvaldības nekustamā īpašuma
“Maritas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā nosacīto cenu 1300, 00
EUR, kā arī šo īpašumu izsoļu noteikumus.
Sakarā ar zemesgabala nomnieka ierosinājumu atsavināt to, ņemot
vērā ka nekustamais īpašums “Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā nav
nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, tika nolemts atļaut
atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības
ar kopējo platību 16,4 ha, pārdodot
izsolē ar augšupejošu izsoli.
Apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.2017/5 „Par finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Dagdas novadā”.
Nolēma iznomāt SIA “Bite Latvija” Dagdas novada pašvaldības
īpašumā esošā ūdenstorņa “Zīles 1”,
Andzeļi, Andzeļu pagasts, daļu un
zemesgabalu 4 m2 platībā, blakus
ūdenstornim aparatūras izvietošanai.

Asūnes un Andzeļmuižas baznīcas saņēma
ES finansējumu

Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 2. kārtas
izsludinātā ELFLA projektu
konkursa ietvaros Lauku atbalsta dienests (LAD) 2017.
gada februāra beigās atbalstījis projektu “Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības
uzlabošana”. Projekta ietvaros tiks uzlabota baznīcas
infrastruktūra arī cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, tādā
veidā uzlabojot sociālo vidi.
Tiks veikta galveno kāpņu
un palīgkāpņu pārbūve, pandusa un jaunu bruģakmens
celiņu izbūve. Pārbūvējot
kāpnes, ir paredzēts saglabāt
visus vēsturiskos akmens
bluķus, integrējot tos moder-

nā būvniecības izpildījumā.
Kopējā projekta summa – 12 724,73 EUR, t.sk.
ELFLA finansējums – 11
452,26 EUR. Līdzfinansējumu Asūnes katoļu baznīcai
ir sniegusi Dagdas pašvaldība 10 % apmērā – 1 272,47
EUR.
Piesaistot ELFLA LEADER finansējumu, Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu Draudze
līdz š. g. 30. oktobrim īstenos projektu (LAD lēmums
14.02.2017.), kas paredz
atjaunot baznīcas fasādi,
veicot cokola atjaunošanu
(cokola gruntēšanu, siltināšanu, armēšanu, apmeša-

nu, krāsošanu un apmales
izbūvi), sienu atjaunošanu
(sienu gruntēšanu, siltināšanu, armēšanu, apmešanu un
krāsošanu), kā arī teritorijas
labiekārtošanu, veicot bruģakmeņu ieklāšanu un zāliena
atjaunošanu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 22 778,30
EUR, t.sk., ELFLA finansējums – 20 500,47 EUR, Dagdas pašvaldības līdzfinansējums – 2 277,83 EUR.
Zane Ločmele
biedrības “Krāslavas rajona partnerība” administratīvā
vadītāja

Konkurss „Pašdarinātie dārza dekori”
Dagdas novada pašvaldības Asūnes pagasta pārvalde izsludina konkursu “Pašdarinātie dārza dekori”.
Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju
interesi par sakoptu vidi, attīstīt iedzīvotāju
radošumu, veidojot pašdarinātos dārza dekorus un popularizēt Asūnes ciema parka
„Mīlestības taku” kā tūrisma apskates objektu.
Konkursam var pieteikties Dagdas novada iedzīvotāji, iedzīvotāju grupas, izglītības
un kultūras iestādes, biedrības un nodibinājumi, uzņēmumi un citas organizācijas.
Konkursa darbus var iesniegt līdz 2017.
gada 22. maijam. Konkursa nolikums ir pie-

ejams Dagdas novada pašvaldības mājas
lapā www.dagda.lv / Pašvaldība / Konkursi.
Katram iesniegtajam darbam klāt jāpievieno darba nosaukums un autora, grupas
vai organizācijas nosaukums, kontaktinformācija. Katrs konkursa dalībnieks var
iesniegt neierobežotu darbu skaitu. Katrs
darbs tiks vērtēts atsevišķi.
Darbi tiks vērtēti pēc oriģinalitātes, radošuma, darba apjoma, dekora izturības (ilgtspējas) un kompozīcijas. Darba izveidošanai var izmantot jebkādu izejmateriālu.
Jautājumu gadījumā varat vērsties personīgi pie Asūnes Tautas nama vadītājas Olgas Lukjanskas vai pa mob. tālr. 29246185.

Deputāti nolēma atbrīvot Mariju
Aņisimovu no Dagdas novada tautas
bibliotēkas vadītājas amata ar 2017.
gada 30. aprīli, sakarā ar M.Aņisimovas iesniegumu par atbrīvošanu.
Ņemot vērā iepriekšējo jautājumu,
tika izskatīts nākamais jautājums –
par Dagdas novada tautas bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāja
iecelšanu. Par Dagdas novada tautas
bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāju tika iecelta Dagdas novada
tautas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ineta Leonoviča – Batņa.
Papildus tika izskatīti divi jautājumi.
Nolēma uzsākt dokumentācijas
sagatavošanu pašvaldības īpašuma
“Vijolītes” zemes vienībā esošā meža
cirsmas 1. kvartāla 10. nogabala (5
ha) un 1. kvartāla 35. nogabala (5 ha)
nodošanai atsavināšanai.
Tika nolemts apstiprināt zemes
ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumos “Roliks” un “Dimantu krasti”
Andrupenes pagastā.
Ar pilnu domes sēdes protokolu,
pielikumiem un audio ierakstu var
iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība
/ Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Evita Krūmiņa

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums „Ziemeļi”, Neikšāni, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 11,87
ha. Izsolāmās mantas sākumcena - 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši 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.maijā
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. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums „Maritas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā,
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,76 ha. Izsolāmās mantas sākumcena - 1 300,00 EUR (viens tūkstotis trīs 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.maijā 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.

Dagdas novada Ezernieku pagasta pārvalde aicina
pieteikties bibliotēkas vadītāja vakancei un nenoteiktu
laiku. Ar darba aprakstu un prasībām var iepazīties www.
dagda.lv / Pašvaldība / Darbinieki / Vakances.
Dagdas novada Ezernieku pagasta pārvalde aicina
pieteikties Saietu nama vadītāja vakancei uz noteiktu
laiku ar darba amata pienākumu pildīšanu no 2017.
gada 22.maija. Ar darba aprakstu un prasībām var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Darbinieki / Vakances.
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Laiks pieteikties kompensācijām!
Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu
nodarītajiem postījumiem
Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas
gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās
ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis
atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos,
tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus.
Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta
2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība,
kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu
dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un
minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu
prasības postījumu novēršanai”.
Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt
ne tikai par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem zaudējumiem augkopībā, kas ir būtiski tagad
pavasarī. Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 3.
punktu, zaudējumus nosaka, ja:
1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras,
lopkopības vai biškopības nozarē;
2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru
(euro);
3. postījumu platība augkopībā konkrētajā zemes vienībā nav mazāka par 0,05 hektāriem;
4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos,
un katra zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1
hektāru;
5. postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās
zivjēdāju putnu sugas – gārņi (zivju gārnis vai
lielais baltais gārnis, ķīri (lielais ķīris vai mazais
ķīris), jūras krauklis, zivju ērglis, jūras ērglis, kā
arī ūdrs.
Kompensācijām var pieteikties:
• augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi
katras sezonas laikā;
• akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;

• lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.
Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai
tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzības
pasākumus postījumu novēršanai.
Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par
tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē
vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu.
Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai
www.likumi.lv.
Kompensācijas par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
Kompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu
jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz 22.
maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
DAP jāvēršas, ja:
1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;
2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību mazāk
kā 1 ha atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,
kur:
• meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā
darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas
cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana
kailcirtē;
• lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un
kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā
darbība.
Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu
meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi
vismaz 20 gadu vecumu.
Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu –
īpaši aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās.

Uzņēmēji aicināti palīdzēt Dagdas novada
skolēniem tikt pie unikāla dizaina
dienasgrāmatām!
Veicināt skolēnos radošo
domāšanu, ļaujot viņiem
pašiem veidot savas skolas
tēlu – ar šādu mērķi gan
Dagdas, gan citos Latvijas novados šobrīd tiek
īstenots projekts „Dienasgrāmata 2017”. Kā skolēni
šo savas skolas tēlu veido?
Dagdas novada skolas, kuras piedalās šajā projektā,
sadarbojoties ar saviem skolēniem, kopīgi veido individuāla dizaina un satura dienasgrāmatas. Tas nozīmē, ka
dienasgrāmatu izskatu ļoti
lielā mērā ietekmē un nosaka katras skolas skolēnu radošās idejas, kas visbiežāk
izpaužas dažnedažādos krāšņos zīmējumos.
Te, protams, svarīgi piebilst, ka tām Latvijas skolām,
kas piedalās šajā projektā, šīs
unikālās dienasgrāmatas tiek
izgatavotas par samazinātām
izmaksām. Un par to, savukārt, vislielākais paldies sakāms katra novada uzņēmējiem, kas šo ideju atbalsta,
sniedzot arī savu artavu to
tapšanā. No Dagdas novada

skolām savu dalību šai projektā šobrīd jau ir apstiprinājusi Aleksandrovas internātpamatskola, Konstantinovas
sākumskola, Šķaunes pamatskola. Tāpēc veiksmīgai
dienasgrāmatu izgatavošanas procesa norisei aicināti
pievienoties Dagdas novada
uzņēmēji, kas labprāt vēlētos
palīdzēt konkrēto skolu skolēniem tikt pie pašu veidota
dizaina unikālām dienasgrāmatām.
Jāpiebilst, ka šis dienasgrāmatu projekts visā Latvijā veiksmīgi noris jau trešo
gadu pēc kārtas. Un – gan
skolu, gan arī uzņēmēju interese – par to arvien pieaug! Jautāsiet – kāpēc tā?
Jo papildus skolēnu radošās
domāšanas veicināšanai šis
projekts nozīmē arī dienasgrāmatu drukātās versijas
saglabāšanu mācību procesa
ietvaros. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās daudzas skolas savu ierobežoto
finanšu dēļ no drukātajām
dienasgrāmatām pāriet uz
elektroniskajām dienasgrā-

matām, piemēram, e-klasi.
Taču tādējādi skolēnam izpaliek viņa pirmais taustāmais
dokuments – drukātā dienasgrāmata. Un šis dokuments
taču ir svarīgs! Tajā pats skolēns var sarakstīt visus uzdotos mājas darbus, kā arī skolotāji – nodot kādu nozīmīgu
informāciju vecākiem, kas
dažādu apstākļu dēļ, iespējams, nevar izmantot e-klasi.
Turklāt – drukātā dienasgrāmata iemāca skolēnam rūpes
un atbildību, kas noderēs arī
turpmākajā dzīvē, rīkojoties
ar citiem dokumentiem.
Lai atbalstītu Dagdas novada skolas projektā „Dienasgrāmata 2017”, Dagdas
novada uzņēmēji laipni aicināti sazināties ar projekta
īstenotājiem – sabiedriskā
labuma organizāciju „Liepājas Universitātes Zinātnes un
inovāciju parks”, sūtot vēstules e-pastā: info@liepuzip.lv vai sazinoties pa tālr.:
20004399.
Maruta Dene
LiepUZIP pārstāve

Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA 2000 teritorijas, saraksts: www.daba.gov.lv /
Pakalpojumi / Kompensācijas.
LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa,
kas nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot
purvu):
1. atrodas NATURA 2000 teritorijā;
2. atrodas mikroliegumā,
kur:
• aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
• aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
• aizliegta galvenā cirte;
• aizliegta kailcirte.

Izmaksāto kompensāciju apmērs
Kompensāciju apmērs
(euro/ha)
Lauku
Saimnieciskās darbības Dabas
atbalsta
aizsaraizliegums
dienests
dzības
pārvalde (LAD)
(DAP)
Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs
44
aizliegta uzaršana un
kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība
Aizliegta jebkāda
mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku
157
160
ciršana galvenajā cirtē
un kopšanas cirtē;
Aizliegta koku ciršana
128
120
galvenajā cirtē
Aizliegta koku ciršana
45
43
kailcirtē

Turpinājums no 1. lpp.
• Nūjojot vienas stundas
laikā, tiek sadedzinātas vairāk nekā 400 kcal.;
• Nūjošana trenē 4 no 5
galvenajām ķermeņa funkcijām: izturību, spēku, elastību
un koordināciju – visu, izņemot ātrumu;
• Nūjošana palēnina novecošanās procesu;
• Nūjojot tiek rasts līdzsvars starp ķermeni un prātu;
• Nūjošana rada prieku –
no apkārtējo izbrīnītiem skatieniem un komentāriem;
• Ar nūjošanu var nodarboties jebkur un jebkurā laikā.
Dagdas novada pašvaldība organizē bezmaksas
futbola nodarbības Dagdā
bērniem un jauniešiem vecuma posmā no 10 līdz 16
gadiem.
Pieteikšanās
nodarbību
apmeklējumam līdz 8. maijam, zvanot Ligitai Nagļai –
29366163 vai arī rakstot uz
e - pastu ligita.nagla@dagda.
lv . Vietu skaits ierobežots.
Nodarbību laiks tiks precizēts maija sākumā. Nodarbī-

Informāciju apkopoja
Latvijas Pašvaldību savienība

bas ilgums – 45 minūtes.
Nodarbību apmeklējumi
plānoti no maija līdz oktobrim.
Futbola un nūjošanas nodarbības un inventāra izdevumus segs Dagdas novada
pašvaldība no projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Dagdas
novadā” 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.
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Pašvaldību vēlēšanas 2017
Šogad, 3. jūnijā, Latvijā notiks
kārtējās pašvaldību vēlēšanas 119
vēlēšanu apgabalos - 9 republikas
pilsētās un 110 novados, lai uz nākamajiem četriem gadiem ievēlētu republikas pilsētas vai novada
domi.
Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju sarakstā esat
reģistrēts! Citā iecirknī balsot nav
iespējams. Savu iecirkni vēlētāji var
noskaidrot paziņojumā par pašvaldību vēlēšanām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē vai
pa CVK uzziņu tālruni 67049999.
Līdz 16.maijam vēlētāji var izmantot
iespēju iecirkni mainīt. Pašvaldību
vēlēšanās iecirkni var mainīt:
• uz jebkuru citu iecirkni savas
pašvaldības robežās;
• uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais
īpašums
Iecirkņa maiņu ir iespējams veikt
elektroniski, izmantojot Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa
maiņas e-pakalpojumu. Vai klātienē,
iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas
iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam.
Vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, vēlēšanu iecirkņi strādās no pulksten 7.00

1) ar „+“ atzīmēt kandidātus, kulīdz 22.00. Pašvaldību vēlēšanās ir kai apzīmogotas vēlēšanu aploksnes
rus īpaši atbalstāt,
arī iespēja nobalsot iepriekš. Iecirkņu ir derīgas.
2) izsvītrot kandidātus, kurus neat• Balsošanai izvēlieties vēlēšanu
darba laiks iepriekšējās balsošanas
kabīni vai nodalījumu! Katram vē- balstāt,
dienās:
3) neizdarīt nekādas atzīmes.
31. maijā: no plkst. 17.00 līdz lētājam ir tiesības balsot aizklāti un
• Aploksni aizlīmējiet un iemetiet
savu izvēli izdarīt pašam.
20.00
• Lai nobalsotu, no visām vēlēša- vēlēšanu kastē!
1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00
• Neizmantotās vēlēšanu zīmes ie2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00 nu zīmēm izvēlieties vienu – ar to
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties teicams atstāt vēlēšanu iecirknī tām
paredzētajā vietā.
dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.mai- balsot.
• Vēlēšanu zīmē var:
ja varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var
Pašvaldību vēlēšanās darbosies 11 vēlēšanu iecirkņi:
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu
Iecirkņa adrese
dienā atradīsies sava iecirkņa Iecirkņa Nosaukums
numurs
teritorijā.
Piedaloties pašvaldību vēDagdas Tautas nams Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov.
522.
lēšanās, nepieciešama pase
Andrupenes Tautas
Ezernieku iela 1, Andrupene, Andrupenes pag., Dag523.
vai personas apliecība.
nams
das nov.
Pašvaldības vēlēšanu balAndzeļu pagasta
„Ausekļi”, Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov.
sošanas kārtība:
524.
pārvalde
• Ierodoties iecirknī, uzrāAsūnes pagasta pār- Dārza iela 1, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.
diet pasi vai personas apliecī525.
valde
bu un dodieties pie reģistrā527.
Bērziņu Tautas nams Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov.
cijas galda, kur ir norāde ar
Jūsu kārtas numuru vēlētāju
Kultūras nams Ozo- „Šūpoles”, Ozoliņi, Dagdas pag., Dagdas nov.
528.
sarakstā!
liņos
• Lai saņemtu balsošanas
Ezernieku Saietu
„Saietu nams”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas
dokumentus,
parakstieties
529.
nams
nov.
vēlētāju sarakstā! Vēlēšanu
Konstantinovas Tau- Saules iela 9, Konstantinova, Konstantinovas pag.,
iecirkņa darbinieks Jums iz537.
tas nams
Dagdas nov.
sniegs vēlēšanu aploksni un
538.
Ķepovas Saietu nams „Pagastmāja”, Neikšāni, Ķepovas pag., Dagdas nov.
vēlēšanu zīmju komplektu.
Pārbaudiet, vai uz aploksnes
542.
Svariņu Tautas nams Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov.
ir Jūsu iecirkņa zīmogs, jo ti543.
Šķaunes Tautas nams „Tautas Nams”, Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov.

Informējam iedzīvotājus par kandidātu sarakstiem
un priekšvēlēšanu programmām
Zaļo un Zemnieku savienība
Kandidāti:
1. Sandra Viškure
2. Viktors Krūmiņš
3. Veronika Gekiša
4. Maija Ļevkova
5. Aivars Platacis
6. Sanita Karpoviča
7. Anatols Viškurs
8. Jurijs Ļevkovs
9. Vladislavs Dorofejevs
10. Marija Andžāne
11. Žanna Aišpure
12. Oskars Kavuns
13. Elita Pontaga
14. Aivars Bačkurs
15. Ārija Klints
16. Dzintars Kokars
17. Ēriks Meikšāns
18. Igors Gorbunovs
Priekšvēlēšanu
programma:
Zaļo un zemnieku savienības mērķis ir Dagdas novada
cilvēku garīgā un materiālā
labklājība.
ZZS piedāvā veidot novada darbību tā, lai tiktu veicināts iedzīvotāju dzīves līmeņa pieaugums un ilgtspējīga
lauku un pilsētas teritorijas
attīstība. Ar novada pārvaldes struktūru sadarbību
līdzsvarot novada attīstību
un piesaistīt Eiropas Savienības, nacionālās un reģionālās
investīcijas. Garantēsim iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību katrā nova-

da pašvaldībā esošā apjomā
un līmenī.
ZZS iestājas par to, lai
ikviens novada iedzīvotājs
tiektos un spētu iegūt atbilstošu izglītību. Skolniekiem
dot iespēju tuvāk savai dzīvesvietai apmeklēt vispārizglītojošās skolas, materiāli
atbalstīt talantīgos audzēkņus. Nodrošināt audzēkņu
drošu nokļūšanu uz tuvāko
mācību iestādi. Rosināt jauniešus iegūt augstāko izglītību. Atbalstīt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā un
iesaistīšanos dažādos projektos. Dagdas novadā saglabāt
lauku skolas, nepieciešamības gadījumā mainot to statusu.
Atbalstām
vidusskolu
tālāku modernizāciju. Atbalstīsim sporta stadionu
renovāciju. Turpināsim un
pilnveidosim sadarbību ar
Daugavpils Būvniecības tehnikumu.
Atbalstām novada sporta
būvju pienācīgu uzturēšanu.
Mudināt iedzīvotājus piekopt veselīgu dzīvesveidu
un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, iesaistīt iedzīvotājus sporta aktivitātēs. Popularizēt dažādus veselības
veicināšanas, profilakses un
veselīgā dzīvesveida pasākumus novadā. Regulāri rī-

kot novada sporta turnīrus,
novada sporta spēles ar visu
pašvaldību iedzīvotāju un
darbinieku komandu dalību.
Atbalstīt sportistus dažādos
sporta forumos.
Atbalstīt Sporta skolu,
lai jaunie sportisti piedalās
dažādu līmeņu sacensībās.
Paplašināt sporta programmu skaitu Sporta skolā. ZZS
atbalsta kultūras procesu nepārtrauktību, sargās nacionālo savdabību, nodrošinās
labvēlīgus apstākļus un nepieciešamos resursus. Rūpēsies par novada kultūras iestāžu, muzeju, izstāžu zāles
darbību un attīstību, atbalstīsim kultūras pasākumus un
kolektīvu dalībniekus. Sekmēsim novada tradicionālās
un netradicionālās kultūras
popularizēšanu Latvijā un
ārvalstīs. Turpināsim aizsāktās tradīcijas par festivālu
norisi novadā un jaunām aktivitātēm.
Nodrošināsim novadā ietilpstošo bibliotēku darbību,
turpināt ieviest jaunākās tehnoloģijas, publisko pieejamību, bezmaksas internetu.
Bibliotēkās nodrošināt jaunāko periodiku, tematisko
literatūru un daiļliteratūru.
Atbalstām pienācīgu veselības aprūpi ikvienam novada
iedzīvotājam, ģimenes ārstu

prakses un to pieejamību.
Aprūpei jābūt pieejamai un
efektīvai ar modernām tehnoloģijām, atbalstām feldšeru punktu uzturēšanu. Saglabāt un attīstīt Veselības un
sociālo pakalpojuma centra
darbību, pilnveidot alternatīvās aprūpes iespējas novadā.
Iestājamies par sociālo
palīdzību novada maznodrošinātiem iedzīvotājiem 12 %
apmērā no novada gada budžeta. Nodrošināt sociāliem
darbiniekiem un bāriņtiesas
darbiniekiem veselības apdrošināšanu.
ZZS iestājas par to, lai
ģimenes dzīvotu labklājībā,
saticībā, nepieļautu vardarbību starp ģimenes locekļiem.
Sadarbosimies ar novadā izveidotām invalīdu, pensionāru, jauniešu, lauksaimnieku,
kultūras, mazākumtautību,
namu apsaimniekošanas kā
arī citām biedrībām. Atbalstām vidējo un mazo uzņēmumu uzņēmējdarbību.
Izveidot
uzņēmējdarbības
veicināšanas un atbalsta
centru. Iestājamies par prātīgu dabas un cilvēku resursu izmantošanu. Veicināsim
bezdarbnieku iesaistīšanos
darba tirgū. Sekmēsim kooperāciju starp uzņēmējiem.
Iestājamies par pienācīgu
un racionālu zemes apsaim-

niekošanu, par ekoloģisku
un videi draudzīgu ezeru
un upju izmantošanu. ZZS
atbalsta novadā strādājošo
tālākizglītību un profesionālās izaugsmes celšanas
iespējas. Uzturēt un dibināt
pašvaldībai kontaktus ar citām pašvaldībām Latvijā un
ārzemēs, veikt pieredzes apmaiņu dažādās nozarēs.
Atbalstām visas novada
teritorijas sakoptību, infrastruktūras uzlabošanu-ielu
apgaismojums, ceļu, ielu
un ietvju remonts un atjaunošana, ūdens apgādes un
kanalizācijas sistēmu modernizācija, pašvaldības dzīvojamo māju fonda remonts,
rekonstrukcija, atjaunošana,
siltināšana. Piesaistīt investīcijas caur ES un nacionāliem
projektu uzsaukumiem.
Pastāvīgi veicināsim sadarbību ar policiju, zemessardzi un citiem valsts un
iedzīvotāju aizsardzības formējumiem.
Dagdas novada attiecības
ar reliģiskām konfesijām
veidot balstoties uz sadarbību, palīdzību, cilvēku uzskatu un reliģijas brīvību.
Būsim saimnieki savā tīrajā, sakoptajā un zaļajā zemē,
kā arī kopīgos darbos stiprināsim Dagdas novadu.
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LATGALES PARTIJA
Kandidāti:
1. Viktors Stikuts
2. Aivars Plotka
3. Andris Badūns
4. Olga Golube
5. Pēteris Tukišs
6. Kaspars Koļčs
7. Einārs Brenčs
8. Juris Kavuns
9. Sandra Drozdova
10. Larisa Meikšāne
11. Viktors Kiselevskis
12. Viktorija Spila
13. Aivars Belkovskis
14. Nadežda Koļesņika
15. Dainis Platacis
16. Normunds Pauliņš
17. Tatjana Rukmane
18. Viktors Petrovskis
Priekšvēlēšanu
programma:
Latgales partijas mērķis
ir strādāt Dagdas novada
iedzīvotāju labā, veicināt
novada attīstību un izaugsmi. Partija savā darbā atzīst
šādas pamatvērtības – brīvību, taisnīgumu, vienlīdzību,
saimnieciskumu, ģimeni un
garīgumu.
Latgales partija piedāvā
sadarbību visās attīstības
un pilnveidošanas sfērās un
aicina novada iedzīvotājus
līdzdarboties.
Vide
Uzlabot pilsētas un pagastu teritoriju sakoptību un
ainavisko pievilcību. Nodrošināt videi draudzīgu saim-

niecisko darbību. Veikt vides
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu novada ezeros un upēs.
Veikt dabisko zivju ceļu un
nārstu vietu atjaunošanas un
uzlabošanas darbus. Veikt
publisko ezeru monitoringu, papildināt zivju resursu
krājumus. Veikt krūmāju un
apaugumu izvākšanu no ainaviski vērtīgām vietām pie
novada ezeriem, upēm un
citur. Veikt atpūtas vietu iekārtošana pie publiskajiem
ezeriem. Izveidot novada
mednieku kolektīvu apvienību ar mērķi, uzlabot medību
saimniecību efektivitāti un
attieksmi pret dabu.
Sociālā sfēra
Esošās sociālās palīdzības
sistēmas ietvaros, izstrādāt
nolikumus un ieviest pabalstus:
•Vienreizēju pabalstu ģimenēm bērna piedzimšanas
gadījumā līdz 1000 EURO.
•Pabalstu apkurei vientuļiem pensionāriem un 1,.2.,
grupas invalīdiem.
Nodrošināt nepārtrauktu
sociālo darbinieku profesionalitātes un atbildības līmeņa
celšanu.
Veikt dzīves kvalitātes uzlabošanu veco ļaužu pansionātā.
Veikt vienotās atpūtas zonas izveidi iedzīvotājiem,
vecākiem ar bērniem.
Veselības aprūpe

Attīstīt un pilnveidot medicīnisko aprūpi novadā. Atbalstīt ģimenes ārstu, ārstu
speciālistu prakses un feldšeru punktu darbību, nodrošinot feldšeru punktu darbību
katrā pagasta centrā.
Uzlabot feldšeru punktu
darba nodrošinājumu pagastos, veikt jaunu darbinieku
piesaisti. Veikt telpu labiekārtošanu Dagdas veco ļaužu
pansionātā un ģimenes ārstu
praksēs, Dagdas veselības un
sociālo pakalpojumu centrā.
Kultūra, izglītība, sports,
reliģija
Veicināt novada kultūras
darbinieku profesionalitāti,
attīstīt un saglabāt kultūras
mantojumu. Uzlabot materiālo nodrošinājumu kultūras
iestādēm.
Saglabāt novada skolu
tīklu. Atbalstīt un stimulēt
pedagoģisko darbinieku profesionalitāti un atbildību par
veicamo darbu. Uzlabot skolu materiālo bāzi.
Aktīvi turpināt darbu pie
sporta infrastruktūras pilnveides. Piesaistīt profesionālus darbiniekus sporta darba
dažādošanai novadā. Aktīvi
iesaistīties valsts mēroga
sporta aktivitātēs.
Attīstīt profesionālo izglītību uz noteiktas profesijas
bāzes pamata.
Stiprināt un attīstīt partnerattiecības ar reliģiskajām

konfesijām.
Ieviest novada kultūras darbinieku motivēšanas
programmu.
Tūrisms
Aktīvi iesaistīties tūrisma infrastruktūras izveidē,
attīstībā un pilnveidošanā.
Piedāvājums tiks bāzēts uz
trīs galvenajiem objektiem
(Andrupenes lauku sēta,
Jaundomes muiža – (ezeru
muzejs), Vides informācijas
centrs „Ķepa” Neikšānos).
Veicināt privātā sektora iesaistīšanos un izaugsmi tūrisma pakalpojumu sniegšanā.
Lauksaimniecība, uzņēmējdarbība
Nepalielināt pašvaldības
kompetencē esošo nodokļu slogu mājsaimniecībām,
uzņēmējiem. Atbalstīt iniciatīvas
uzņēmējdarbības
veicināšanai, izveidojot uzņēmējdarbības atbalsta fondu un palīdzot iesaistīties ES
projektu pasākumos. Popularizēt iedzīvotājiem, īpaši
jaunatnei, lauksaimniecisko
dzīvesveidu.
Veicināt ekoloģiskas lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanu novadā. Aicināt
valdību ieviest labvēlīgākus
nosacījumus un diferencētu
attieksmi attālo pierobežas
uzņēmēju un lauksaimnieku
atbalstam.
Infrastruktūra, dzīvojamais fonds, ceļi

Veikt sarunas ar valdību
par ceļu fonda atjaunošanu,
finansējuma palielinājumu
lauku ceļu tīkla uzturēšanai
un uzlabošanai. Veikt Dagdas pilsētas ceļu, ielu infrastruktūras atjaunošanu. Veikt
pašvaldības īpašumā esošā
dzīvojamā fonda rekonstrukciju un uzlabošanu. Veikt
centralizētās apkures sistēmas efektivitātes uzlabošanu, veicinot siltuma zudumu
samazinājumu. Rūpēties par
ūdens kvalitātes uzlabošanu
un centralizēto ūdensapgādes sistēmu ierīkošanu mājsaimniecībām, nepaaugstinot
tarifus par komunālajiem pakalpojumiem.
Veicināt ielu nosaukumu
norāžu un māju numuru zīmju uzstādīšanu Dagdas pilsētā un pagastu centros.
Iesaistīties ES projektos
energotaupīšanas veicināšanā.
Veikt aktīvus pasākumus
vidi degradējošu objektu rekultivācijā un sadarbībā ar
īpašniekiem iesaistīties projektos teritoriju sakopšanai.
Aktīvi veikt pašvaldības
resursu tai skaitā pašvaldības
mežu racionālu, plānveidīgu
un pārdomātu apsaimniekošanu.
Pareiza izvēle Dagdas novada nākotnei!

Latvijas Reģionu Apvienība
Kandidāti:
1. Edgars Tjarve
2. Aivars Trūlis
3. Aleksandrs Gžibovskis
4. Arvīds Vedļa
5. Ieva Baldiņa
6. Irēna Gžibovska
7. Ilga Moisejenoka
8. Sergejs Antonovs
9. Zita Gražule
10. Artūrs Babris
11. Irina Vasiļevska
12. Anna Antoņeviča
13. Ineta Gavrilova
14. Ainārs Grišāns
15. Jadviga Utāne
16. Linards Beinarovičs
17. Antonijs Vaiculevičs
18. Larisa Mihejeva
Priekšvēlēšanu
programma:
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienību vieno apņemšanās saglabāt Latgales kultūrvēsturiskā
reģiona identitāti, veicināt tā
attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības.
Mēs piedalāmies 2017.
gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās ar mērķi nostiprināt
godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas
pašvaldībās. Mēs iestājamies

par Latgales reģiona attīstību. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem
visā Latgalē caur kvalitatīvas
izglītības pieejamību, ekonomisko aktivitāti un sociālo
drošību. Mēs esam ikdienā sasniedzams politiskais
spēks, jo regulāri tiekamies
ar iedzīvotājiem, uzklausām
viņu vajadzības un rūpes, kā
arī sniedzam atbalstu jaunu
ideju īstenošanai.
Pamatvērtība – cilvēks
un ģimene.
Mūsu mērķis ir sekmēt
tādu novada attīstību, kas
nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu dzīves telpu – sakoptu vidi, kvalitatīvu izglītību
un brīvā laika pavadīšanas
iespējas, drošību un sabiedriskā transporta pieejamību,
lai radītu iespējas dzīvot atbilstoši savām vajadzībām
un interesēm, mērķtiecīgi
pielietojot savas zināšanas
un spējas.
Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības
pamats, tādēļ mūsu mērķis ir
veselīga un pārtikusi ģimene.
Izglītība
Nosakot, ka izglītības
nodrošināšana ir viena no
galvenajām
pašvaldības

prioritātēm,
nodrošināsim
atbilstošu finansējumu izglītības iestāžu darbībai un
interešu izglītības daudzveidībai. Nodrošināsim katram
bērnam, atbilstoši viņa spējām un vajadzībām, iespēju
iegūt pirmsskolas un pamatizglītību, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa.
Atbalstīsim pedagogu darba prestiža celšanu, morāli
un materiāli stimulējot profesionālā līmeņa izaugsmi.
Kultūrvide
Kultūra cieši saistās ar
kvalitatīvu dzīves vidi, veicinot kultūras norišu un kultūrvērtību pieejamību novadā
ikvienam novada iedzīvotājam, neatkarīgi no dzīvesvietas un materiālā stāvokļa.
Lai saglabātu mantotās
kultūras un garīgās vērtības,
vitālu un daudzveidīgu kultūras dzīvi, iespēju robežās
atbalstīsim novada pašdarbnieku kolektīvus un sportisko aktivitāšu rīkotājus.
Sociālā drošība
Mūsu nostāja ir, lai katrs
darbaspējīgais ir atbildīgs
sabiedrības priekšā, savukārt sabiedrība ir atbildīga
par tiem, kas paši nespēj sevi
pietiekami nodrošināt.

Par sociālās politikas prioritāti izvirzīsim palīdzības
sniegšanu krīzē nonākušiem
cilvēkiem un nodrošināsim
atbalsta iespējas sociāli neaizsargātajām ģimenēm, atbalstīsim personu ar īpašām
vajadzībām sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā. Pašvaldības sociālo
pabalstu piešķiršanas kārtība būs vienkārša, saprotama
palīdzības prasītājiem un
vērsta uz sadarbību, iesaistot
prasītāju savas problēmas risināšanā, kā arī pārskatāma
sociālās palīdzības organizētājiem un sociālā nodokļa
maksātājiem.
Uzņēmējdarbība
Radīsim uzņēmējdarbībai
labvēlīgu vidi, jo uzskatām,
ka uzņēmējdarbības vides attīstība ir ekonomiskās izaugsmes pamats. To nodrošināsim, atjaunojot un izbūvējot
pašvaldības autoceļu infrastruktūru un attīstot ūdenssaimniecības infrastruktūru.
Pēc iespējas vienkāršosim un
iespējami ātri risināsim administratīvos procesus pašvaldības kompetencē esošajās jomās.
Bērnu un jaunatnes lietas

Mūsu uzdevums ir nodrošināt veselīgu un drošu vidi
bērnu un jauniešu aktivitātēm novadā.
Nodrošināsim jaunu un
modernu rotaļu laukumu izbūvi, āra vingrošanas laukumu izbūvi lielākajos ciemos
un stadiona rekonstrukciju.
Nodrošināsim daudzveidīgas iespējas nodarbībām
sporta un pašdarbības jomā,
kā arī dažādos interešu pulciņos.
Sabiedriskā drošība
Veicināsim sabiedriskās
kārtības aktīvāku uzraudzību un preventīvu pasākumu
īstenošanu.
Infrastruktūras attīstība
Nodrošināsim pašvaldības
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, turpmākajos četros
gados pakāpeniski nodrošināsim pašvaldības ielu asfaltēšanu un apgaismošanu, kā
arī grants ceļu seguma uzlabošanu visos novada ciemos.
Sadarbībā ar Satiksmes
ministriju turpināsim aktīvu
darbību, lai panāktu gājēju
un veloceliņu izbūvi vietās,
kur tiek radīts apdraudējums
cilvēka veselībai un dzīvībai,
tādējādi nodrošinot kājāmgājēju un velosipēdistu kustību.
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Kandidāti:
1. Raimonds Nipers
2. Valdis Naglis
3. Ārija Svarinska
4. Ivars Kekers
5. Aivars Mileika
6. Jevgēnijs Igaunis
7. Ivans Dobrovoļskis
8. Samanta Plakoša
9. Artūrs Savko
10. Jeļena Tuča
11. Lorita Plakoše
12. Artūrs Pitrāns
13. Vija Nipere
14. Valdis Ciganovičs
15. Konstantīns Andžāns
16. Skaidrīte Kupše
17. Ruta Daniļeviča
18. Aldis Beitāns
Priekšvēlēšanu
programma:
Mūsu vīzija:
Dagdas novads kā sakārtots un attīstīts novads, kurā
nodrošināta labvēlīga dzīves
vide novada iedzīvotājiem.
Dagdai kā Fēniksam laiks
atdzimt no pelniem!
Novada pārvalde:
• izstrādāt ilgtermiņa novada ekonomisko attīstības
plānu, kas balstīts uz reāliem
datiem;
• pilnveidot novada domes

Dagdas Novada Ziņas

No sirds Latvijai
struktūru, efektīvi izmantojot jau esošos cilvēkresursus
un piesaistot jaunus, kompetentus speciālistus;
• jāpārtrauc finansēt neefektīvos projektus, kuri nenodrošina novada iedzīvotāju intereses vai labklājību;
• nodrošināt finanšu līdzekļu un citu pašvaldības
rīcībā esošo resursu efektīvu
izmantošanu;
• pilnveidot valsts un
pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra Dagdā
sniegtos pakalpojumus;
• izskaust korupciju pašvaldībā un tās iestāžu darbā;
• veicināt sabiedrības iesaisti svarīgu domes lēmumu
pieņemšanas procesā;
• Andrupenes pagastā atjaunot pagasta pārvaldnieka
amatu.
Attīstība, uzņēmējdarbība, nodarbinātība:
• turpināt sadarboties ar
uzņēmējiem,
investoriem
piedāvājot pašvaldības zemi,
telpas un infrastruktūru jaunu ražotņu izveidei;
• samazināt uz noteiktu
laiku nekustamā īpašuma
nodokli uzņēmumiem, kas
izveido jaunas darba vietas

novadā;
• izveidot pašvaldības finanšu grantu programmu
jauno uzņēmēju projektu atbalstam;
• atbalstīt “Zaļos iepirkumus” un stiprināt sadarbību
ar vietējiem zemniekiem
pārtikas produktu iegādei;
• dot priekšroku vietējiem
uzņēmumiem novada izsludinātajos iepirkumu konkursos, ievērojot likuma normas,
• atbalstīt uzņēmējus kafejnīcas izveidei Dagdas pilsētā;
• atbalstīt vietējo uzņēmēju dalību ražoto produkciju
izstādēs;
• organizēt regulāras tikšanās starp uzņēmējiem un
pašvaldības pārstāvjiem, lai
risinātu uzņēmējiem aktuālus jautājumus;
• atbalstīt praktisku sadarbību ar NVA par bezdarbnieku apmācību atbilstoši
novadā esošo uzņēmuma vajadzībām.
Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi, transports:
• pārtraukt pakalpojuma
līgumu ar esošo sadzīves

atkritumu apsaimniekotāju,
veikt jaunu iepirkumu par
atkritumu apsaimniekošanu;
• izvērtēt komunālo pakalpojumu infrastruktūru un
to cenu politiku visā Dagdas
novada teritorijā, par mērķi
izvirzot iespēju samazināt
apkures, ūdens un kanalizācijas tarifus;
• nodrošināt pašvaldības
finansiālu atbalstu privātpersonām ūdens un kanalizācijas pieslēgšanai;
• veicināt iesaistīšanos
valsts atbalstāmajos ēku siltināšanas projektos;
• maksimāli efektīvi izmantot valsts, pašvaldības
un ES fondu līdzekļus ceļu
infrastruktūras uzlabošanai ceļu atjaunošanai, apgaismojuma ierīkošanai un uzlabošanai, drošības veicināšanai;
• izstrādāt noteikumus, kas
regulē sabiedrisko kārtību,
teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu novadā.
Izglītība, kultūra un
sports:
• sakārtot novada izglītības iestāžu darbību un attīstību, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu izglītību;
• saglabāt sākumskolas

pēc iespējas tuvāk skolēnu
dzīves vietām;
• būtiski palielināt finansējumu sportam;
• veicināt pieejamu veselīgu dzīves veidu katram novada iedzīvotājam;
• izveidot trenažieru zāli
Dagdas pilsētā;
• atbalstīt latviešu un latgaliešu kultūras saglabāšanu
un attīstību;
• atbalstīt un stiprināt pašdarbības kolektīvu darbību.
Sociālie un veselības aprūpes jautājumi:
• nodrošināt katram pensionāram 40 eiro gadā veselības aprūpes pakalpojumiem;
• nodrošināt brīvpusdienas
visiem novada skolēniem;
• uzlabot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību, saglabājot sociālās palīdzības
apjomu vismaz līdzšinējā
apmērā;
• pilnveidot primārās veselības aprūpes pakalpojumus
Dagdā un saglabāt feldšeru
punktus.

„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Kandidāti:
1. Raitis Azins
2. Inese Plesņa
3. Vladislavs Višņevskis
4. Stanislavs Maļkevičs
5. Inga Soloha
6. Aleksandrs
Smoļaninovs
7. Diāna Poļaka
8. Juris Rutka
9. Anna Vojevodska
10. Aleksejs Belouss
11. Emma Kostko
12. Ilmārs Kalpišs
13. Tatjana Ņukša
14. Rolands Andžāns
15. Jevgeņijs Kolesnikovs
16. Nikolajs Potapovs
17. Pēteris Maļinovskis
18. Andris Munda
Priekšvēlēšanu
programma:
SASKAŅA – SOCIĀLĀ
ATBILDĪBA, ATTĪSTĪBA,
VIENOTA SABIEDRĪBA.
Realizējot sociāldemokrātisku politiku, mūsu deputāti iestāsies par to, lai visiem
novada iedzīvotājiem neatkarīgi no sociālā stāvokļa,
etniskās izcelsmes, dzimtās
valodas, dzimuma vai vecuma ir vienlīdzīgas iespējas.
Mēs uzskatām, ka galvenā
Dagdas novada vērtība ir iedzīvotāji, kuri ir izlēmuši te
pastāvīgi dzīvot, strādāt un
audzināt bērnus.
MŪSU PRIORITĀTES

turpmākajiem četriem gadiem:
1. Sociālā aizsardzība,
veselība un labklājība.
• Uzlabot sociālās palīdzības sistēmu novadā - sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem ir jābūt
viegli pieejamiem un saprotamiem, to saņemšanai jābūt
savlaicīgai. Iedzīvotāji plašāk jāinformē par iespējām,
ko nodrošina likumdošana
un pašvaldības noteikumi.
• Atbalstīt ģimenes ārstu
un ārstu speciālistu prakses
un pakalpojumu klāsta paplašināšanu novadā. Saglabāt pagastos esošos feldšeru
punktus, to darbībai piesaistot jaunus speciālistus pretī
piedāvājot pašvaldības stipendijas studējošajiem.
• Turpināt pašvaldības
dalību Latvijas veselīgo
pašvaldību tīklā - veselības
profilaktisko pasākumu organizēšana, veselīga dzīvesveida veicināšana, atbalsts
sporta pulciņu veidošanai,
cīņa ar mazkustīgu dzīvesveidu.
• Veikt komunālās saimniecības darba optimizāciju,
lai panāktu augsto pakalpojumu tarifu ietekmes mazināšanu uz katra novada ģimenes labklājību.
• Sniegt atbalstu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju

energoefektivitātes paaugstināšanā, izstrādājot pašvaldības atbalsta programmu un
ES projektu līdzfinansēšanas
kārtību.
• Turpināt Eiropas Savienības finansējuma piesaisti
novada infrastruktūras un vides sakārtošanai, ielu un ceļu
remontiem.
• Atbalstīt un veicināt sadarbību ar NVO, līdzfinansēt
biedrību projektus sabiedriskā labuma pakalpojumu radīšanai.
• Sadarboties ar Valsts policiju, robežsardzi, VUGD
un citām valsts iestādēm iedzīvotāju drošības uzlabošanai novadā. Paplašināt video
novērošanas sistēmu.
2. Uzņēmējdarbības
vide.
• Aktivizēt mājražotāju
darbību novadā – apzināt un
apkopot informāciju par mājražotājiem novadā, nodrošināt apmācības, veicināt mājražotāju sadarbību kopējā
mārketinga veidošanā novadā, organizēt zaļos tirdziņus.
• Uzlabot lauksaimniecības konsultāciju pieejamību
visā novada teritorijā, nodrošinot zemniekiem pilnīgu informāciju un paplašinot ekonomisko, biznesa vadības un
juridisko palīdzību.
• Iesaistīties ES nodarbinātības veicināšanas projektos

un atbalstīt uzņēmēju projektus, nodrošinot bezdarbnieku
iesaistīšanu dažādās aktivitātēs, pārkvalifikāciju un iesaistīšanos darba tirgū.
• Organizēt pašvaldības
konkursus jauniešu biznesa
ideju atbalstīšanai, nodrošinot uzvarētājiem starta kapitālu biznesa uzsākšanai novada teritorijā.
• Piesaistīt jaunus investorus novadam un organizēt regulāras pašvaldības deputātu
tikšanās ar esošajiem novada
uzņēmējiem, uzklausot un risinot problēmas.
3. Izglītība, kultūra,
sports un reliģija.
• Saglabāt mazās lauku
skolas, lai bērni varētu mācīties tuvāk savai dzīvesvietai.
Jādod iespēja skolām, kas
demogrāfiskās krīzes apstākļos nav piepildītas, pārveidoties par daudzfunkcionāliem centriem, kur darbojas
biedrības, novadpētniecības
ekspozīcijas, notiek pulciņi,
tiek organizēta pieaugušo izglītība.
• Turpināt brīvpusdienu
piešķiršanu skolās, lai nodrošinātu visus pamatskolas
vecuma bērnus ar brīvpusdienām.
• Turpināt bērnu drošības
nostiprināšanu izglītības iestādēs, tajā skaitā videonovērošanas kameru uzstādīšanu,

satiksmes drošības pasākumu pastiprināšanu pie izglītības iestādēm.
• Atbalstīt un rast iespēju
paaugstināt atbilstošu materiāli tehniskās bāzes līmeni
kultūras, sporta, mākslas un
izglītības iestādēs.
• Saglabāt visas esošās
bibliotēkas, tautas namus,
muzejus, piesaistot ES un
citu fondu finansējumu to tālākai attīstībai.
• Attīstīt Dagdas novada
sporta skolu, nodrošinot ilgtermiņa atbalstu augstu sasniegumu sportistu izaugsmei
novadā.
4. Vienota sabiedrība un
efektīva novada pārvalde.
• Attīstīt Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, izveidojot
vienotu tālruņa numuru, uz
kuru zvanot var atrisināt visus jautājumus centralizēti.
• Attīstīt pašvaldības nozaru balvu tradīcijas un celt to
prestižu sabiedrībā, lai visu
pašvaldības
apbalvojumu
nomināciju kritēriji būtu atklāti un saprotami.
• Regulāri organizēt iedzīvotāju forumus, sapulces
ar deputātu piedalīšanos, lai
vairāk iesaistītu novada iedzīvotājus problēmu un nepieciešamību apzināšanā.
Par vienotību un saskaņu
novadā!

Dagdas novada pašvaldības vēlēšanās kandidējošo partiju priekšvēlēšanu programmas un kandidātu saraksti pārpublicēti no
Centrālās vēlēšanu komisijas interneta mājaslapas www.cvk.lv.
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Aicinājums suņu saimniekiem
Strauji pieaug saņemto sūdzību skaits par
klaiņojošiem dzīvniekiem. Novada iedzīvotāji
ziņo par cilvēkiem, kuri nepieskata savus mājdzīvniekus, palaižot tos pastaigāties bez uzraudzības vai ar savu rīcību pieļauj dzīvnieku patvaļīgu izkļūšanu no teritorijas.
Tādēļ pašvaldība aicina suņu saimniekus mainīt savu attieksmi un godprātīgi ievērot dzīvnieku
turēšanas noteikumu prasības, lai visiem sabiedrības locekļiem būtu patīkami uzturēties publiskās
vietās, droši dzīvot savās dzīvesvietās, kā arī ceļot
pa novadu kājām vai ar velosipēdu, lai vecākiem
nebūtu jābaidās, ka viņu bērnus pa ceļam uz skolu
un mājām sakodīs vai nobaidīs.
Sniedzam īsu suņu turēšanas prasību un suņu
īpašnieku un turētāju pienākumu un atbildības izklāstu.
Prasības suņu turēšanai nosaka Dzīvnieku aizsardzības likums, Ministru kabineta 2006.gada
4.aprīļa noteikumi Nr. 266 “Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai”.
Likuma un MK noteikumu normas paredz mājas
dzīvnieka, t.sk. suņa, neatkarīgi no suņa lieluma,
īpašnieka un turētāja pienākumus:
• Suņa īpašniekam vai turētājam ir jānodrošina, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu
cilvēkus vai citus dzīvniekus. Ja dzīvnieka smaka,
riešana vai gaudošana traucē mājas vai apkārtnes
iedzīvotājus, tas ir uzskatāms par dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpumu.
• Pilsētās un ciemos, ja suns atrodas ārpus telpām tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošajā teritorijā, suņa īpašnieks vai turētājs
nodrošina pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas,
novēršot iespēju sunim izkļūt no tās; pie norobežotās teritorijas ieejas ierīko zvanu vai citu ierīci, kas
rada iespēju sazināties ar teritorijas īpašnieku vai
valdītāju. Ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiem, bet bīstamam sunim
jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē
bīstamu suni. Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā; sunim ir uzlikts uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā
suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību
ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai.

Suņa vešanu ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas var uzticēt tikai
personai, kas spēj kontrolēt un savaldīt dzīvnieku,
un nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks neapdraud cilvēkus un dzīvniekus. Pilsētās un ciemos
ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var
atrasties zaļajā zonā un mežā pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā
attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt
dzīvnieka rīcību.
• Ārpus pilsētām un ciemiem: viensētās suni
var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus; ja
suns veic sargāšanas uzdevumu, tā uzturēšanās teritoriju norāda ar zīmi “Suns!”; ārpus īpašnieka vai
turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas
suns bez pavadas var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā
attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt
dzīvnieka rīcību.
• Sabiedriskās vietās suņa īpašnieks vai turētājs var īslaicīgi atstāt suni vienu, ja suns ir piesiets pavadā, kas nav garāka par metru, un ja tas
netraucē personu un transportlīdzekļu kustību un
neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.
Nodrošinot iepriekš minētos netraucēšanas
un neapdraudēšanas pienākumus, dzīvnieka
īpašniekam un turētājam ir pienākums nepieļaut dzīvnieka klaiņošanu!
Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem normatīvajos aktos paredzēta šāda atbildība:
• Par dzīvnieka īpašnieka pienākumu neievērošanu iespējama dzīvnieka atsavināšana personai,
kas spēj pildīt šos pienākumus, nododot dzīvnieku
patversmei vai dzīvnieka nogalināšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par dzīvnieka atsavināšanu vai eitanāziju pieņem Pārtikas un
veterinārais dienests.
• Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
106.panta pirmo daļu var izteikt brīdinājumu vai
uzlikt naudas sodu no 7 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot
dzīvniekus vai bez konfiskācijas. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai, ja to
dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no 15 līdz 700
eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 1400
eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Lielā talka Dagdas novadā

Lielā talka Svariņu pagastā

Talcinieki Ezerniekos

22. aprīlī visā Dagdas novadā pulcējās lieli
un mazi, lai vienotos darbā un padarītu savu
zemi tīkamu un skaistāku.
Neskatoties uz nelabvēlīgiem apstākļiem daudzos pagastos, pulcējās aktīvisti, kuriem rūp apkārtējās vides kvalitāte un kuriem “acis un rokas
no darba nebīstas”.
Lielās talkas atskaite (informē pagasti):
Lielā talka Ezerniekos sapulcināja nelielu skaitu talcinieku, kopumā bija 12 cilvēki. Viena talcinieku grupa kopa Ežezera pludmali, tika savākti
visi atkritumi, pudeles gan stikla, gan plastmasas,
dažādi plastmasas izstrādājumi. Otra grupa rūpējās par Ezernieku doktorāta apkārtnes sakopšanu
– tika savākti un sadedzināti zari. Tika savākti 36

Ezernieku jaunieši

• Par nodarītajiem zaudējumiem un kaitējumu
dzīvnieka īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs materiāli.
Dzīvnieku patversmes “Mežavairogi” darbinieki regulāri rīko reidus, kuros tiek izķerti klaiņojošie suņi un kaķi. Par noķerto dzīvnieku nogādāšanu uz patversmi un turpmāko to aprūpi (vetārsta
vizīti, aprūpi, barošanu, attārpošanu, vakcināciju,
apzīmēšanu, sterilizēšanu vai kastrēšanu, dažos
gadījumos arī eitanāziju un utilizāciju) maksā pašvaldība. Šīs summas nav mazas. 2014.gadā par
klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu tika samaksāts
3198,00 eiro, 2015.gadā - 3331,23 eiro un 2016.
gadā summa pieauga līdz 4689,66 eiro. Šī gada
pirmajos trīs mēnešos jau ir izķerti 27 klaiņojoši
dzīvnieki un pašvaldībai tas izmaksāja 2211,78
eiro.

Izķerto klaiņojošo dzīvnieku skaits

Dagda
Dagdas pag.
Asūnes pag.
Andrupenes
pag.
Andzeļu
pag.
Bērziņu
pag.
Ezernieku
pag.
Konstantinovas pag.
Ķepovas
pag.
Šķaunes
pag.
Svariņu
pag.
Kopā

2014.
gads

2015.
gads

2016.
gads

29
1
3

13
1
1
2

60
3
8
3

2017.
gads
(janvāris
- marts)
11
7
3

-

1

-

-

-

-

-

-

1

6

3

8

-

-

-

-

4

9

-

-

14

-

-

-

-

-

2

-

52

33

79

27

Rūpēsimies par tiem, ko esam pieradinājuši!
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

maisi.
Ezernieku jauniešu biedrība “Senna” arī piedalījās Lielajā talkā. Bet diemžēl uz Talku ieradās tikai
trīs meitenes. Viņas veica biedrības telpu ģenerālo
tīrīšanu.
Svariņu pagastā tika sakopta Svarincu ciemata
teritorija. Neskatoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem, talkā piedalījās 27 cilvēki.
Dagdas pilsētas pensionāru biedrības dalībnieki arī piedalījās talkā. Tika sakārtota Dagdas veco
kapu teritorija. Kopumā bija 19 cilvēki.
Milzīgs paldies gan tiem, kas piedalījās pagasta
teritoriju sakopšanā, gan tiem, kas darbojās privāto
teritoriju sakopšanā.

Dagdas pilsētas pensionāru biedrība
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Mūsu ļaudis - mūsu zelts
Arvien tuvāk ir tas
mirklis, kad mūsu valsts
svinēs savu simto gadadienu. Par godu šim notikumam “Dagdas Novada
Ziņas” uzsāk jaunu rubriku “Mūsu ļaudis - mūsu
zelts”, kurā lasītāji varēs
iepazīt mūsu novada spilgtākās personības.
Šoreiz stāsts ir par kultūras cilvēkiem Inu Zandari
un Ritu Vaišļu, un nedaudz
arī par visiem tiem, kam
tautas deja ir sirdij tuva.
Bet varbūt precīzāk varētu teikt, ka šis stāsts būs
par Inas un Ritas ieguldījumu sabiedrības dzīvē,
kas ir nenovērtējams. Kad
krājas gadi un nāk jubile-

jas reizes, ikvienam gribas
redzēt un zināt, atsaukt atmiņā, atcerēties kāds bijis
sākums. Tā kā maijs rit ne
tikai valsts svētku zīmē, bet
arī Tautas deju ansambļa
“Dagda” 40 gadu darbības
jubilejas zīmē, tāpēc šoreiz
saruna par to.
Ina Zandare
1967. gadā pēc Rīgas
Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma beigšanas
pēc rajona Kultūras nodaļas
pieprasījuma Ina Zandare
ar kursa biedriem sāka darba gaitas Krāslavas rajonā.
Ina Zandare Dagdas Kultū-

ķermeņa lokanības, fiziskās
sagatavotības
kolektīva izaugsme
un
rezultāti nav
iespējami.
Visu jauno dalībnieki uzņēma ar interesi
un atbildību.
Un tā soli pa
solim virzījās,
centās
piedalīties katrā
skatē un konkursā, jo mērķis bija tikt
uz Dziesmu Dagdas Kultūras nama deju kolektīvs 70. gados
un deju svētatrisināta brīvā laika pavadī- tikai Krāslavas rajona rīkotākiem, zonālajiem svētkiem, šanas problēmas. Pienākumu jos pasākumos, bet arī Viļārajonā rīkotā- un atbildības ieaudzināšana nu un Ludzas rajonos. 1974.
jiem svētkiem, pret kolektīvo darbu, discip- gadā kolektīvs devās draukā arī daudz līnu. Piedalīšanās skolas pa- dzības vizītē uz Turkmēniju,
tika gatavotas sākumos bez kolektīvu līdz- bet 1976. gadā uz Armēniju.
p r o g r a m m a s dalības nebija iespējams.
1977. gada pavasarī pēc
braucieniem
Papildus
latviešu Kultūras nodaļas ierosmes
uz kolhozu un tautas dejām 70.–90. gados un rajona izpildkomitejas
sovhozu cen- repertuāru bagātināja brālīgo atbalsta tika izveidota liela
triem visā ra- republiku tautas dejas. Tika programma, kurā bija iejonā.
iestudētas igauņu, lietuviešu, kļautas gan solo dejas, gan
Ar gandarī- baltkrievu, krievu, moldāvu, latviešu, gan citu tautu dejas.
jumu Ina Zan- čehu dejas, kas deva iespēju Šo programmu vērtēja piedare atceras iepazīt dažādu tautu kultūru aicināti pazīstami horeogrāfi
darbu skolā. un temperamentu.
Harijs Sūna, Ingrīda SaulīVienlaicīgi viPateicoties Dagdas vidus- te, kā arī E. Melngaiļa Tauņai tika uzti- skolas vadībai, sadarbībā ar tas mākslas centra direktors.
cēts vadīt vai- pašvaldību netika liegti lī- Žūrija pieņēma lēmumu vai
rākus Dagdas dzekļi attiecīgi tērpu iegādei. kolektīvs atbilsts līmenim,
v i d u s s k o l a s Tas tik lēti nebija, jo tērpus kuram varētu piešķirt goda
deju kolektīIna Zandare uz skatuves 1968. gadā vus. Kopumā 4 vajadzēja pasūtīt ar Lietu- nosaukumu un vai tas vavas Igaunijas, Baltkrievijas, rēs saukties par Tautas deju
sagādei, sākot no apaviem paaudžu deju kolektīvi, jo arī tāpat ar skolas darbmācības ansambli (TDA). Pieņemot
līdz pirmajiem latviešu tau- skolu jaunatnei notika savi skolotāju atbalstu. Daudz lēmumu, žūrija ņēma vērā
tas tērpiem, kuru vispār atnā- Dziesmu un deju svētki, kur tērpu tika šūts arī uz vietas.
arī 10 gadu laikā sasniegtos
kot nebija. I.Zandare brauca gūti arī diezgan labi rezultāGadiem ritot, vidusskolas rezultātus skatēs, konkursos,
uz Rīgu uz arhīviem, lai pē- ti skatēs. Mīlestība uz deju, vecāko klašu dejotāji bija aktīvo koncertdarbību. Bet
tītu un iegādātos Rīgas darb- parasti, redz savu izpausmi labs papildinājums Kultū- galu galā žūrija pieņēma ponīcās tērpus atbilstoši mūsu jau skolas gados. I.Zandare ras nama kolektīvam. Katra zitīvu lēmumu un kopš tā laipateicīga visiem tā laika bēr- piedalīšanās skatēs aizvien ka kolektīvam tika piešķirts
novadam.
Ilgajos deju kolektīva pa- niem, jauniešiem, vecākiem pieprasīja augstāku līmeni. goda nosaukums. Pirmā
stāvēšanas gados mainījās un skolotājiem par atbalstu Vajadzēja pierādīt kolektīva piedalīšanās kā TDA notika
dalībnieku sastāvs. Tika ie- un sapratni pret viņas dar- varēšanu, saliedētību, stabi- Krustpils zonālajos svētkos
drošināti aizvien jauni dejo- bu, kas prasīja ievērot mē- litāti un dejotprieku.
1978. gadā.
tāji iesaistīties deju kolektī- ģinājumu grafiku, regulārus
Laika gaitā kolektīvā no1973. g. Kultūras nama
vā, lai nodrošinātu vismaz 8 apmeklējumus, apgūt nepie- kolektīvs piedalījās republi- tika ne tikai dejotāju maiņa,
pāru sastāvu. Sākās regulāri ciešamos treniņus, stājas iz- kas skatē Rīgā. Tika iegūts bet mainījās arī vadītāji. Ir
mēģinājumi ar treniņiem, kopšanai, fiziskos, klasiskos atzinības raksts par III vietu. nozīmīgi dejotāji, kuri dauklasisko elementu apguvi. Jo vingrinājumus. Prieks, ka Vēlāk zonālajos svētkos ie- dzus gadus paliek uzticīgi
bez pareizām roku kustībām, darbojoties ar skolu jaunat- gūts II pakāpes diploms. Ko- dejai, kā arī vadītāji, kuri
ni tika daļēji lektīvs daudz koncertējis ne
Turpinājums 9.lpp
ras namā, bet viņas kolēģe
Krāslavā. Viņas bija tolaik
pirmās ar atbilstošu izglītību
Kultūras darbinieki deju kolektīvu vadītāju specialitātē.
Pirms Inas Zandares atnākšanas Dagdas Kultūras namā
jau darbojās deju kolektīvs.
Viņa pārņēma kolektīvu no
vadītāja Viļņa Bantersona,
kurš vadīja 6 pārus.
Jaunā ceļa sākums bija gan
risks, gan nezināšana. Vai iegūtās zināšanas varēs nodot
un pielietot praksē, strādājot
ar dažāda vecuma cilvēkiem.
Sākot ar ābeci, gan deju iestudēšanā, repertuārā izvēli,
gan koncertprogrammu veidošanā. Paralēli dejas apgūšanai liels darbs jāveic tērpu

Deju kolektīvs 70. gadu beigās

Deju kopa „Narūta„ 2000.gadā

Dagdas Novada Ziņas
Turpinājums no 8.lpp.
centušies saglabāt iesāktās
tradīcijas, pilnveidot un attīstīt dejas prasmi un izaugsmi. Ansamblis gāja no rokas
rokā - vairākus gadus to vadīja Jāzeps Ornicāns, Valda
Timule, Aija Utkina. Ik pa
brīdim Inai Zandarei bija jāatgriežas pie kolektīva vadīšanas.
Inas Zandares darbības periodā darbojās arī deju kopa
“Narūta”. 1995. g. tika izveidots vidējās paaudzes deju
kolektīvs. Pamatā tie bija
“Dagda” bijušie dejotāji, kuriem pievienojās dejotāji no
Andrupenes un Andzeļiem.
Kolektīvs “Narūta” darbojās
8 gadus. Tas bija īpašs ar savām darba spējām, atsaucību, sirsnību, dejotprasmes līmeni daudzus gadus dejojot.
Šajā kolektīvā dejoja vairākas ģimenes, kas atrada laiku regulāriem mēģinājumu
apmeklējumiem un bērniem
savās ģimenēs.
Tika iestudētas skaistas,
interesantas dejas - veidots
repertuārs no modernām dejām, solo dejām, tradicionālām dejām. Viens no neaizmirstamākajiem notikumiem
I.Zandarei ir piedalīšanās
vidējās paaudzes festivālā
Liepājā, 2000. gadā Rīgas
simtgades uzvedumā, koncertturnejā Čehijā.
Ina Zandare: “Esmu pateicīga visiem, kuri neskatoties uz laika apstākļiem,
neskaitot savu brīvo laiku,
enerģiju veltīja dejai. No
sirds pateicos visiem bijušajiem un esošajiem dejotājiem
par sapratni, mīlestību pret
dejas mākslu un centieniem
saglabāt mūsu Latgales kultūras vērtības. Būt un apliecināt savu varēšanu un nepalaist garām mērķi piedalīties
dziesmu un deju svētkos, kas
veltīti mūsu valsts simtgadei.
No sirds sveicu TDA “Dagda” 40 gadu jubilejā!”
Raksts tapis sadarbībā ar
Inu Zandari.

Rita Vaišļa
Katrā dejā ir savs vēstījums un stāsts, kuru dejotāji
nodod citiem. Dejā var bieži
pateikt to, ko nevaram izteikt
vārdos.
Šodien kolektīva dejotprasmi attīsta bijusī Tautas
deju ansambļa “Dagda” dejotāja Rita Vaišļa. Pēc 2008.
gada Dziesmu un deju svētkiem Jāzeps Ornicāns piedāvāja viņai kļūt par ansambļa
vadītāju, un Rita piekrita.
Kopā izdzīvoti jau 9 gadi.
Rita Vaišļa nopietni sāka
dejot vidusskolā, vēlāk, aizejot studēt uz Liepāju, dejoja
tautas deju ansamblī “Rucavietis”. Atgriežoties uz Dagdu, viņa dejoja TDA “Dag-
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da” un kādu
laiku - arī
kolektīvā
“Narūta”.
Rita Vaišļa norādīja,
ka būt par
vadītāju
Tautas deju
ansamblim
ir
daudz
grūtāk nekā
skolas kolektīvam, jo
tā ir lielāka
atbildība.
No malas
izskatās,
ka vadītāja
neko nedara, bet tā tas
nav. Kolektīva vadītājai vajag
vispirms
pašai iemācīties visu Tautas deju ansamblis Dagdas 25 gadu jubilejas koncertā 2017. gadā
deju un tad
koncertos, ir jāpaiet daudz iziešanas uz skatuvi, puisis koncertā.
to iemācīt pārējiem. Ir arī citi ilgākam laikam. Rita norādī- ieskrēja Krāslavas Kultūras
Pēc Ritas domām, labam
jautājumi, kas ir tikpat svarī- ja, ka deja ir gatava tad, kad namā, pārējie dejotāji bija dejotājam ir jābūt discipligi – tērpi, mēģinājumu laiki to var nodejot jebkurā vietā jau gatavi un saģērba viņu nētam, pozitīvi noskaņotam
un koncerti. Visgrūtākais Ri- bez problēmām un uztrauku- pa ceļam līdz kulisēm. Viens darbam, izturīgam. Labs detai ir tas, kas viņai vairs nav miem.
ģērba bikses, otrs kreklu. jotājs ir tas, kurš apmeklē
viegli iemācīties mūsdienu
Dažas Tautas deju ansam- Sanāca tā, ka viņš izgāja uz mēģinājumus, prot sadzīvot
deju soļus, dažādas kombi- bļa dejotās dejas ir Ritas skatuvi vēl pogojot pēdējās kolektīvā, un tas, kurš strādā,
nācijas.
Vaišļas veidotas. Uz jautā- vestes pogas. Tajā momentā lai kaut ko sasniegtu, nevis
Šobrīd kolektīvā dejo jumu, kur ņemat idejas, viņa protams visi pārbijās, bet ta- vienmēr čīkst.
dažāda vecumu jaunieši – atbildēja, ka tas viss nāk no gad to atceramies ar humoru.
Rita Vaišļa: “Lai pietiek
skolnieki, studenti, dažādu sirds un galvas. Gadījās, ka Gadījās tādas situācijas, ka izturības un lai gribētos šeit
uzņēmumu darbinieki, bet izdomā deju vai kādus soļus dejotāji kāpa uz skatuves sli- dejot un palikt. Un lai mēs
kopējais kolektīva aktīvo da- naktī. Dažreiz arī - izdzirdot mi, ar temperatūru utml.
spētu noturēties visi kopā
lībnieku skaits ir 29 cilvēki.
TDA “Dagdai” laikā gaitā līdz Dziesmu un deju svētpatīkamu mūziku, un, ja tā
Novērtējums deju skatēs vēl patīk kolektīvam, tad jau ir izveidojušās tradīcijas, kas kiem!”
dod iespēju piedalīties gan- mēģina iztēloties kā var iz- jāievēro un jākopj ikvienam
Deja pati par sevi ir skaisdrīz visos Dziesmu un deju skatīties pati deja.
kārtīgam dejotājam. Tautas ta un daudzpusīga, tā spēj
svētkos, vairākos festivālos
Šo deviņu gadu laikā de- deju ansambļa dalībnieki aizkustināt cilvēka dvēseli
un daudzos koncertos gan jotājiem, piedaloties pasāku- vienmēr ir bijuši aktīvi - tiek un prātu, piepildot sirdi ar
Latvijā, gan ārpus Latvijas. mos, ir atgadījušies dažādi organizētas
iesvētīšanas, dejas ritmiem un izstarojot
Koncerti sniegti Igaunijā, interesanti notikumi, kurus kuru laikā jaunie dalībnieki dejotāju mīlestību pret pašu
Lietuvā un Baltkrievijā. Arī tagad kolektīva dalībnieki tiek uzņemti kolektīvā. Katrs deju. Novēlam Tautas deju
nākamajos 2018.gada Dzies- atceras ar humoru. Kā vienu kolektīva dalībnieks vienmēr ansamblim “Dagda” dejot
mu un deju svētkos kolektīvs no tādiem atgadījumiem, ko tiek apsveikts dzimšanas die- tikpat sparīgi, lai ienestu citu
piedalīsies.
atceras kolektīva dalībnieki, nā. Dāvanas visiem ir vie- sirdīs to patīkamo siltumu un
Deju kolektīva mēģināju- norisinājās pirms 5 gadiem nādas, bet pats patīkamais, mīlestību, ko paši izjūt pret
mi notiek 2 reizes nedēļa, bet skates laikā. Sanāca, ka vie- ka dāvana ir ar Tautas deju deju!
gadās, ka pat biežāk, ja tu- nā dienā bija deju skate un ansambļa simbolu. Par tradīvojas kāds pasākums. Katrs puišiem arī volejbola sacen- ciju arī kļuvis vasaras braumēģinājums ilgst apmēram sības. Starp sacensībām un ciens pie kolektīva vadītājs
Raksts tapis sadarbībā ar
2 stundas, bet bija arī gadī- skati bija pavisam maz laika. Ritas ciemos, kā arī vadītājas
Ritu Vaišļu
jumi, kad mēģinājums ilga Kad, dažas minūtes pirms apsveikšana ar ziediem katrā
Foto no TDA arhīva
pat 5 stundas.
Mēģinājumi
notiek arī nedēļas nogalē, kad
jaunieši sabrauc
mājās no dažādām augstskolām, kur aizrit
viņu ikdiena.
Vienas
dejas
apgūšanai
nepieciešams
apmēram
1
gads. Bet tas ir
atkarīgs no dejas sarežģītības
pakāpes. Viena
mēģinājuma laikā var uzstādīt
deju, bet tas ir
tikai skelets. Lai
šo deju varētu
rādīt skatītājiem TDA „Dagda„ XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos 2013. gadā
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Turpinājums no 1.lpp.
ir viens vai otrs līgavas ģērbšanas veids, bet rituāls, kura
laikā tika saģērbta TDA
“Dagda” līgava, senai raudināšanas dziesmai skanot,
vienaldzīgu nespēja atstāt
nevienu.
Un kādas kāzas bez tortes!
Tā kolektīva nosaukumu,
kurš tika pie saieta īpašās
tortes izlozēja Dagdas novada domes priekšsēdētāja
Sandra Viškures kundze.
Laimīgā loze un līdz ar to
arī torte aizceļoja pie Pušas
vokālā ansambļa “Vuolyudzeitis” dziedātājām, kuras
pasākumā iejutās stuomaču
lomā un apdziedāja katru saieta dalībnieku.
Lai godībās netrūktu ne
ēdienu, ne dzērienu, tad uz

Dagdas Novada Ziņas
galdiem klāja īpašus palagus.
Pasākumā kāzu galdu greznoja senie baltie galdauti,
kuri varētu pastāstīt par daudziem godiem, kuros tikuši
izmantoti. Arī ēdieni tika
piemeklēti, balstoties uz vecākā gājuma cilvēku atmiņu
stāstiem un pasniegti senajos
godu traukos.
Mūsu vēsture ir daļiņa no
mums pašiem. Ar uzticību
glabājam no paaudzes uz
paaudzi nodoto mantojumu.
Sirsnīgs paldies visiem saieta dalībniekiem, kuri izcili
iejutās seno kāzu dalībnieku
lomā: Dagdas folkloras kopai “Olūteņi” (vad. Inta Viļuma), Dagdas TN Tautas deju
ansamblim “Dagda” (vad.
Rita Vaišla), Daigai Verzei
no Preiļiem, Andrupenes TN

folkloras kopai “Sovvaļņīki”
(vad. Aija Vaičule), Čornajas
TN folkloras kopai “Ausmeņa” (vad. Santa Viša-Gaisiņa), Izvaltas TN folkloras
kopai “Izvoltīši” (vad. Anda
Leikuma), Mākoņkalna folkloras kopai (vad. Ināra
Smirnova), Saunas TN folkloras kopai “Naktineica”
(vad. Anita Fedotova) un
stāstniecei Elizabetei Kudiņai, Šķaunes TN folkloras
kopai “Gaiļupeite” (vad. Ilona Kozlovska), Ūdrīšu TN
folkloras kopai “Rudzutaka”
(vad. Antoņina Tuče), Andzeļu TN sieviešu vokālajam
ansamblim “Priekam” (vad.
Tamāra Starovoitova), Pušas
TN vokālajam ansamblim
“Vuolyudzeitis” (vad. Rita
Babre) un Asūnes TN līnijdeju grupai “Balzāms dvēselei” (vad. Aina Skoroko)!
Paldies visiem, kas atrada
laiku un iespēju atnākt uz
pasākumu, piepildot vienu
pavasara dienu ar pozitīvām
emocijām un kopā būšanas
prieku! Līdz nākamajam –
jubilejas saietam!
Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras
centra vadītāja

Sporta skolas aktualitātes
Aprīlī sporta skolas audzēkņi piedalījās sekojošos
sporta pasākumos:
1.aprīlī daži vieglatlēti
piedalījās skrējienā pa Preiļu pilsētas ielām “Cīruļputenis-2017”. Daniels Kazakevičs izcīnīja 1.vietu sava
vecuma grupā starp 33 dalībniekiem.
7.aprīlī notika Dagdas novada sporta skolas vieglatlētikas sacensības augstlēkša-

„Cīruļputenis - 2017„

nā un mešanas trīscīņā, kurās
startēja sportisti no Dagdas
un Krāslavas sporta skolām.
22.aprīlī vieglatlēti piedalījās “Daugavpils vieglatlētikas tūre”. Viņu labākie
rezultāti: Daniels Kazakevičs - 1.vieta augstlēkšanā,
2.vieta tāllēkšanā un 200 m
skriešanā; Andris Vorobjovs
- 1.vieta 200 m skriešanā,
2.vieta tāllēkšanā un 3.vieta
augstlēkšanā; Viktors Kuzmins - 1.vieta tāllēkšanā un 2.vieta augstlēkšanā;
Artjoms Fedotovs
- 3.vieta 200 m
skriešanā; Undīne
Kromāne - 3.vieta
200 m skriešanā.
23.aprīlī florbolisti piedalījās
Rēzeknes novada
Junioru Florbola
līgā. Viņi cīnījās
par mazo kausu,
bet diemžēl uzvarēt neizdevās.
Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas
metodiķis

Andrupenes folkloras kopa „Sovvaļnīki”

Čornajas TN folkloras kopa „Ausmeņa„

Daiga Verze no Preiļiem

Vieglatlēti „Daugavpils vieglatlētikas tūre„

Izglītības ziņas
Aprīlī Dagdas novada
skolēni aktīvi piedalījās
dažādās olimpiādēs un pasākumos.
Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferencē no Dagdas
novada piedalījās trīs skolnieces: Airita Olehnoviča,
Daniela Čapkeviča un Olita
Brenča. Ezernieku vidusskolas skolniece O. Brenča ieguva I pakāpes diplomu.
Valsts ģeogrāfijas olimpiādē Rīgā Dagdas vidusskolas
11.klases skolēns Jānis Magone (sk. Vladislavs Orols)
ieguva Atzinību.
Latgales skatuves runas
konkursā
“Voulydzāni”
Dagdas vidusskolas 10.
klases skolniece Sintija Sadovska (sk. Rita Orole)
ieguva 2.vietu.
Mūsu Dagdas vidusskolas jauktais koris (sk. Olga
Boboviča) ieguva 2.pakāpes

diplomu un iespēju piedalīties III jaukto koru festivālā
Valmierā.
2017. gada 6. aprīlī notika Latvijas izglītību iestāžu skatuves runas konkursa
Latgalē 2.kārta Balvos. Konkurss notika Balvu muižā 4
vecumgrupās: 1. – 3.klase,
4. – 6.klase, 7. – 9.klase, 10.
– 12.klase. Mūsu sasniegumi: no Dagdas vsk. startēja
Katrīna Kuzņecova (4.a kl.)
- 2. pakāpe (sk. L.Kartenko);
Līga Beitāne (6.a kl.) - 1. pakāpe (sk. R.Orole); Sintija
Sadovska (10.a kl.) - 1.pakāpe (sk. R.Orole); Ineta Ivanova (12.kl.) - 2. pakāpe (sk.
A.Slesare), bet no Ezernieku
vidusskolas: Dace Moisejenoka (sk. L.Lukaševiča).
8.aprīlī Daugavpilī notika Latgales reģiona 4.klašu
skolēnu 14.atklātā matemātikas olimpiāde. Mūsu no-

vadu pārstāvēja Anastasija
Potapova un Sintija Vaišļa
(sk. Leonora Lune) no Ezernieku vidusskolas, Raitis
Locs, Marina Smoļaņinova
(sk. Rita Vaišļa), Kristīne
Ižika (sk. Aina Murāne) no
Dagdas vidusskolas. Olimpiādē piedalījās 141 ceturtklasnieks. Dagdas vidusskolas
meitenes Marina Smoļaņinova un Kristīne Ižika ieguva
godalgotās 2.vietas. Sveicam
uzvarētājas un pateicamies
skolotājiem!
13. aprīlī notika Dagdas
novada Vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas konkurss
un tērpu skates “Latgales
toņi un pustoņi” 2.karta, līdz
ar to 18. aprīlī skolotājas Dianas Kiseļovas vadībā tika
iekārtota izstāde Preiļos, bet
pats konkurss noslēgsies 28.
aprīlī. Pieteikto un izvirzīto
dalībnieku darbi ir apskatā-

mi www.dagda.lv / Izglītība
/ Konkursi.
Noslēdzies
neklātienes
erudīcijas konkurss “Pūčulis”, kas norisinājās laika
posmā no 2016. gada 12.
septembra līdz 2017. gada
13. aprīlim. Konkurss notika
www.dagda.lv sadaļā konkursi 6 kartās (1.karta “Latvija, Latgale, Dagdas
novads”; 2.kārta - “Latviešu
valoda un literatūra”; 3.kārta
- “Matemātika un informātika”, 4. kārta - “Dabaszinības”; 5.kārta - “Māksla un
mūzika”; 6.karta - “Svešvalodas”). Visaktīvāk konkursā piedalījās Ezernieku vidusskola un Andzeļu
pamatskola. 6.-7.kl. grupā
1.vietu ieguva Jeļizaveta
Eisaka (Ezernieku vsk.) un
Sandris Arelis (Ezernieku
vsk.), 2.vietu ieguva Laura
Nagle (Ezernieku vidussko-

la), 3.vietu - Viola Grundāne (Konstantinovas sākumskola.), bet atzinību ieguva
Sanita Kekere (Asūnes psk.).
Godalgotās vietas 8.-9.kl.
grupā ieguva Viktorija Višņakova (Andzeļu psk.)
- 1.vieta, Ainārs Kraulišs
- 2.vieta, Sabīne Čumika 3.vieta un atzinības ieguva
Armands Jermaks (Šķaunes
psk.) un Kristaps Andžāns
(Šķaunes psk.). Ar konkursa rezultātiem var iepazīties
www.dagda.lv / Izglītība /
Konkursi. Apsveicam neklātienes konkursa uzvarētājus!
Paldies šoferiem par pacietību un liels paldies
Dagdas novada pašvaldībai!

Izglītības, kultūras un sporta
nodaļa
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Starptautiskais akordeonistu – solistu
konkurss “Naujene 2017”
Ikgadējais, nu jau XV starptautiskais
akordeonistu – solistu konkurss “Naujene 2017” šogad pulcēja 13 dalībvalstu
konkursantus. Dalībnieki bija pulcējušies
no Latvijas un tuvākajām kaimiņvalstīm,

Artūrs Trepša, III vietas ieguvējs

kā arī Ukrainas, Polijas, Šveices, Bulgārijas, Bosnijas un Hercogovinas, Somijas un
Serbijas.
Gadu no gada dalībnieku interese par
konkursu pieaug – šogad savu meistarību
starptautiskajai žūrijai demonstrēja
200 dalībnieki no 95 izglītības iestādēm. Konkurss noritēja četras dienas,
kuru laikā audzēkņi tika vērtēti mūzikas skolu, vidusskolu, varietē un mūzikas augstskolu kategorijās.
Šogad Dagdas Mūzikas un
mākslas skolu pārstāvēja 5.Akordeona klases audzēknis Artūrs Trepša, kurš izcīnīja godalgoto III vietu.
Pateicamies skolotājai Tamārai
Starovoitovai par ieguldīto darbu audzēkņa sagatavošanā.
Lolita Beitāne
Mūzikas un mākslas skolas direktore

Dagdas novada skolēni Latvijas
41. skolēnu zinātniskajā
konferencē

Šogad skolēnu pētniecisko
darbu konkursā Rīgā no 21. līdz
23. aprīlim pulcējās 556 skolēni
no 129 vispārējām izglītības iestādēm.
No Dagdas novada zinātniski

1. vietas ieguvēja O. Brenča

pētnieciskos darbus aizstāvēja 3
skolnieces – Olita Brenča, Airita
Olehnoviča un Daniela Čapķeviča.
Visas meitenes rūpīgi izstrādāja un
noformēja savus darbus, gatavoja
uzskatāmas prezentācijas, godam
aizstāvēja šos darbus.
Starp visiem konkurentiem ar
I pakāpes diplomu tika apbalvota
Ezernieku vidusskolas skolniece
Olita Brenča, kura aizstāvēja darbu
“Heksamondu torņu virknes!”
Arī Dagdas vidusskolas skolniece Daniela Čapkeviča parādīja labus rezultātus. Gētes institūta konkursā “Gaišie prāti” viņa ieguva
otro vietu, bet tā kā 1. vietas ieguvējs atteicās no galvenās balvas – 3
nedēļu vācu valodas kursiem Vācijā, tāpēc žūrija nolēma, ka galveno
balvu saņems D.Čapkeviča.
Evita Krūmiņa

Dagdas novada atklātais volejbola
turnīrs vīriešiem “Pavasaris - 2017”
“Pavasaris - 2017” Dagdas novada atklātais volejbola turnīrs vīriešiem jau kļuvis par tradīciju un
notiek jau vairākus gadus pēc kārtas. Šogad turnīrs notika Lieldienu
laikā, 15.aprīlī.
Turnīrā startēja 4 komandas.
Kopvērtējumā 1.vietu ieguva komanda “Bukmuiža-Leven”, 2.vietu ieguva komanda “Dagda”, un
cīņā par 3.vietu starp komandām
Ezernieki un Futbolisti uzvarēja

Volejbola turnīra dalībnieki

Ezernieku komanda. Godalgoto
vietu komandas tika apbalvotas ar
kausu, diplomu un medaļām. Par
turnīra labāko spēlētāju tika izvēlēts Igors Skoromko no komandas
“Bukmuiža-Leven”.
Pateicamies Dagdas vidusskolas
vadībai un personālam par turnīra
atbalstīšanu.

Santa Bižāne
Dagdas novada sporta pasākumu
organizatore

Kultūras pasākumi:
Andzeļos:
19.06. Dagdas novada vokālo
ansambļu, folkloras kopu,
koru sadziedāšanās svētki
“Pavasara pieskāriens!”
Ķepovā:
05.05. LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts svētku
koncerts;
Asūnē:
27.05. III Ritma deju svētki
“Dejotprieks”
Bērziņos:
14.05. Mātes diena
Dagdā:
01.05. – 31.05. Gaļinas Meļņikas rokdarbu izstāde “Ciemos pie pasakas”.
05.05. Baltā galdauta svētki. TDA “Dagda” 40 gadu
jubilejas koncerts. Svētku
balle kopā ar grupu “Nakts

pastaiga”.
08.05. Pie Obeliska piemiņas
brīdis veltīts nacisma sagrāves
un Otrā pasaules kara upuriem.
20.05.Festivāls “Apskauj
mani, māmuliņa!”
02.06. Nākamo pirmklasnieku
godināšanas pasākums.
Ezerniekos:
13.05. Mātes dienas koncerts
Svariņos:
14.05. Mātes un Ģimeņu dienai veltīts pasākums.
No 01.06. Izstāde “Mans bērnības foto”
01.06. Bērnības svētki “Esam
laimīgi!”
Dažādu apstākļu dēļ ir
iespējamas izmaiņas, lūdzam
sekot pasākumu afišām un
www.dagda.lv.

Pasākumi Dagdas novada
bibliotēkā:
Andrupenē:
02.05. – 02.06. M. Micķevičas salvešu
kolekcijas izstāde.
02.05. – 02.06. Ā. Girses rokdarbu izstāde “Galdauti”.
03.05. Jautrā pēcpusdiena “Aizraujošās
galda spēles”.
15.05. – 26.05. Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts tematisks materiālu
apkopojums „Visskaistākos vārdus pasaulē es dāvāšu Tev tūlīt, tik mazlietiņ
mani vēl paauklē, mīļo māmulīt”.
Andzeļos:
09.05. – 12.05. Tematiska izstāde veltīta Mātes dienai.
Asūnē:
02.05. – 08.05. Literatūras izstāde veltīta LR Neatkarības atjaunošanas dienai.
13.05. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam, publicistam J. Alunānam –
185.
16.05. Literatūras izstāde veltīta bibliotēku, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes speciālistam, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram A. Vilkam
– 60.
21.05. Literatūras izstāde veltīta vēsturniekam Ā. Šildem – 110.
28.05. Literatūras izstāde veltīta dzejniecei R. Skujiņai – 110.
01.06. Pasākums veltīts Starptautiskai
bērnu aizsardzības dienai.
Bērziņos:
02.05. – 08.05. Literatūras izstāde
rakstniekam A.Dziļumam – 110.
10.05. LAD konsultācijas.
11.05. – 18.05. Tematiska izstāde
“Mamma, māmiņa, māmulīte…”.
Dagdā:
01.05. – 31.05. Izstāde veltīta 4. maija svētkiem “Baltā galdauta svētki”;
Literatūras izstāde veltīta LR 100-gadei “Latgales latviešu kongress 1917.
gadā”.
11.05. Radoša darbnīca “Manai māmiņai”.
26.05. Jaunumu diena.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
02.05. – 31.05. Literatūras izstāde “Tu
esi Latvija!”; literatūras izstāde “Es vēlos, māt, Tev paldies pasacīt!”; literatūras izstāde veltīta rakstniekam Dz. Sodumam – 95; literatūras izstāde veltīta
rakstniecei I.Grebzdei – 105; tematiska

izstāde “Trausls un krāšņais tauriņš”.
10.05. Rīta stunda mazajiem “Krāsainie lidotāji jeb tauriņi”.
16.05. Informācijas diena “Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā”.
Dagdas pagastā:
08.05. – 15.05. Bērnu radošā darbnīca
un izstāde “Mana mīļā māmiņa!”.
17.05. Mana ģimene. Bērnu zīmējumu
izstāde veltīta Starptautiskajai ģimenes
dienai.
Ezerniekos:
01.05. – 31.05. Bērnu zīmējumu izstāde
“Mana mīļā māmuliņa”.
04.05. “Ceļā uz Latvijas valsts neatkarību” – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta grāmatu
izstāde.
08.05. Grāmatu izstāde veltīta nacisma
sagrāves dienai un Otrā pasaules kara
upuru piemiņas dienai: „8.maijs Latvijas vēsturē”.
13.05. Grāmatu izstāde: “Dzejniekam,
publicistam J. Alunānam - 185”.
14.05. Mātes dienai veltīta grāmatu izstāde: “Katram cilvēkam ir māte”.
21.05. Vēsturniekam Ā. Šildem – 110.
Konstantinovā:
12.05. Literatūras izstāde “Mātes diena”, radošā darbnīca.
18.05. Literatūras izstāde dzejniecei R.
Skujiņai – 110.
01.06. Informatīvā stenda noformēšana
“Starptautiskā bērnu aizsardzības diena”.
02.06. Jaunākās literatūras izstāde jūnijā.
Ķepovā:
27.04. – 11.05. izstāde “Mana māmiņa”.
Svariņos:
No 08.05. Literatūras izstāde veltīta
Mātes dienai.
No 29.05. Literatūras izstāde: “Ko lasīsim vasarā?”.
No 01.06. Literatūras izstāde veltīta latviešu karikatūristam G. Bērziņam – 90.
Šķaunē:
09.05. – 16.05. Literatūras izstāde veltīta Mātes dienai “Veltījums”.
09.05. – 25.05. Rokdarbu izstāde “Tovu
cymdu rokstūs, neilo mudžot, Maņ
byus myuža viestule…”.
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Dzimušie* Dagdas
novadā aprīlī:
Margarita Bondarenko
Maksims Bahanovski

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

06.05. plkst. 13:00 – Locu
kapos (Svariņu pag.)
06.05. plkst. 14:00 – Puščas kapos (Svariņu pag.)
13.05. plkst. 13:00 – Rubuļu kapos (Šķaunes pag.)
13.05. plkst. 14:00 – Malcānu kapos (sv. Mise)
(Šķaunes pag.)
20.05. plkst. 13:00 – Meikšānu kapos (sv. Mise)
(Pasienas pag.)
20.05. plkst. 14:30 – Pintu
kapos (Pasienas pag.)
27.05. plkst. 13:00 – Borkuicu kapos (sv. Mise)
(Šķaunes pag.)
27.05. plkst. 15:00 – Mazurovas kapos (Šķaunes
pag.)
27.05. plkst. 16:00 –

Kapu svētki:

Dagdas jaunajos kapos
(Dagdas pilsētā)
28.05. plkst. 16:00 – Locglovas kapos
(Ezernieku pag.)
03.06. plkst. 12:00 – Žerkļu kapos (Pušas pag.)
03.06. plkst. 13:00 – Prikņu kapos (Bērziņu pag.)
03.06. plkst. 15:00 – Andžānu kapos (sv. Mise)
(Bērziņu pag.)
10.06. plkst. 12:00 – Bižas
kapos (Andrupenes pag.)
10.06. plkst. 13:00 – Punduru kapos (sv. Mise)
(Bērziņu 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. 14:30 – Moroziku kapos (Bērziņu
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. 14:30 – Šķaunes vecajos kapos
(Šķaunes pag.)
Ar pilnu kapu svētku
sarakstu var iepazīties
www.dagda.lv/Kultūra/
Reliģija

Maija jubilāri Dagdas novadā

Viņsaulē aizgājušie*
aprīlī:
Romualda Brenča (dz.1930.g.)
Stanislavs Čerņavskis (dz.1938.g.)
Apolonija Jermaka (dz.1943.g.)
Jānis Pašķevičs (dz.1942.g.)
Konstantīns Pontags (dz.1937.g.)
Ivans Rubcovs (dz.1943.g.)
Jānis Stepiņš (dz.1960.g.)
Valentīna Svarinska (dz.1925.g.)
Veronika Vasiļevska (dz.1928.g.)
Veronika Vasiļevska (dz.1930.g.)
Izsakām
dziļu līdzjūtību
Eleonora Zariņa (dz.1925.g.)
tuviniekiem
Regīna Grabovska (dz.1957.g.)

-70Olehnovičs Stanislavs, 07.05.,
Dagdas pag.
Grabovskis Vitālijs, 08.05.,
Andrupenes pag.
Spila Viktors, 10.05., Dagda
Soloha Vladimirs, 12.05., Dagda
Smirnovs Jānis, 20.05., Svariņu pag.
Orols Antons, 24.05., Dagda
Kaše Zinaida, 25.05., Andzeļu pag.
Babra Jānis, 29.05., Dagda
Ivanovs Nikolajs, 29.05., Dagda

Konstantinovas pag.
Grebneva Jeļena, 28.05., Dagda
Vjatere Magdalena, 28.05., Dagda

-75Līce Staņislava, 01.05.,
Šķaunes pag.
Kacars Pēteris, 15.05., Ķepovas pag.
Stepiņš Antons, 15.05.,
Andrupenes pag.
Skreba Helēna, 23.05., Dagda
Igaunis Aleksandrs, 25.05.,
Ezernieku pag.
Domkova Pelageja, 26.05.,
Ezernieku pag.
Kovalevska Marija, 28.05.,

-85Pavloviča Valentīna, 05.05., Dagda
Dargele Aleksandra, 08.05.,
Andrupenes pag.
Ruskule Anna, 12.05., Bērziņu pag.
Ņemeņonoka Felicija, 16.05.,
Konstantinovas pag.
Matjušonoka Irēna, 22.05.,
Ķepovas pag.
Šuipe Marija, 25.05.,
Svariņu pag.
Spila Monika, 28.05., Asūnes pag.

-80Žukova Irina, 02.05.,
Andrupenes pag.
Andžāns Jānis, 07.05., Dagda
Pudnika Leokādija, 08.05.,
Dagdas pag.
Brice Konstancija, 11.05., Dagda
Paškeviča Irēna, 21.05., Dagda

Sirsnīgi sveicam skaistajā
dzīves jubilejā!

* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 01.04. līdz 30.04.
Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

Atbildīgais par izdevumu: Sabiedrisko
attiecību speciāliste Evita Krūmiņa
evita.krumina@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721

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

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

