„No OREMUS līdz SOLVERSIJAI - 15 radošās darbības gadi!”
Dagdas novada TN vokālo grupu „Solversija” gadu gaitā ir iepazinuši ne tikai mūsu novadnieki. Tā ir priecējusi arī reģionāla mēroga
koncertos un pasākumos, kā arī pārstāvējusi Dagdas novada vārdu pasaulē, piedaloties Starptautiskajā festivālā Horvātijā „CARNIVAL IN
BRAC”, Visaginas pilsētas svētkos Lietuvā un Starptautiskajā mūzikas
TV festivālā „AMBERSTAR” uz prāmja Tallink.
2003. gadā Solvita Plivča nodibināja sieviešu kolektīvu ar nosaukumu
„Oremus”. Sākotnēji grupas repertuāru veidoja garīgā mūzika un garīgās
dziesmas, kuras izpildīja Mārīte Zariņa, Sanita Kromāne, Evita Ugorenko,
Ineta Zariņa, Inese Kuzņecova, Anželika Pokule, Aija Utkina, Sarmīte Kromāne, Solvita Sadovska, Līga Gabrāne un Marina Baranovska. Viņas piedalījās dažādos kultūras pasākumos, koncertos, festivālos un ikvakara dievkalpojumos Dagdas baznīcā. Pirmais kora grupas sasniegums – 2. pakāpes
diploms Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā „Sudraba zvani” Daugavpilī.
Laika gaitā kolektīva repertuāram pievienojās dziesmas ar folkloras elementiem, kas tika izdziedātas pilsētu svētkos un citos kultūras pasākumos.
Vēlāk dziedātāju pulku papildināja vīrieši – Valdis un Armands Pudniki, Artjoms Gekišs, Andris Badūns, Artūrs Kromāns un Alvils Plivčs. Līdz ar to
2013. gadā grupas nosaukums „Oremus” pārtapa par „Solversija”, jo dziesmu krājums un darbs vairs neatspoguļoja garīgo mūziku. Kolektīva dalībnieki lozēja dažādus nosaukumus un lēma par labu
„Solversijai” – „Sol” – nots un daļa no grupas vadītājas Solvitas vārda, savukārt “versija” – paver daudz iespēju mūzikā un
dziesmu izpildījumā.
Šodien kolektīvā darbojas 8 sievietes un 6 vīrieši. Vokālā
grupa specializējas uz koncertprogrammām, kuras ietver sevī a
capella dziedājumu, instrumentālo pavadījumu – akustiskās ģitāras, akustiskā basģitāra, perkusijas un dziedāšana fonogrammu pavadījumā.
Grupa „Solversija” sevi dēvē par radošo cilvēku apvienību,
kas tiekas mēģinājumos, lai pozitīvi pavadītu vakarus un atslēgtos no ikdienas rutīnas un ārpasaules. Kolektīva darba krājumā ir ierakstītas vairākas dziesmas, uzfilmēti 3 videoklipi.
Lielākais gandarījums ir novadnieka Elmāra Orola „Dziesma
Dagdai” studijas ieraksts un videoklipa tapšana. Pašreiz grupa
darbojas pie 2 jaunu klipu filmēšanas; klips Mārtiņa Petrova
un Jāņa Baltjanča dziesmai „Reiz būs man pils” ir nofilmēts un
tiks prezentēts jubilejas pasākumā 4.maijā. Otrā klipa filmēšana notiks maijā.
Vokālo grupu finansiāli atbalsta ne tikai Dagdas novada pašvaldība, bet arī paši dalībnieki un vadītāja iegulda savā darbā,
"Oremus" Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā "Sudraba zvani" Daugavpilī
lai taptu jauni priekšnesumi, tērpi, dziesmu ieraksti un video
klipi.
Vadītāja Solvita stāsta: „Šķiet, ka šie 15 gadi ir pagājuši ļoti
ātri. Vokālās grupas pastāvēšanas laikā ir izveidojies saliedēts
kolektīvs. Kaut arī dalībnieku vecums ir ļoti dažāds (jaunākajai dziedātājai ir 17 gadi, vecākajam – 57 gadi), gadu gaitā
dalībniekus vienojusi savstarpēja draudzība un mīlestība pret
dziesmu. Dziedātāji ir domubiedri arī brīvajā laikā. Apskatot
fotogrāfijas, interesanti atcerēties aizvadītos notikumus, salīdzināt, kādas dziesmas ir dziedātas agrāk un kādas repertuārā
ir šodien.”

Tagadējais vokālās grupas "Solversija" sastāvs (Foto: I. Bērziņš)

Jautāju vokālās grupas dalībniekiem: „Kas Jūs piesaista
grupā „Solversija” un ko iegūstat, tajā darbojoties?”
Andris Badūns: „Grupā nokļuvu nejauši. Ar Valdi Pudniku
gatavojāmies 8.marta koncertam, mēģinājumā dziedāja „Solversija” (Oremus). Pienācu klāt, piedziedāju un paliku. Tā ir
kā magnēts, kā gravitācija. Kā pievelk, pretoties nav iespējams.
Dažkārt process var nedaudz tracināt, bet rezultāts dod gandarījumu un ir kā zāles pret ikdienas rutīnu. Kolektīvs ir burvīgs!
Jaunība, pieredze, joki, nopietnība, mērķtiecība, kompromisi,
eksperimenti - tas viss veido kokteili „Solversija”. Man garšo!”
Sarmīte Kromāne: „Dziedu vokālajā grupā no dibināšanas
sākuma. Dziedāšana, kolektīva sastāvs piesaista visus šos gadus. Kolektīvs man ir kļuvis kā ģimene, kurā visi ir interesanti
un mīļi. Patīk, ka mēs esam savādāki gan sastāva ziņā, gan
repertuāra ziņā.
Turpinājums 5. lpp

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 7. jūnijā
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19. aprīļa Domes sēdes lēmumi
Nolēma piešķirt vienai personai
vienreizēju sociālo pabalstu krīzes
situācijā EUR 1290,00 apmērā.
Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā
budžeta izlietojumu 2018.gada 1.ceturksnī. Dagdas novada Sociālais
dienests 2018.gada 1.ceturksnī izlietojis EUR 86 830,- jeb 22,73 %
no plānotajiem pašvaldības sociālā
budžeta līdzekļiem.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības
sadarbības grupas nolikumu.
Deputāti nolēma ar 2018.gada
1.septembri izveidot Dagdas pilsētas
PII “Saulīte” papildus pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanas
vietu Konstantinovā (adrese: Saules
iela 15, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, LV5680).
Tika izskatīts jautājums par piedāvāto infrastruktūras risinājumu un
gatavību veidot sabiedrībā balstīto
sociālo pakalpojumu infrastruktūru
Dagdas novadā.
Apstiprināja grozījumus Dagdas
novada pašvaldības Stipendiju nolikumā.
Izskatīti jautājumi: par pašvaldības
īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā

cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu; par
pirkuma līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Sautiņi”, Bērziņu
pagastā un uz pašvaldības īpašumu
“Kalnavēji”, Dagdas pagastā, kā arī
par pašvaldības nekustamā īpašuma
Dīķu ielā 1, Dagdā izsoli.
Apstiprināts pārskats par Dagdas
novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī: budžeta
ieņēmumu daļā – 2 532 537 EUR
jeb 26,69 %, t.sk. atlikums gada sākumā 293 163 EUR, budžeta izdevumu daļā – 1 976 610 EUR jeb 20,88
%. Speciālā budžeta ieņēmumu daļā
- 272 678 EUR jeb 21,71 %, t.sk. atlikums gada sākumā 23 663 EUR,
izdevumu daļā – 44 679 EUR jeb
3,59%.
Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts
kasē EUR 691 400,- apmērā projekta “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai. Pēc
projekta realizācijas tiks dzēsta aizņēmuma daļa, kas izlietota projekta
priekšfinansēšanai – EUR 619 335,apmērā, atlikusī pašvaldības aizdevuma daļa EUR 72 065 tiks atmaksāta 10 gadu laikā.
Tika nolemts ieviest Dagdas novada
pašvaldībā amata vienību “Datu aiz-

Aprīļa mēnesī paveiktie darbi
Dagdas novadā

Andrupenes pagastā:
* Andrupenes pagasta pārvaldē
aktīvi tiek veikti uzkopšanas darbi
un teritorijas labiekārtošana. Tika
veikta ceļu un ielu malu apsekošana
un kopšana, kā arī kapsētu teritoriju
tīrīšana.
Andzeļu pagastā:
* Tika uzkopta Andzeļu ciema
teritorija, iespēju robežās sakoptas
vairāku kapsētu teritorijas, apsekoti
pagasta ceļi.
Asūnes pagastā:
* Ūdensapgādes sistēmas „Račeva” atdzelžošanas stacijas remonts. Pavasara tīrīšanas darbi
Otrā pasaules kapa upuru kapos un
to apkārtnē. Dzīvokļu kosmētiskais
remonts pašvaldības dzīvokļos (Nr.
18; 24; 10). Malkas sagatavošana
pašvaldības iestādēm. Tautas nama
skatuves kosmētiskais remonts. Pastāvīgi tiek veikti un turpinās ciemata teritorijas sakārtošanas darbi.
Bērziņu pagastā:
* Izzāģēti krūmi ceļmalās uz Nāzaru kapsētu. Pagasta pārvaldes iestāžu teritorijas labiekārtošana - lapu
sagrābšana. Malkas zāģēšana un sakārtošana. Kārtējie darbi NAI teritorijas sakārtošanā un darbs ūdensapgādes padeves uzlabošanā.
Dagdā:
* Tika aktīvi strādāts pie pilsētas sakopšanas pēc ziemas perioda
- kārtotas pilsētas zaļās zonas, slaucītas ielas un trotuāri, tika formēti
koku vainagi ielu malās, stādītas
puķes. Veikts ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts. Darbību atsāka
strūklaka Dagdas parka dīķī. Turpinās PI „Pilsētsaimniecība” iesāktā
akcija - Spodrības mēnesis, kura
laikā iedzīvotāji aicināti kārtot savas teritorijas no lapām, zariem u.c.

bioloģiskiem atkritumiem un ar PI
„Pilsētsaimniecība” spēkiem tos izvest uz piemērotām to noglabāšanas
vietām.
Ezernieku pagastā:
* Pagastā tika veikta kapsētas uzkopšana, pludmales labiekārtošana,
grāvmalu tīrīšana.
Konstantinovas pagastā:
* Pagasta teritorijas un kapsētu
sakopšana. Pašvaldības ceļu planēšana, ceļmalu krūmu izciršana.
Pašvaldības bilancē esošajā daudzdzīvokļu mājai uzsākts kāpņu telpu
remonts. Turpinās malkas gatavošana nākamajai apkures sezonai. Iegādāts jauns trimeris.
Ķepovā:
* Tika veikti pagasta teritorijas
sakopšanas darbi. Malkas sagatavošana nākošai apkures sezonai - zāģēšana un skaldīšana. Turpinās LVAF
projekta „Dabas vērtību apzināšana
un cieņpilnas attieksmes veidošana
Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” realizācija.
Svariņos:
* Pagastā tika veikta kapsētu
kopšana. Kārtējo reizi sakoptas ielu
malas. Beresnes parka kopšana,
caurteku tīrīšana. Tika novākta avārijas stāvoklī esošā māja „Mežvidi”.
Šķaunē:
* 3.aprīlī Šķaunes Tautas nams
ar LSK Šķaunes nodaļas palīdzību
organizēja vientuļiem pensionāriem
un invalīdiem pasākumu „Lieldienu
jampadracis”. Notika Šķaunes pamatskolas akreditācija. Strādnieki
cītīgi veica ciemata labiekārtošanas
darbus: lapu grābšanu un izvešanu,
atkritumu savākšanu. No Bricu un
Maču kapiem pēc bīstamo koku nozāģēšanas izvesta malka. Tiks veikta
pašvaldības ceļu planēšana.

sardzības speciālists” ar 2018.gada
1.maiju.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas, pagastu
pārvalžu, Dagdas novada Kultūras
centra un Dagdas novada bibliotēkas
amatu sarakstus, kas stājas spēkā ar
2018.gada 1.jūliju.
Tāpat arī nolēma apstiprināt Dagdas
novada pašvaldības atklātā konkursa
nolikumus: “Par pretendentu atlasi
uz Dagdas novada Kultūras centra
vadītāja amatu” un “Par pretendentu
atlasi uz Dagdas novada bibliotēkas
vadītāja amatu”.
Atbalstīja Dagdas novada jauniešu
iniciatīvu centra deju grupas “Nika”
dalību Visaginas kultūras centra
“Draugyste” organizētajā starptautiskajā festivālā “Dejojam valsi”.
Deputāti nolēma pārslēgt īres līgumu vienai personai uz dzīvokli Ludzas ielā 5 – 8, Dagdā, kā arī atļaut
vienai personai veikt dzīvokļa Asūnē, Kalna ielā 1 – 2 apmaiņu pret dzīvokli Asūnē, Kalna ielā 1 – 10. Tāpat
arī nolēma vienai personai izīrēt pašvaldības dzīvokli un pagarināt vairākām personām īres līgumu.
Tika izskatīti ar nekustamo īpašumu
saistīti jautājumi: par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirku-

ma tiesībām; par nekustamā īpašuma
sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību
izbeigšanu; par zemes nomas līgumu
slēgšanu; par zemes nomas tiesību
pāreju; par neiznomātu zemes gabalu
saraksta apstiprināšanu; par adreses
likvidēšanu; par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Mazkārkļi”,
Svariņu pagastā; par zemes vienības piekritību pašvaldībai; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
īpašumam “Bebru grāvis”, Šķaunes
pagastā; par statusa “starpgabals”
piešķiršanu zemes vienībai; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu; par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības.
Papildus tika izskatīts viens jautājums.
Tika apstiprināts Asūnes sākumskolas nolikums.
Ar pilnu domes sēdes protokolu,
pielikumiem un audio ierakstu varēs
iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība
/ Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Dace Rune
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vakances Dagdas novadā
Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amata vakance
Pretendentu atlases kritēriji:
* augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku
darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku
darba jomā;
* vismaz 2 gadu pieredze bibliotēku darba jomā vai līdzīgā kultūras darba jomā;
* izpratne par pašvaldības iestādes darba

organizāciju un finanšu plānošanu;
* valsts valodas prasme augstākajā līmenī, atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt Dagdas novada pašvaldības kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, darba
laikā vai arī sūtot elektroniski uz e-pastu:
dome@dagda.lv līdz 2018.gada 21.maija
plkst. 11.00.

Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amata vakance
Pretendentu atlases kritēriji:
* augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai vadībzinātnēs;
* vismaz 2 gadu pieredze kultūras darba
jomā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai mākslinieciskā darbā;
* izpratne par pašvaldības iestādes darba
organizāciju un finanšu plānošanu;
* valsts valodas prasme augstākajā līme-

nī, atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt Dagdas novada pašvaldības kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, darba
laikā vai arī sūtot elektroniski uz e-pastu:
dome@dagda.lv līdz 2018.gada 21.maija
plkst. 11.00.

Vakance SIA „Dagdas komunālā saimniecība”
SIA „Dagdas komunālā saimniecība”
aicina darbā struktūrvienības vadītāju
namu apsaimniekošanā un siltumapgādē uz pilnu slodzi.
Prasības:
* Vēlama augstākā izglītība būvniecībā;
* Latviešu un krievu valodas zināšanas;
* Prasme strādāt ar datoru un ātri sameklēt vajadzīgo informāciju;
* B kat. vadītāja apliecība;
* Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
* Komunikabilitāte.
Galvenie darba pienākumi:
* Regulāra dzīvojamo māju apsekošana;
* Remontdarbu organizēšana un izpildes kontrole;
* Padoto darbinieku, apakšuzņēmēju
kontrole;
* Apsaimniekošanas darbu plānošana,

vadība, kvalitātes kontrole;
* Materiālu sagādes organizēšana;
* Komunikācija ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām,
problēmu risināšana;
* Būvniecības tāmju sastādīšana;
* Dokumentācijas sagatavošana, darbs
datorprogrammā „Namu apsaimniekošana”;
* Organizēt siltumcentrāles un katlumāju drošu un efektīvu darbību;
* Organizēt personāla darbu, iekārtu
apkopes un remontus;
* Dokumentācijas sagatavošana.
Papildinformācija:
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz
2018. gada 15. maijam uz e-pasta adresi: dagdasks@inbox.lv, vai sūtīt pa pastu
vai iesniegt personīgi SIA „Dagdas komunālā saimniecība ”, Rēzeknes iela 4,
Dagda, Dagdas novads, LV – 5674. Tel.:
26320453
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Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks
pārdots pašvaldības nekustamais īpašums Dīķu ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6009 001 0288, kas sastāv no zemes gabala
ar kopējo platību 298 m2 un nedzīvojamās ēkas – šūšanas darbnīcas. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 2900, nodrošinājums 10%
apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms
izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot
ar izsoles komisijas priekšsēdētāju A.Gekišu, mob.tālr.29192507. Izsole
notiks 2018.gada 5.jūnijā plkst.15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē,
Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem
un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00
(piektdienās līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības
mājaslapā internetā www.dagda.lv / Pašvaldība / Pašvaldības izsoles
Dagdas novada pašvaldība 2018.gada 19.aprīļa Domes sēdes
lēmumā “Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām” nolēma piedāvāt nomā ar izpirkumu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0207 īpašumā “Gruduļi” Dagdas pagasta Alženovā.
Zemes vienības raksturojošie rādītāji:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0207 kopplatība ir 3,19 ha, t.sk. 1,93 ha lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, 0,69 ha krūmi, 0,2 ha purvs un 0,37 ha pārējā zeme. Zemes
kvalitātes novērtējums ir 33 balles, kadastrālā vērtība EUR 1109.
Maksimālais nomas termiņš ir 12 gadi. Nomas maksa ir 4,5%
no kadastrālās vērtības gadā un nomnieka pienākums ir arī maksāt nekustamā īpašuma nodokli.
Nomas tiesību iegūšanas nosacījumi:
Uz zemes gabala nomu var pretendēt fiziskam persona, ja viņai
nepieder lauksaimniecības zeme un tā rakstveidā apliecina, ka
gada laikā pēc nomas līguma ar izpirkšanas tiesībām noslēgšanas
uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Nomas
tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš ir 2018.gada 25.maijs.
Ja uz nomas tiesībām ir vairāki pretendenti, pašvaldība rīko izlozi. Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma
ceturtajā gadā. Izpirkuma cena nosakāma kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma noslēgšanas dienā. Iegūt īpašumā zemi šādā
kārtībā fiziska persona ir tiesīga tikai vienu reizi.
Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv sadaļā
Tautsaimniecība / Zemes noma ir publicēts nomas līguma projekts un iesnieguma paraugs.

SIMTGADES SVĒTCEĻOJUMS
100 dienas lūgšanā par Latviju

Latvijas kā neatkarīgas
valsts simtgadē tiek organizēts īpašs projekts – Simtgades svētceļojums. Tā mērķis
ir 100 dienās (no 6. maija
līdz 13. augustam) ieskaut
Latviju lūgšanā, ejot svētceļojumā gar valsts robežu,
sākot un beidzot maršrutu
Latvijas lielākajā svētvietā –
Aglonā.
Katru gadu tiek organizēti
svētceļojumi uz Aglonu no visas Latvijas un ne tikai. Šogad
Bebrenes, Grendzes un Eglaines draudžu prāvests Arnis
Maziļevskis ar domubiedriem
organizē ekumēnisku svētceļojumu. Šī ceļa maršruts tiek
veidots gar Latvijas robežu, lai
100 dienās varētu ieskaut visu
mūsu dārgo zemi lūgšanās, kā
arī ikvienā vietā pasludināt
priecīgo pestīšanas vēsti.
Simtgades
svētceļojums
ir ekumēnisks, atvērts visām
konfesijām un ikvienam interesentam. Potenciālajiem svētceļniekiem nav jāuztraucas
par to, ka nav iespējas iet visu
ceļu, svētceļnieku grupai var
pievienoties jebkurā brīdī, kad
ir laiks un vēlēšanās. Šis ceļš
sniedz lielisku iespēju pievienoties grupai, kad tā ir tuvāk

dzīvesvietai, vai arī apskatīt
vietas Latvijā, kur agrāk vēl
nav būts.
Svētceļojuma laikā ir plānotas tradicionāli pieņemtās aktivitātes, bet tām papildus katrā
no vietām, kurās nakšņos grupa, dažādos skaistos un radošos veidos tiks nesta Evaņģēlija vēsts un tiks liecināts par
Dieva klātbūtni un brīnumdarbiem pasaulē.
Dagdas novadā svētceļnieki uzturēsies no 10.maija līdz
13.maijam. Ceļa maršruts būs
Asūne – Porečje – Punduri –
Šķaune. Projektā ir iesaistītas
Asūnes un Landskaronas katoļu draudzes.
Ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas bīskapu svētību
ikviens ir aicināts piedalīties
visas svētceļojuma dienas vai
nedēļu, vai dažas dienas - ikviens pēc savām iespējām.
Pieteikšanās anketu meklējiet
www.svetcelojums100.lv, vai
vaicājiet draudzes prāvestam.
Sīkāka
informācija:
info@svetcelojums100.lv;
tālr. 28817452, 20363383,
29397048.
Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķe

Konkurss „Pašdarinātie dārza dekori”
Asūnes pagasta pārvalde izsludina konkursu „Pašdarinātie dārza dekori”.
Konkursa mērķis ir popularizēt Asūnes
ciema parka „Mīlestības taku” kā tūrisma apskates objektu, kā arī attīstīt iedzīvotāju radošumu, veidojot pašdarinātos dārza dekorus
un veicināt iedzīvotāju interesi par sakoptu
vidi.
Konkursam var pieteikties Dagdas novada
iedzīvotāji, iedzīvotāju grupas, izglītības un
kultūras iestādes, biedrības un nodibinājumi,
uzņēmumi un citas organizācijas.
Konkursa darbus var iesniegt līdz 2018.
gada 29. maijam. Konkursa nolikums ir
pieejams 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.
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 2. jūnijā Asūnes brīvdabas estrādē IV Ritma deju
svētkos.
Jautājumu gadījumā varat vērsties pie
Asūnes Tautas nama vadītājas Olgas Lukjanskas personīgi vai pa mob.tālr. 29246185.

“Clean R” aicina Dagdas novada vasaras sezonas
iedzīvotājus savlaicīgi slēgt sezonas atkritumu
apsaimniekošanas līgumus
Vides pakalpojumu un
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
“Clean R” aicina Dagdas
novada iedzīvotājus, kuri
šeit uzturas pavasara un
vasaras sezonā, savlaicīgi
pieteikt sezonālo sadzīves
atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Lai nodrošinātu savlaicīgu
pakalpojuma uzsākšanu un
precizētu vēlamo sezonas sākuma datumu, beigu datumu,
kā arī izvešanas biežumu,
aicinām sazināties ar “Clean R”. Savukārt, ja sezonas
līguma izvešanas nosacījumi nav mainījušies, aicinām
pārliecināties par sezonas līguma uzsākšanas dienu.
Visas sezonas laikā klientiem ir iespēja mainīt atkritumu izvešanas biežumu un
pieteikt papildu atkritumu
izvešanas reizes. Tie Dagdas
novada sezonālie iedzīvotāji,
kuri sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēdza pērn, tuvāko dienu laikā
e-pastā saņems informāciju
ar jau sagatavotu, precizētu
pakalpojuma anketu. Savukārt pārējos sezonas iedzī-

votājus, kuri līgumu līdz šim
nav slēguši, aicinām sazināties ar “Clean R” klientu
centru telefoniski vai rakstot
e-pastu.
“Clean R” atgādina, ka atbilstoši Dagdas novada saistošajiem noteikumiem, visiem pilsētas iedzīvotājiem,
ir jāiesaistās atkritumu izvešanas procesā, kas nosaka, ka
katram atkritumu radītājam
(ēkas apsaimniekotājam) jābūt noslēgtam pakalpojuma
līgumam. Vasarnīcu, vasaras
māju vai citu sezonālas uzturēšanās ēku īpašniekiem Dagdas novadā tiek piedāvāta
iespēja slēgt sezonas līgumu.
Atkritumi tiek izvesti tajā
laikā, kad īpašnieki uzturas
īpašumā, ne retāk kā 1 reizi
mēnesī. Grafiks par atkritumu izvešanu tiek saskaņots
individuāli ar īpašnieku vai
apsaimniekotāju.
Papildinformācija Dagdas novada sezonālajiem
iedzīvotājiem:
• Sazināties ar “Clean R”
klientu centru var, zvanot
67111001, rakstot e-pastu
kc@cleanr.lv.
• Ja sezonas sākumu un

ilgumu vēl nezināt, lūdzam
atcerēties, ka sadzīves atkritumu apkalpošana Jūsu ēkā
tiks uzsākta tikai pēc tam,
kad saņemsim no Jums informāciju.
• Ja sezonas ilgums katru
gadu būs vienāds, lūdzam
to norādīt pakalpojuma pieteikumā – šo informāciju iekļausim līgumā un turpmāk
Jums vairs nebūs jāinformē
mūs par sezonas uzsākšanu.
• Ja sezonas laikā saprotat,
ka nepieciešamas izmaņas
izvešanas grafikā vai sezonas
ilgumā, lūdzu, sazinieties ar
mums un piesakiet izmaiņas.
• Gadījumos, kad sezonas pakalpojuma līgumā
nav atzīmēts, ka “Clean R”
atkritumu izvešanas dienā
drīkst paņemt pie atkritumu
tvertnes novietotos atkritumus, lūgums vismaz dienu
iepriekš par papildu apjomu
informēt “Clean R” klientu
centru, lai atkritumi tiktu paņemti.
Pateicamies iedzīvotājiem
par sadarbību!
“Clean R” komanda

Dagdas novada kolektīvi ceļā uz Dziesmu un
deju svētkiem

No 30.jūnija līdz 8.jūlijam Rīgā Latvijas simtgades svinību ietvaros norisināsies
XXVI Vispārējie Latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētki, kuros kuplā skaitā piedalīsies arī Dagdas novada mākslinieciskie
kolektīvi.
Šajos Dziesmu un deju svētkos plāno piedalīties līdz šim lielākais dalībnieku skaits
- 43 252 amatiermākslas kopēju no 118 Latvijas pašvaldībām un 21 pasaules valsts. No

Dagdas novada dalībai Svētkos ir piereģistrējušies 140 dalībnieki – tie ir koristi, dejotāji, folkloras kolektīvi, kapela un
mazākumtautību ansamblis, kopskaitā 9
kolektīvi.
Gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem, Dagdas novada amatiermākslas kopēji piedalījās vairākās skatēs, un rezultāti
ir ļoti iepriecinoši – kolektīvi ir apguvuši
repertuāru un nopelnījuši ceļazīmes uz
Svētkiem.
Dagdas Tautas nama sieviešu koris „Vēju
roze” piedalīsies noslēguma koncertā „Zvaigžņu ceļā” Mežaparka Lielajā estrādē. Tautas
deju ansamblis „Dagda”, Dagdas vidusskolas
bērnu deju kolektīvs „Dardedze”, deju kopa
„Eži” un deju kopa „Ondrupīši” ņems dalību
deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas
stadionā.
Turpinājums 4.lpp
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Turpinājums no 3.lpp
Folkloras kopas „Sovvaļnīki” un „Olūteņi” piedalīsies Folkloras dienas
aktivitātēs Vērmanes dārzā
un Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā. Savukārt,
Andrupenes kapela ar savu
programmu iekļausies Kapelu maratonā Vērmanes dārzā.
Šogad Dziesmu un deju
svētkos piedalīsies arī 90
mazākumtautību kolektīvi.
Lai noskaidrotu, kuri tie būs,
Latvijas Nacionālais kultūras
centrs rīkoja skates reģionos

Dagdas Novada Ziņas
un veica dalībnieku atlasi.
Rezultātā tiesības piedalīties Tautu dienā „Rīta
ausma” Vērmanes dārzā saņēma arī Dagdas baltkrievu
biedrības vokālais ansamblis
„Akoļica”.
Sīkāka informācija par
XXVI Vispārējo Latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku aktualitātēm un Svētku
programma pieejama www.
dziesmusvetki.lv.
Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķe

Izskanējis jubilejas Galda dziesmu un “gvelžu” saiets
“Auni kuojas, laksteigola!”

Kā jau ierasts, aprīļa nogalē Dagdas novada Tautas
namā pulcējās pašdarbnieki no Dagdas un kaimiņu
novadiem, lai izdziedātu
savas skaistākās dziesmas
un izstāstītu savus pieredzes stāstus, kā arī, lai
vienkārši satiktos pēc garās
ziemas XV Galda dziesmu
un “gvelžu” saietā “Auni
kuojas, laksteigola!”
Saieta dalībniekiem savas
programmas ir jāpakārto kādai noteiktai tēmai. Šogad
tā bija: Šūpulis. Kāds angļu
sakāmvārds vēsta: Roka, kas
šūpo šūpuli, valda pār pasauli.
Godi un tradīcijas ir tautas
kultūras sastāvdaļa, ar kuru
palīdzību tā nevar pazust citās tautās. Nemirstīgas ir tās
tautas, kuras ciena un godā
senču tikumus un paražas.
Latviešiem kā senai tautai
bija izkopta sava kultūra, ar
kuras palīdzību viņus varēja
atšķirt no citām tautām. Tikumi un paražas, kā arī tradīcijas pavadīja viņus visā
dzīvē.
Krustabas ir pirmais lielais
mūža gods, kad jaundzimušajam bērnam deva vārdu.
Senos laikos vārda došana
saistījās ar bērna uzņemšanu
dzimtā.
Saietā kūmu lomā iejutās
Mākoņkalna folkloras kopa,
kas izrādīja seno krustabu
tradīciju: deva jaundzimušajam bērniņam vārdu, izšūpo-

ja, vēlot padomiņu un labu
laimi, kuplināja savu programmu ar attiecīgajām dziesmām un stāstiem.
Krustabu dienā tika sarūpēts arī īpašs mielasts.
Mielastā deva baltu ēdienu
– pienu, sieru, baltmaizi, lai
bērniņam būtu gaiša nākotne.
Ļoti svarīgs moments bija
šūpuļa kāršana, pušķošana
un bērna likšana šūpulī. Šūpuli kāra saulainā vietā pie
loga. Krustabās bērnu pirmo
reizi šūpulī liekot, vispirms
bērna vietā ielika akmeni,
lai apmānītu skauģus un novērstu ļaunumu no bērna.
Pēc tam lika šūpulī dāvanu –
maizi, naudu, kā arī grāmatu,
lai bērns izaug gudrs.
Pavisam nesen mēs iesakām mūsu Latvijas simtgades gadu, kurā vairāk nekā
jebkad mēs atdodam godu
valstij, kurā mums kārts šūpulis, kurā augam, strādājam,
mīlam, kurā izzinām savas
tautas vēsturi un tradīcijas.
Daudz gudrību mēs esam
mantojuši no iepriekšējām
paaudzēm, tāpēc droši varam
teikt, ka esam bagāti. Saietā
uzmanīgākie un zinošākie
tika pie īpašām Latvijas simtgades piespraudēm.
Neizpalika arī bez pārsteigumiem. Dagdas novada
pašvaldība bija sarūpējusi
lielu torti par godu saieta jubilejai.
Senāk, ienākot dzimtā jaunai dzīvībai, tika iestādīts

“Mazie cālēni iedzied pavasari”

Šogad pavasaris pie
mums nāca ilgi. Taču tas
nekavēja
pirmsskolas
bērnus ieskandināt pasākumu “Cālis iedzied pavasari”, kas notika 19. aprīlī Dagdas Tautas namā.
Pasākumu vadīja Zaķis
(S.Plivča), kurš, pamodies
no garās ziemas, aicināja
mazos pirmsskolniekus aktīvi piedalīties rotaļās un
dejās.
Ar 4 izteiksmīgām dejām
visus priecēja PII “Saulīte”
grupas: “Mārītes”, “Podziņas”, “Ežuki” un “Bitītes”.
Savukārt Daina Grundāne
no Konstantinovas sākumskolas PII grupiņas uzstājās
ar jauku dziesmu “Pavasara
ziediņi”, kuru papildināja 5 meitenes, pārvērtušās
par skaistām vizbulītēm un

pienenītēm (pavasara
vēstnešiem).
Ezernieku PII grupu “Bitītes” pārstāvēja
2 solisti ar skaistām
balstiņām – Kuldīps
Singhs un Darja Radionova (attēlā). Viņi
dziedāja tik burvīgi, it
kā pamodinātu pavasari. No Andrupenes
PII “Avotiņš” 10 bērni
izpušķoja pasākumu
ar skaistiem priekšnesumiem.
Pasākuma noslēgumā gan pedagogi,
gan bērni saņēma
ziedus, saldās balvas
un Pateicības par ieguldīto darbu, sagatavojot jauko koncertu.
Paldies visiem dalībnie-

koks. Šoreiz loze iestādīt ābeli krita Dagdas
novada korim VĒJU ROZE. Dagdas novada
domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure dalījās pieredzē par to, ka arī viņu dzimtā
bijusi tradīcija, kad piedzima bērniņš, iestādīt
ābeli, kura ir kā cilvēka mūžs - ar stiegrainu
un raupju stumbru, sīksta kā ērkšķu krūms,

kiem! Baudīsim pavasara
atnākšanu!
Dace Rune

spēcīgiem zariem un vienu misiju - ziedēt un nest
augļus.
Vienojoties
kopīgā
dziesmā, noslēdzās XV
Galda dziesmu un “gvelžu”saiets “Auni kuojas,
laksteigola!”
Sirsnīgs paldies visiem saieta dalībniekiem, kuri izcili iejutās
seno krustabu dalībnieku
lomā: Dagdas Mūzikas
un mākslas skolas jaunāko klašu vokālajam ansamblim un TRIO (vadītāja Olga Šalajeva); Dagdas
novada korim VĒJU ROZE
(diriģente Anželika Pokule); Dagdas folkloras kopai
OLŪTEŅI (vadītāja Inta
Viļuma); Mākoņkalna folkloras kopai (vadītāja Ināra
Smirnova); Šķaunes TN folkloras kopai GAIĻUPEITE
(vadītāja Ilona Kozlovska);
Ūdrīšu TN folkloras kopai
RUDZUTAKA (vadītāja
Antonina Tuče); Andzeļu
TN sieviešu vokālajam ansamblim PRIEKAM (vadītāja Tamāra Starovoitova)
un Konstantinovas TN vokālajam ansamblim VĒJA
ZVANS (vadītājs Alberts
Stepiņš).
Liels paldies Dagdas novada pašvaldībai, Dagdas
novada TN kolektīvam,
Staņislavam Maļķevičam
un PI „Pilsētsaimniecība”
par atbalstu pasākuma tapšanā!
Paldies visiem, kas atrada laiku un iespēju atnākt
uz pasākumu, piepildot vienu pavasara dienu ar pozitīvām emocijām un kopā būšanas
prieku!
Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras centra vadītāja
Foto: Dace Rune
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Dagdas Novada Ziņas
Turpinājums no 1. lpp
Dziedam to, kas pašiem tuvs. Gandarījumu sagādā
paveiktais, un ja varam iepriecināt vēl skatītājus,
tad ir divkāršs prieks. Iegūstu vokālo praksi un interesanti pavadītu laiku ar kolektīvu.”
Alvils Plivčs: „Saliedētība, draudzība, humors,
atsaucība, mīlestība - šī ir tikai neliela daļa no
tā, kas piesaista grupā „Solversija”. Solversieši
vienmēr ir gatavi atbalstīt viens otru un izpalīdzēt,
gluži kā vienā lielā saimē. Katram šajā ģimenē
ir svarīga loma. Ikviens mēģinājums ir kā mazi
svētki, kur tiekamies visi kopā. Ne tikai, lai dziedātu, bet arī vienkārši atpūstos un labi pavadītu
laiku. Darbojoties grupā es kļūstu arvien drošāks
un pārliecinātāks, jo ir jāuzstājas dažādu auditoriju priekšā. Bet pats lielākais ieguvums ir pozitīvas
emocijas, kuras gūstu pavadot laiku un atrodoties
blakus sev ļoti tuviem cilvēkiem - solversiešiem.”
Sintija Sadovska: „Sol – tikai viena nots manā
mūzikas izpratnes skanējumā…Versija – tik dažādas dziesmu izpausmes iespējas! Pirms dažiem gadiem rakstīju savu domrakstu par Dagdas novada
lepnumu, saklausot savdabīgo, muzikāli izcilo, bet
vēl mazpazīstamo grupas „Solversija” dziesmu
izpildījumu. Pašlaik arī pati jau daudzus gadus
esmu šīs grupas dalībniece. Viens mans sapnis ir
īstenojies, guvis piepildījumu ar piedalīšanos daudzu stundu mēģinājumos un pasākumos. Iepriecina tas, ka esam dažāda vecuma dalībnieki, bet
ģimenes sajūta ir vienojoša, atbalstoša un radošu
ideju pārņemta: dziesmu ieraksti un videoklipu
filmēšana, katra māksliniecisko tērpu dizaina izpausme, kopīgu svētku svinēšana, labvēlīgs smaids
un pleca sajūta, radoši fotomirkļi…tāda ir mana
un mūsu „Solversija” – mans lepnums un dzīves
stils!”
Inese Kuzņecova: „Vokālajā grupā esmu no pašiem pirmsākumiem. Laika gaitā mainās ne tikai
kolektīva sastāvs un repertuārs, mainos pati. Darbojoties „Solversijā” pavadu savu laiku jauku cilvēku vidū, tā ir gan atpūta, gan rezultatīvs darbs.
Kas piesaista darboties „Solversijā”? – tā ir nemitīgā maiņa. Visu laiku kaut kas jauns un savādāks.
Dziesmas laikā ne tikai vokāli pareizi jādzied, bet
jābūt nelielam aktierim, lai priekšnesums uzrunātu
klausītāju. Lepojos, ka esmu „Solversijas” dalīb-

niece.”
Tatjana Kromāne: „Grupa „Solversija” ir radošu un talantīgu cilvēku apvienība, kuru vada
super talantīgā un super radošā Solvita! Es nemaz
nedomāju, ka kādreiz tikšu šajā kolektīvā un kļūšu par pilnvērtīgu kolektīva dalībnieku! Domāju:
„Kādam talantīgam, drošam jābūt, lai spētu tā
dziedāt!” Koncertos vienmēr gaidīju šīs grupas
priekšnesumus. 2012. gadā mani aicināja līdzdarboties kolektīvā „Oremus”. Aizgāju, pamēģināju, iepatikās. Nu jau aizritējuši 6 gadi. Pa šiem
gadiem pārliecinājos - nav nekā neiespējama!
Jā, dažreiz grūti iet, ne vienmēr viss sanāk, bieži
nepietiek laika. Reizēm jācīnās ar miegu, kad jāskrien uz vēlajiem mēģinājumiem. Bet, kad dzirdu
aplausus, redzu smaidošas sejas, dzirdu koncertu
ierakstus, noskatos ierakstītos klipus, tad izjūtu
piederības sajūtu grupai.”
Jānis Jakušonoks: „Vokālā grupa piesaista
tamdēļ, ka ikviens no dalībniekiem ir pavisam savādāks, taču kopā mēs esam viens vesels un varens
kolektīvs ar visai dažādu repertuāru. Kolektīva
iekšējā vidē virmo draudzīgas, ģimeniskas attiecības, līdz ar to spējam saliedēties un pilnveidot
katra dalībnieka vēlmes un ieceres. Darbojoties
vokālajā grupā, mēs iegūstam pozitīvas emocijas
un atpūtu no ikdienas rutīnas.”
Olga Gekiša: „Mēs esam ļoti dažādi, tikpat dažāds arī mūsu repertuārs: vienu dziesmu varam
iemācīties pa vienu vakaru, bet citai dziesmai ir
vajadzīgs pat pusgads. No rīta pēc mēģinājumiem
nevar atbrīvoties no pēdējās nodziedātās dziesmas
frāzes galvā. Mēs neievērojam vecuma atšķirību.
Katrs no mums ir dziedājis solo un tādas dziesmas,
kurās gandrīz katram dalībniekam bija sava balss
partija. Tas, laikam, arī piesaista - šī dažādība, kas
nenogurdina un padara katru mēģinājumu par izaicinājumu. Kopā būšana padara ikdienu citādāku un, pēc atkalsatikšanās, pēkšņi apjēdz, ka sliktā
oma ir izgaisusi un sejā ir smaids! Paldies par to
kolektīvam un mūsu dzinējspēkam - Solvitai. Lai
mums turpmāk iet tikpat radoši un priekšā sagaida
jaunas avantūras!
Artūrs Kromāns: „„Solversijā” mani piesaista tas, ka, neskatoties uz smagu darbu un gariem
vakaru mēģinājumiem, tie paiet ļoti jautrā, drau-

“Lieldienu jampadracis”
3. aprīlī Šķaunes Tautas namā tika svinēti vieni
no skaistākajiem pavasara
svētkiem - Lieldienas. Patiešām, šos svētkus gribas
svinēt īpaši, jo pēc ilgā ziemas miega daba pamostas uz jaunu dzīvi. Tas arī
mudina sanākt kopā ar sev
tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem un kopā ar ģimeni vai
draugiem doties izbaudīt
tradicionālās un oriģinālās
izklaides.
Šādu iespēju Šķaunes pagasta pensionāriem, vientuļiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
nodrošināja vietējais Tautas
nams.
Pasākuma sākumā apmeklētāji varēja iesaistīties
radošajās darbnīcās “olu krāsošana”, ko vadīja Šķaunes
LSK brīvprātīgā jauniete Jūlija Donga. Lai labāk izjustu
pavasarīgu noskaņu, katrs
pasākuma dalībnieks saņēma
LSK brīvprātīgās jaunietes
Jūlijas Mošakas pašdarināto
piespraudi – taurenīti. Svētki
turpinājās ar vietējo pašdarb-

nieku priekšnesumiem.
Koncerta
laikā bija patīkami
redzēt, ka arī pasākuma dalībnieku
-vientuļo pensionāru un cilvēku
ar īpašām vajadzībām, vidū
bija tie, kuri labprāt priecēja
klātesošos ar savu brīnišķīgo
radošo uzstāšanos.
Īpašs patīkams pārsteigums bija sagatavots Šķaunes pagasta vientuļiem pensionāriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Viņi
saņēma Borisa un Ināras
Teterevu fonda sarūpētās
dāvanas, ko labdarības programmas "Iedot darbu čaklām
rokām" ietvaros ar mīlestību bija izveidojuši Liepājas
Neredzīgo biedrības biedri.
Savukārt visus pasākuma
dalībniekus patīkami pārsteidza akardeonisti no Ludzas,
spēlējot pasākuma dalībnieku iecienītākās dziesmas.
Šie svētki bija īpaši arī ar
to, ka ļoti daudzi vietējie jaunieši, ka arī citi atbalstītāji
un organizācijas, no sirds rū-

pējās, lai ikviens pasākuma
dalībnieks mājās dotos ar lielisku garastāvokli un piederības sajūtu savai kopienai.
Smaids un daudzu pasākuma
dalībnieku pateicības vārdi
liecināja, ka Lieldienu jampadracis tiešām izdevās!
Pasākuma dalībnieku vārdā izsaku pateicību - Šķaunes
pagasta pārvaldei, Šķaunes
TN vadītājam J.Tomilinam,
Borisa un Ināras Teterevu
fondam, LSK Krāslavas,
Dagdas, Aglonas novadu
komitejas vadītajai S.Molotokai, I.Muravskai, ziedotājiem: A.Antonovam, A.Dudarenkam, A.Drozdovai, A.
Drozdovam, L.Čapkevičai,
S.Lavrenovičai (Drozdovai),
V.Mošakai, S.Sadovskai.
Sandra Drozdova
LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas
Šķaunes nodaļas vadītāja

dzīgā talantīgu cilvēku gaisotnē, kas ļauj savā ziņā
atpūsties no ikdienas rūpēm un pievērsties mūzikai.”
Helēna Gabrāne: „Vokālā grupa ir mana dziedošā ģimene - tā iedvesmo, māca strādāt komandā, ļauj radoši izpausties un sniedz garīgu piepildījumu. Lai arī kolektīvā esošo dalībnieku vecums,
dzīves pieredze un viedokļi ir ļoti atšķirīgi - mīlestība pret mūziku un mākslinieciskās prasmes ir tieši tas, kas mūs vieno un liek izjust ciešu, dvēselisku
saikni vienam ar otru. Kolektīvs mani piesaista ar
savu šarmu, dzīvesprieku, nebeidzamo asprātību,
saliedētību, radošajām idejām, pašpārliecinātību
un mērķtiecību.”
Līga Gabrāne: „„Solversija” - garīgā spēka,
dzīvesprieka avots! Kopā būšanas, darbošanās,
uzstāšanās laikā tiek iegūts pozitīva adrenalīna
lādiņš un ir vēlme uzlādēt un iepriecināt arī citus.
Solvita ir mūsu apvienības dzirkstelīte ar neizsīkstošu enerģiju, kas dod mums spēku, un kopā ar
mums ģenerē un realizē idejas. Tas ir interesanti
un saturīgi pavadīts brīvais laiks. Tā ir emociju
jūra. Gribas iet, dziedāt, darboties - un tā jau 15
gadus!”
Silvija Rapša: „Pirmkārt, piesaistīja kolektīva
augstais profesionālais līmenis, un ļoti ātri daudzi
grupas dalībnieki kļuva par īstiem draugiem ne tikai uz skatuves, bet arī ikdienā. Otrkārt, prieks, ka
kolektīvs nemitīgi attīstās, pilnveidojas un nekad
nestāv uz vietas, lido līdzi laikam ar jaunām dziesmām!”
Artūrs Pitrāns: „Grupā esmu samērā nesen.
Pievilina tas, ka tajā ir forši cilvēki. Pēc smagas
darba nedēļas ir kolosāli satikties visiem, jauki
pavadīt laiku, un tajā paša laikā attīstīt savas spējas.”
Edvīns Beitāns: „Grupā mani piesaista tas, ka
es varu pavadīt laiku ar ļoti labiem cilvēkiem, aizmirst par savām ikdienas lietām un problēmām.”
Paldies grupai „Solversija” par ieguldījumu
Dagdas novada kultūras attīstībā un izaugsmē.
Novēlam sagaidīt arī nākošās jubilejas tikpat kuplā
skaitā un pozitīvā gaisotnē!
Dace Rune
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Cienījamie Dagdas novada
iedzīvotāji, viesi – tuvākie un
tālākie!

Esam sagaidījuši ilgi gaidīto pavasari. Uzspīdot siltāk saules stariem, mēs redzam pārmaiņas ap mums
- gaisā virmo neatkārtojama smaržu buķete, notiek
krāsu spēle dabā, putni
jau atgriezušies mājās. Rīti
kļuvuši gaišāki, motociklistu parādīšanās uz ielām
liecina par pavasara atnākšanu. Bet pats svarīgākais,
pavasaris Dagdas novadā
nāk ar gaišiem, mīļiem un
gaidītiem svētkiem - Māmiņdienu.
Nu jau piekto reizi š.g. 19.
maijā plkst. 14.00 Dagdas
pilsētas parka estrādē pulcēsies uz Starptautisko bērnu
un jauniešu dziesmu, dejas
un modes festivālu ap 500
dalībniekiem no Lietuvas,
Igaunijas, Baltkrievijas un
Latvijas.
Šogad mūsu festivālā ieradīsies arī viesi no Polijas, no
mūsu sadraudzības pilsētas
Narevkas. Mēs priecāsimies

par visu mūsu Dagdas novada skolu skolēnu un pirmsskolas iestāžu audzēkņu
sagatavotajiem priekšnesumiem saviem vecākiem, vecvecākiem un viesiem. Baudīsim mūsu tuvāko kaimiņu
– Krāslavas pamatskolas un
Riebiņu vidusskolas audzēkņu sniegumu.
Savus modes priekšnesumus mums rādīs kolektīvi
no Smorgoņas bērnu un jauniešu jaunrades nama. Šogad
arī šie kolektīvi piedalīsies
pirmoreiz. 2017. gada 16.
septembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Smorgoņas rajona izpildkomiteju.
Tradicionāli ar savu sniegumu mūs priecēs Dubrovnas
un Glubokoje rajona bērnu
un jauniešu kolektīvi (Baltkrievija), divi deju kolektīvi
no Visaginas un Paņevežas
(Lietuva), un dejotāji no Tallinas (Igaunija).
Turpinājums 6.lpp
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Turpinājums no 5.lpp
Festivāla laikā godināsim mūsu Dagdas
novada ģimenes. Īpaši māmiņa ģimenē ir
kā logs namā, kas dod gaismu mūsu dzīves
sākumam un caur ko raugoties mēs pirmoreiz mācāmies izprast pasaules daudzējādību un skaistumu.
Mūsu izglītības iestādes un ikviens
Dagdas novada iedzīvotājs tika aicināti
izvirzīt ģimenes nominācijām.
Festivāla laikā bērniem darbosies bērnu
pilsētiņa un radošās darbnīcas, ko vadīs
Dagdas novada Jauniešu centra darbinieki
un skolu vizuālās mākslas pulciņu skolotāji. Katrs varēs atrast sev tīkamu nodarbi
un izgatavot sev mīļu mazu lietiņu. Būs arī
Dagdas novada un Baltkrievijas amatnieku
pašdarināto suvenīru izstāde - pārdošana.
Godā celsim mūsu novada iedzīvotāju
veidoto Dagdas novada paklāju. Pirms festivāla plkst. 13.00 sveiksim Starpnovadu
radošā konkursa “Mana ģimene” dalībniekus.
Festivāls sāksies ar ieskaņu koncertu
Asūnes TN 18. maijā plkst.18.30, kur uzstāsies Dubrovnas rajona TN kolektīvi. 19.
maijā plkst. 11.00 aicinām Dagdas iedzīvotājus uz koncertu pie “VSPC Dagda”. Šeit
stundas garumā iepazīsim māksliniecisko
kolektīvu sniegumus no Polijas, Igaunijas,
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Lietuvas un Baltkrievijas. Paldies par līdzšinējo ieinteresētību un sadarbību kopīgu
pasākumu veidošanā Olgai Lukjanskai un
Andrim Badūnam!
Un, protams, galvenais notikums – festivāla koncerts Dagdas parka estrādē.
20. maijā plkst.10.30 festivāla noslēguma koncerts Konstantinovas TN, kur ar
saviem vēl festivālā neizrādītajiem priekšnesumiem priecēs Smorgoņas un Glubokoje rajona bērnu kolektīvi, kā arī Konstantinovas TN pašdarbnieki. Priecāsimies, ka
atradīsiet laiku atnākt un lūkot, kā mūsu
bērni tīs vaļā savus dziesmu un deju, kā arī
modes tērpu kamolus mūsu Latvijas simtgades gadā.
Aicinām Dagdas pilsētas iedzīvotājus,
iestādes sakopt savus īpašumus, lai pilsēta
patīkami varētu sagaidīt viesus!
Visu festivālā iesaistīto kolektīvu vizītkartes, godinātās ģimenes tiks publicētas
brošūrā, kas būs skatāma www.dagda.lv /
Izglītība / Starptautiskie festivāli.
Paldies festivāla atbalstītājiem: Dagdas
novada pašvaldībai, Arco Real Estate, Z/S
“Sapnis”, “Kristofors”, “Limarkse”.
Festivāla organizatoru vārdā
M. Micķeviča,
Dagdas novada IKSN vadītāja

Aicinām apmeklēt sadziedāšanās
svētkus Andzeļos
2018.gada 25.maijā plkst.19.00 Andzeļu Tautas namā notiks Dagdas novada vokālo kolektīvu sadziedāšanās
svētki “Pavasara pieskāriens”. Tajos
aicināti piedalīties Dagdas novada vokālie ansambļi, folkloras kopas, koris,
dueti un trio, kā arī individuālie izpildītāji.
Par godu Latvijas valsts simtgadei 2018.
gada sadziedāšanās svētku tēma ir “Veltījums Latvijai 100-tajā dzimšanas dienā”.
Līdz ar to pasākuma koncertprogrammā
varēs dzirdēt latviešu tautasdziesmas, latviešu komponistu dziesmas, dziesmas par
Latviju, par Latgali, par Dagdas novadu un
dzimšanas dienas dziesmas latviešu valo-

Aprīlī sporta skolas
audzēkņi piedalījās sekojošos sporta pasākumos:

dā, latgaliešu valodā vai kādā svešvalodā.
Mēs būsim lepni un patriotiski par savu
valsti, dziedāsim visskaistākās dziesmas
un izteiksim vispatiesākos vēlējumus valstij. Lai šī pavasara diena ir pietiekami nozīmīga un iedvesmojoša!
Koncertprogramma būs lieliska bezmaksas iespēja jebkuram skatītājam iepazīties ar mūsu novada vokālajiem kolektīviem un izbaudīt to sniegumu. Laipni
gaidīti skatītāji!
Informācija par svētku norisi un vokālo
kolektīvu pieteikšanās:

Izglītības aktualitātes aprīlī

Ir noslēdzies 2017./18.m.g.
olimpiāžu laiks. Aprīlī ir notikušas četras Dagdas novada
olimpiādes, kurās skolēniem
bija iespēja sevi pierādīt un
gūt pieredzi.
Dagdas novada 2. klašu latviešu valodas olimpiādē 1.
vietu ieguva Viktorija Skorohodova (Ezernieku vidusskola)
un Katrīna Maļuhina (Dagdas
vsk.), 2. vietu izcīnīja Patrīcija
Baldiņa (Dagdas vsk.), 3. vietu ieguva Izabella Šelegoviča
(Dagdas vsk.), Atzinību saņēma Dagdas vsk. skolnieces Jeva
Vērdiņa un Sandra Dimpere.
Dagdas vidusskolas 1. klašu
matemātikas olimpiādē 1. vietu
izcīnīja Agnese Geka (Dagdas
vsk.), 2. vietu – Sofija Lubgane
(Dagdas vsk.), 3. vietu – Daniels
Mamošins (Dagdas vsk.) un Samanta Kaņēviča (Andrupenes
psk.). Atzinības saņēma Dagdas
vsk. skolnieces Adriana Plakoša un Luīze Kromāne.
Dagdas novada 5.-6. klašu angļu valodas olimpiādē 1.
vietu ieguva Džastina Leonoviča-Batņa (Dagdas vsk. 6.a kl.),
2. vietu – Valters Bārda (Dagdas vsk. 6.a kl.), 3. vietu – Juliāna Silineviča (Dagdas vsk.
5.b kl.) un Renāte Ciganoviča
(Dagdas vsk. 6.a kl.).
Dagdas novada 7. klašu
krievu valodas kā svešvalodas
olimpiādē, kas notika pirmo
reizi, 1. vietu izcīnīja Ksenija Barkanova (Dagdas vsk.),
2. vietu – Kristīne Mihailova
(Dagdas vsk.), 3. vietu – Viktorija Lukiša (Ezernieku vsk.),
atzinību saņēma Ieva Murāne

(Dagdas vsk.).
Īpašs lepnums un prieks ir
par Ezernieku vidusskolas 11.
klases skolnieci Violu Danielu
Kiseļovu (skolotāja Diāna Kiseļova) un Dagdas vidusskolas
9.b klases skolnieku Nikodemu
Kartenko (sk. Aigars Vigulis),
kuri valsts mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības
olimpiādē ieguva 1. vietu un
25.aprīlī devās uz apbalvošanu
uz Rīgu.
7. aprīlī Daugavpilī notika
glītrakstīšanas konkurss 5.-6.
klašu skolēniem, kuri mācās
krievu valodu kā svešvalodu.
2. vietu A grupā šajā konkursā
ieguva Dagdas vidusskolas 6.a
klases skolniece Renāte Ciganoviča un B grupā Dagdas vidusskolas 6.a klases skolniece
Aļona Pisarjonoka.
17. aprīlī 7 skolēni no Dagdas vidusskolas un 2 skolnieces no Ezernieku vidusskolas
pulcējās uz Dagdas novada
7.-9.klašu pētniecisko darbu
konferenci. Iespējams, ka jau
šajā posmā tiek ielikti pamati
skolēniem pētniecisko prasmju
attīstībā. Pašlaik notiek darbs
pie visu rezultātu apkopošanas,
lai ar čaklākajiem skolēniem
un skolotājiem tiktos svinīgajos maija pasākumos ar Dagdas
novada domes vadību.
Paldies visiem dalībniekiem,
skolotājiem, MA vadītājiem par
darbu un apsveicam uzvarētājus!

vas Valsts ģimnāzijas komandai.
21.aprīlī mūsu vieglatlēti
piedalījās „Daugavpils vieglatlētikas tūre” 3. kārtā. Tās bija
pirmās sezonas sacensības stadionā. Viņu rezultāti: Undīne
Kromāne - 1.vieta augstlēkšanā, 2.vieta tāllēkšanā un 2.vieta
200m skriešanā; Kristaps Stepiņš - 1.vieta tāllēkšanā; Mārtiņš

Konošonoks - 2.vieta augstlēkšanā un 3.vieta trīssoļlēkšanā;
Viktors Kuzmins - 2.vieta augstlēkšanā.
21.-22.aprīlī mūsu volejbolistes piedalījās Latvijas čempionātā pēdējā kārtā Aizputē.

Regīna Pauliņa
Dagdas novada IKSN
izglītības darba speciāliste

Andzeļu TN vadītāja Ļena Beitāne – m.t.
26251630; E-pasts: andzelutn@dagda.lv,
oktobris4@inbox.lv

Sporta skolas ziņas

7.aprīlī Rīgā „Skonto” hallē notika „TOP”
kausa
finālsacensības
volejbolā. Mūsu komanda piedalījās pamatskolu
grupā. Starp 30 labākajām Latvijas skolu komandām spējām izcīnīt
12.vietu.
Komandas
sastāvā bija - Lāsma
Vasiļevska, Ilze Beitāne, Simona Zemlicka,
Aleksandra Morozova,
Nadežda Gribute, Milāna Gorbunova, Jana Poļaka, Kristīne Vasiļevska
un Kristīne Sudraba.
14.aprīlī notika skriešanas un soļošanas sacensības pa Preiļu
pilsētas ielām „Cīruļputenis 2018”. Jana
Poļaka izcīnīja 1.vietu skriešanā. Ļoti labi
nostartēja meitenes sporta soļošanā: Vineta
Rutka ieguva 1.vietu, bet viņas māsa Ilvita

- 3.vietu. Daniels Kazakevičs ieguva 2.vietu skriešanā.
15.aprīlī Krāslavā notika Krāslavas novada kausa izcīņa volejbolā sievietēm.
Kopā bija piecas komandas, četras no kurām bija no Krāslavas. Mūsu komanda (attēlā) izcīnīja 2.vietu, zaudējot tikai Krāsla-

Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis
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Izlaidumi Dagdas novadā!
9. klašu izlaidumi:
06.06. plkst. 11.00 – Aleksandrovas internātpamatskola
15.06. plkst. 18.00 – Andrupenes pamatskola
15.06. plkst. 17.00 – Andzeļu pamatskola
15.06. plkst. 17.00 – Dagdas vidusskola
15.06. plkst. 18.00 - Šķaunes pamatskola
16.06. plkst. 16.00 – Asūnes pamatskola
16.06. plkst. 18.00 – Ezernieku vidusskola

12. klašu izlaidumi:

02.06. plkst. 18.00 – Ezernieku vidusskola
09.06. plkst. 17.00 – Dagdas vidusskola
01.06. plkst. 15.00 - Dagdas Mūzikas un mākslas skola

Pasākumi Dagdas
novadā
Andzeļos:
11.05. - Andzeļu Tautas namā notiks
Māmiņu dienas koncerts.
25.05. - Dagdas novada sadziedāšanās svētki ,,Pavasara pieskāriens!”
Andzeļu TN.
Asūnē:
08.05. - Ziedu nolikšana un piemiņas
brīdis Otrā pasaules kara upuru kapos.
18.05. - festivāla ,,Apskauj mani, māmuliņa” ieskaņu koncerts Asūnes TN
(vai brīvdabas estrādē), atkarībā no
laika apstākļiem.
02.06. - IV Ritma deju svētki ,,Dejotprieks” Asūnes brīvdabas estrādē.
Bērziņos:
05.05. Bērziņu TN notiks Sieviešu
vokālā ansambļa „Straume” 5. gadu
jubilejas koncerts „Skaņu virpulī”.
12.05. - Bērziņu TN notiks Mātes dienai veltīts pasākums.
Dagdā:
19.05. - Dagdas pilsētas parka estrādē notiks 5. Starptautiskais bērnu un
jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls ,,Apskauj mani, māmuliņa!”.
Ezerniekos:
07.05. Ezernieku Saietu namā Dokumentālā filma ,,Turpinājums”.
Konstantinovā:
20.05. Konstantinovas Tautas namā
notiks Mātes dienai veltīts koncerts.
Ķepovā:
No 5. maija – Ķepovas SN būs apskatāma izstāde ,,Renātas Zavadskas
rokdarbu mix”.
Dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas
izmaiņas, lūdzam sekot pasākumu
afišām un www.dagda.lv.

Starpnovadu radošo darbu konkursa „Mana ģimene” laureātu un dalībnieku apbalvošana Dagdas pilsētas parka estrādē 5. Starptautiskajā
bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā LIETUVA, IGAUNIJA, BALTKRIEVIJA,
LATVIJA, POLIJA „Apskauj mani, māmuliņa!”
2018.gada 19.maijā plkst. 13.00. ar laureātiem un dalībniekiem sazināsies konkursa organizatori.
Dagdas novada IKSN

VUGD aicina uz Atvērto durvju dienu!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) jau septīto gadu pēc kārtas 17.maijā rīkos Atvērto durvju dienu visās VUGD daļās un posteņos, kā arī
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Praktisko mācību nodaļā.
Atvērto durvju dienas ietvaros 17.maijā no plkst. 10.00 līdz 19.00 VUGD aicina ikvienu interesentu nākt ciemos pie ugunsdzēsējiem glābējiem visā Latvijā!

Andrupenē:
02.05. - 11.05. Imanta Ziedoņa 85.
jubilejas gadam veltīta literatūras
izstāde.
02.05. - 01.06. J. Račinskas galda
spēļu izstāde ,,Aizraujošās galda
spēles”.
09.05. Eiropas dienai veltīts literatūras apkopojums ,,Atnāc, uzzini...”.
14.05. - 31.05. Literatūras izstāde
,,Spārnotie draugi”.
Andzeļos:
01.05. - 10.05. Mārītes Trifanovas
porcelāna leļļu kolekcijas izstāde
,,Ceļojums leļļu valstībā”.
07.05. - 11.05. Mātes dienai veltīta literatūras izstāde ,,Mīļā mātes
sirds”.
15.05. - 23.05. Tematiskā izstāde
,,Iepazīsim puķes”.
Asūnē:
11.05. Literatūras izstāde, radošā
darbnīca ,,Dāvana māmiņai pašu
rokām.”
18.05. Aptaujas anketu apkopojums
un secinājumi.
31.05. Bērnības svētki, Asūnes parkā ,,Mīlestības taka”.
Bērziņos:
11.05.- 18.05. Literatūras izstāde
veltīta Mātes dienai ,,Mātes mīlestības zelts staro mūžos visam pāri!”.
16.05. Platību maksājumu iesniegumu aizpildīšana (LLKC sadarbībā
ar LAD)
28.05. - 04.06. Literatūras izstāde
veltīta rakstnieka, publicista Ērika
Hānberga 85. dzimšanas dienai ,,Es
dzīvoju saulaini”.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
02.05. – 31.05. Literatūras izstādes
,,Latvijas pilis un muižas aicina

Pasākumi bibliotēkās:
ciemos”. Izstādes Māmiņu dienas
ieskaņai ,,Tavs spēks un mīļums –
Tava ģimene” un dzejniekam I. Ziedonim - 85 ,,Imanta Ziedoņa pasaku
pasaulē”.
09.05. Bibliotekārā stunda
,,Digitālais ceļojums”.
14.05. Informācijas diena ,,Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā”.
14.05. Rīta stunda mazajiem ,,Asais
draugs - ezis”.
22.05. ,,Lasīšanas svētki Dagdā”.
Dagdas novada tautas bibliotēkā:
02.-30.05. Izstāde veltīta Mātes
dienai; Imantam Ziedonim - 85;
Novadpētniecības materiālu izstāde
veltīta
Ugunsdzēsēju un glābēju dienai;
Izstāžu cikla ,,Grāmata ietērpta…”
izstāde; izstāde veltīta Starptautiskajai ģimenes dienai; Izstāžu cikla
,,Ceļā uz Latvijas simtgadi” izstāde.
07.-30.05. Ludmilas Juhnas darinājumu izstāde ,,Iepazīsti pērlīšu pasauli!”.
09.05. Radoša nodarbība “Māmulītei”.
25.05. Jauno grāmatu diena “Dodies ceļojumā cauri lappusēm…”.
Ezerniekos:
07.05. Mātes dienai un ģimenes
dienai veltīta literatūras izstāde
„Mīļa mana māmuliņa”.
10.05. Radošā darbnīca bērniem
kopā ar Sintiju Isajevu ,,Es savai
māmiņai”.
22.05. Starptautiskajai bioloģiskās
daudzveidības dienai veltīta literatūras izstāde „Dabas brīnumi un dabas dārgumi”.
29.05. Rakstniekam, publicistam
Ērikam Hānbergam — 85 „Jaušības
un nejaušības”.

01.06. Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta grāmatu
izstāde „Bērnība – saulainais brīnumu laiks”.
Konstantinovā:
02.05. Jaunākās literatūras izstāde
03.05. - 31.05. Literatūras izstāde „Es esmu mīlestības bērns…”.
Dzejniekam Imantam Ziedonim –
85.
07.05. - 01.06. Invalīdu biedrības
„Nema” radošo darbu izstāde „Taureņi un ziedi” .
11.05. Radošā darbnīca, literatūras
izstāde „Es savai māmiņai…”.
Katru ceturtdienu darbojas sieviešu
klubiņš “Veiksme”.
Ķepovā:
30.04. - 05.05. Literatūras izstāde
„Dzejniekam Imantam Ziedonim 85”.
10.05-15.05. Izstāde veltīta Mātes
dienai „Apskauj mani, māmuliņa,
vieglajām rociņām...”.
Svariņos:
No 7.05. - Literatūras izstāde „Vissvarīgākais, ko cilvēks var izdarīt,
ir ne jau pārmainīt pasauli, bet gan
sevi.”, veltīta I.Ziedoņa 85. atceres
dienai.
No 8.05 - Mātes dienai tematiska
izstāde „Tikai māmiņai ir vissirsnīgākais skatiens un vissaulainākais
smaids.”
Visu mēnesi - Sniegt palīdzību
www.vid.gov.lv lietotājam.
Šķaunē:
10.05. – 15.05. Literatūras izstāde
veltīta Mātes dienai „Labais gariņš”.
18.05. – 30.05. Literatūras izstāde
ar padomiem mazdārziņu kopējiem
„Daiļa, daiļa mana sētiņa”.

Kapu svētki:
26.05. plkst. 16:00 - Dagdas pilsētas jaunajos kapos
02.06. plkst. 15:30 - Andiņu kapos
02.06. plkst. 14:00 - Janovcu kapos
02.06. plkst. 13:00 - Prikņu kapos (Bērziņu pag.)
02.06. plkst. 14:00 - Sv.Mise plkst.12:00, Andzeļu kapos, Andzeļu pag.
02.06. plkst. 11:00 - Ruskuļovas kapos
(Ezernieku pag.)
02.06. plkst. 15:00 - Andžānu kapos (Sv. Mise),
Bērziņu pag.
09.06. plkst. 11:00 - Žogotovas kapos (Ezernieku pag.)
09.06. plkst. 12:00 - Zundu kapos (Andrupenes
pag.)

09.06. plkst. 13:00 - Punduru kapos (Sv. Mise),
Bērziņu pag.
09.06. plkst. 15:00 - Zeiļovas kapos (Šķaunes
pag.)
16.06. plkst. 14:00 - Eisaku kapos.
16.06. plkst. 12:00 - Zastenku kapos (Pušas pag.)
16.06. plkst. 12:00 - Valahu kapos (Bērziņu pag.)
16.06. plkst. 13:00 - Rukmaņu kapos (Mākoņkalna pag.)
16.06. plkst. 15:30 - Sīvergolas kapos
16.06. plkst. 13:00 - Šilovas kapos (Bērziņu pag.)
16.06. plkst. 14:30 - Moroziku kapos (Bērziņu
pag.)
23.06. plkst. 11:00 - Kozlovas kapos (Sv. Mise),
Pasienes pag.

23.06. plkst.14:30 - Šķaunes jaunajos kapos (Sv.
Mise), Šķaunes pag.
23.06. plkst. 16:00 - Šķaunes vecajos kapos
(Šķaunes pag.)
30.06. plkst. 11:00 - Dubuļu kapos (Kaunatas
pag.)
30.06. plkst. 12:00 - Piertnīku kapos (Mākoņkalna pag.)
30.06. plkst. 15:30 - Sabaļu kapos
30.06. plkst. 13:00 - Muižinīku kapos (Sv.
Mise), Šķaunes pag.
30.06. plkst. 14:00 - Zeļļu kapos
Ar pilnu kapu svētku sarakstu var iepazīties
www.dagda.lv/Kultūra/Reliģija
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MOBILĀ DIAGNOSTIKA
24. maijā DAGDĀ, Brīvības ielā 29,
no plkst. 10.00 - 17.00
IZMEKLĒJUMI

Mamogrāfija:
□□ Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
□□ Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
□□ Bez nosūtījuma – 20,00 EUR
Rentgens (RTG, plaušām locītavām u.c.)
□□ 1 projekcija – 6,50 EUR
JAUNUMS: Trīs dimensiju (3D) automātiskā
krūšu ultrasonogrāfija – 19,00 EUR
PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT IEPRIEKŠĒJU
PIERAKSTU PA TĀLR.:+371 25431313

Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 1. aprīļa līdz 1. maijam
reģistrēts 1 jaundzimušais - zēns,
kuram dots šāds vārds:

Marks
Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

Valsts zemes dienests
informē, ka Krāslavas klientu apkalpošanas centrs maina
savu atrašanās vietu.
Jaunā adrese būs Lāčplēša ielā
19, Krāslavā, LV-5601.
Jaunajās telpās klientu apkalpošanu uzsāksim 2018. gada
3.maijā.

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

Valsts meža dienests
ziņo - sākot ar 2018. gada 27.
aprīli ir noteikts ugunsnedrošā laika posma sākums visā
Latvijas teritorijā!

Atbildīgais par izdevumu:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace Rune, dace.rune@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721

Spiningošanas sacensības “Dagdas novada
kauss spiningošanā
2018”1.posms
Dalībnieku reģistrācija, laivu
nolaišana 12.maijā Dagdas ezerā
jaunajā pludmalē no 5:00 līdz
5.40. Sacensību atklāšana plkst.
5:50.
Dalības maksa 15 Eiro / Ekipāža vienam posmam.
Sacensību dalībniekam jāuzrāda
derīga LICENCE un makšķerēšanas karte.
Ar medaļām un dāvanām tiks
apbalvoti pirmo trīs vietu laureāti
ekipāžām un viens individuālais
vērtīgākās zivs īpašnieks. Noslēgumā absolūtie čempioni saņems
kausus.
Dalībnieki par savu drošību uz
ūdens pilnā mērā atbild tikai paši
personīgi.
Papildus informācija:
28329287; 25960309
Armands Pudniks,
Dagdas novada Zivsaimniecības
vadītājs

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

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

