Lauksaimnieku balle 2016
Dagdas Tautas namā 28. oktobrī notika par
tradīciju kļuvusi “Lauksaimnieku balle”.

Katru gadu ballē tiek pasniegti arī apbalvojumi. Šogad novada Pateicības rakstus saņēma: Andrupenes
pagasta z/s “Ligzdas” (Pāvels Zvidriņš), Andrupenes
pagasta z/s “Lejas stidziņas” (Intars Konošonoks),
Andzeļu pagasta z/s “Īrisi” (Sandra Kuzņecova), Andzeļu pagasta z/s “Mežmaļi” (Agafija Urbanoviča),
Asūnes pagasta z/s “Allas” (Alla un Ēriks Plotkas),
Asūnes pagasta p/s “Eglaines” (Ināra Laskeviča),
Bērziņu pagasta z/s “Graubas” (Veronika Lāce), Bērziņu pagasta z/s “Lejas” (Janīna Meikšāne), Dagdas
pagasta z/s “Rapši” (Antons Murāns), Dagdas pagasta z/s “Zeļļi” (Lūcija Glaudāne), Dagdas pilsētas
p/s “Kalnu iela 5A” (Ināra Tukiša), Ezernieku pagasta
z/s “Jaunozoli” (Pēteris un Regīna Dubrovski), Ezernieku pagasta z/s “Mendeļi” (Jānis Jubels),
Konstantinovas pagasta p/s “Mežvidi”
(Juris Jakovels), Konstantinovas pagasta
z/s “Eži” (Juris Kavuns), Ķepovas pagasta p/s “Smagani” (Vija un Jāzeps Spiridovski), Ķepovas pagasta p/s “Zemieši”
(Renāte un Viktors Zavadski), Svariņu
pagasta z/s “Pakalni” (Jānis Pauliņš), Svariņu pagasta z/s “Lejiņi” (Jānis Stikuts),
Šķaunes pagasta z/s “Rīts” (Pēteris Jermaks), Šķaunes pagasta p/s īpašniece
Svetlana Vitkovska.
Šogad “Lauksaimnieks 2016” kļuva
SIA “Ūzoleņi “ Anatols Viškurs.
Ar muzikālu priekšnesumu klātesošos
priecēja Juris Ostrovskis un Dvinskas
muzikanti.
Evita Krūmiņa
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20.oktobra Dagdas novada domes sēdes lēmumi
Deputāti pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 2016.gada 9
mēnešos. No 2016.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem 355 832,00 EUR Dagdas novada Sociālais dienests šī gada 9 mēnešos izlietojis 220
839,00 EUR jeb 62,06%, t.sk.: GMI nodrošināšanai –
123 295,00 EUR jeb 67,00%; dzīvokļu pabalstiem –17
164,00 EUR jeb 64,53%; citiem pabalstiem – 80 380,00
EUR jeb 56,77%.
Deputāti atbalstīja maksas pakalpojuma “dušas izmantošana” ieviešanu Asūnes pagasta sporta zālē. Līdz ar to tika
apstiprināts pakalpojuma cenrādis: bērniem līdz 6 gadiem
– bezmaksas; bērniem no 7 līdz 14 gadiem – 1,50 EUR (ar
PVN); pārējām personām – 2,50 EUR (ar PVN).
Nolemts novirzīt no pašvaldības 2016.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem
5 000,00 EUR pašvaldības ceļa Alženova – Rutki, Dagdas
pagastā, uzlabošanai.
Izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no viena uzņēmuma un divām privātpersonām.
Nolēma anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai.
Tika apstiprināts pārskats par Dagdas novada pašvaldības
2016.gada budžeta izpildi janvārī – septembrī. Budžeta ieņēmumu daļā – 6 733 752 EUR jeb 70,40%, t.sk. atlikums
gada sākumā 392 231 EUR; budžeta izdevumu daļā – 6 221
165 EUR jeb 65,30 %. Speciālā budžeta ieņēmumu daļā –
294 863 EUR jeb 37,47%, t.sk. atlikums gada sākumā 26 439
EUR; izdevumu daļā – 221 380 EUR jeb 28,34%.
Deputāti piešķīra 2 000,00 EUR no pašvaldības 2016.
gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem mobilās hidrauliskās mazgāšanas vannas iegādei
VSPC “Dagda” sniegtās sociālās aprūpes nodrošināšanai.
Lai nodrošinātu personām ar funkcionāliem traucējumiem
pieejamību pašvaldības ēkā “Zāles”, Ezerniekos, kurā izvietota Ļubovas Leonardovas ģimenes ārsta prakse, nolemts
izstrādāt tehnisko dokumentāciju ēkas vienkāršotai atjauno-

šanai.
Pieņemts lēmums piedalīties īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā izsolē.
Apstiprināja automašīnas VW Transporter izsoles rezultātus.
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā, 2016.gada 28.septembra izsoli atzina par nenotikušu un
tāpēc nolemts rīkot šī īpašuma atkārtotu izsoli, pazeminot
izsoles sākumcenu par 20% no nosacītās cenas, un nosakot
cenu 14 160,00 EUR.
Veikti grozījumi Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā.
Veiktas izmaiņas Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā Antoņinas Ozoliņas vietā tika ievēlēts Aivars Trūlis.
Nolemts rīkot konkursu „Dagdas novads Ziemassvētku
rotā 2016” un apstiprināts konkursa nolikums.
Izskatīti ar nekustamajiem īpašumiem saistīti jautājumi:
par sešu nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosaukumu
piešķiršanu; par zemes nomas līguma slēgšanu; par zemes
nomas līguma izbeigšanu; par zemes nomas līguma pāreju;
par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Izskatīts jautājums par Dagdas pagasta bibliotēkas turpmāko darbību. Ņemot vērā to, ka ir panākta vienošanās par
ēkas apkuri, kurā atrodas bibliotēka, tāpēc Dagdas pagasta
tautas bibliotēka Ozoliņu ciemā turpinās savu darbību.
Sēdē tika izskatīti divi papildus jautājumi.
Nolemts piešķirt vienai personai vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā 53,06 EUR apmērā pamatvajadzību
nodrošināšanai.
Deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildi septembrī – oktobrī.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio
ierakstu var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums
„Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 9,85 ha. Izsolāmās
mantas nosacītā cena - EUR 14 160,00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks
2016.gada 5.decembrī 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.

Obligātā suņu čipošana jāveic līdz 2017. gada 1. janvārim
Aprīlī informējām Dagdas novada iedzīvotājus, ka līdz
1. jūlijam ir jāveic suņu čipošana un reģistrēšana. Tomēr
Ministru kabinets šo prasību ir atcēlis, nosakot, ka tas jāizdara līdz 2017. gada 1. janvārim.
Lai veicinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu reģistrēšanu
Lauksaimniecības datu centra vienotajā datu bāzē, valdība 4. oktobrī grozīja noteikumus par LDC publisko cenrādi. Iepriekš par mājas (istabas) dzīvnieka, kurš apzīmēts ar
mikroshēmu, samaksa par reģistrāciju LDC datubāzē bija
7,11 eiro, bet grozījumi nosaka, ka samaksa ir 3,50 eiro. Atgādinām, ka, ja sunim nav implantēta mikroshēma, to LDC

reģistrēt nevar.
Mājdzīvnieka apzīmēšanu veic praktizējoši veterinārārsti.
Dagdas novada teritorijā strādājošo veterinārārstu kontaktus var atrast novada mājas lapā www.dagda.lv sadaļā Tautsaimniecība / Veterinārārsti.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka ar mikroshēmu iezīmētajiem
dzīvniekiem būs vieglāk atrast saimnieku, ja suns būs noklīdis. Kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot datus, varēs
noteikt, vai suns ir potēts, piemēram, pret trakumsērgu.
Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa
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Latvijas Bērnu bāreņu fonds aicina ziedot
Latvijas Bērnu bāreņu fonds (LBBF) šoruden ir sācis
projektu ”Vēlēties spēlēties”, kura mērķis ir izveidot
Terapeitiskās spēļu istabas 13 Latvijas speciālajās internātskolās, lai tajās dzīvojošie dažāda vecuma bērni un
jaunieši ar dažādu pakāpju garīgās un fiziskās attīstības
traucējumiem varētu savu pasaules izzināšanas procesu
būtiski atvieglot ar spēlēšanās prieku. Terapeitisko spēļu
istabu iekārtojums ir izstrādāts sadarbībā ar speciālistiem, nodrošinot dažādu mērķu īstenošanu ar spēļu istabas dalījumu četros aktivitāšu stūros: Izziņas un spēļu
stūris, Sajūtu stūris, Radošais stūris un Relaksācijas stūris.
Uzsākot projektu, jau ir saņemti ziedojumi 13 800,00
eiro apmērā, bet visu 13 terapeitisko istabu kopējās iz-

maksas sasniedz 64 480,00 eiro, jo vienas Terapeitiskās
spēļu istabas vidējās izmaksas ir 4 960,00 eiro. Par šiem
ziedojumiem septembrī ir iekārtota spēļu istaba speciālajā internātpamatskolā Antūžos un šobrīd tiek veidotas
spēļu istabas internātpamatskolā Aleksandrovā, kā arī
Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā.
LBBF aicina Latvijas sabiedrību un uzņēmējus iesaistīties projekta realizācijā ziedojot!
Ziedojumu tālrunis: 90006688 (1,42 EUR par zvanu)
Ziedojumu konti:
AS “CITADELE BANKA”, LV62PARX0000575211011
AS “SEB BANKA”, LV08UNLA0050013300571

Izglītības ziņas
4. oktobrī Dagdas vidusskolā notika izglītības iestāžu vadītāju seminārs. Seminārā izglītības iestāžu vadītāji, kuri
apmeklē IKVD organizētos kursus Daugavpilī, dalījās pieredzē un zināšanās ar saviem kolēģiem. Par aktuālajiem
izglītības jautājumiem iestāžu vadītājus informēja M.Micķeviča.
13. oktobrī IKSN organizēja bezmaksas kursus, pieaicinot Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorāta programmas “Drošāks internets” projekta “Droša interneta lietošana” lektori Lieni Valdmani. Kursus
apmeklēja 93 pedagogi.
20 tehniskie darbinieki un 4 pedagogi izgāja kursus ’’Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzībā’’, ko organizēja Dagdas novada IKSN.
10.-14. oktobrī notika Karjeras nedēļa, kurā aktīvi piedalījās visas izglītības iestādes. Pateicību izsakām visiem iestāžu
vadītajiem, pedagogiem un skolēniem, kā arī viņu vecākiem!
18. oktobrī IKSN pārstāvji apmeklēja Konstantinovas sākumskolu un Aleksandrovas internātpamatskolu, lai izvērtētu
1. klases zināšanas, apmeklētu skolotāju vadītās stundas, pārrunātu ar vadību un skolotājiem aktuālus jautājumus.
24. oktobrī JIC “Parka rozes” notika seminārs novada skolēnu pašpārvaldēm par tēmu “Komunikācijas un prezentēšanas
prasmes ikdienā”.
Rudens brīvlaikā pedagogi intensīvi mācījās, apmeklēja Valodu konferenci Daugavpilī, deju skolotāji - kursus Rīgā,
ekonomikas skolotāji - semināru Rīgā, novada metodisko apvienību vadītāji tikās semināros, lai pārrunātu šī brīža aktualitātes sava mācību priekšmeta saturā. Novembrī jau sāksies olimpiādes. Atliek novēlēt skolēniem zinātkāri, pacietību un
motivāciju mācīties!
26. oktobrī izglītības iestāžu vadītāji apmeklēja konferenci Daugavpilī, kuras moto ir “TAGAD”. Konference tika organizēta sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, “Iespējamo misiju” EDURIO, Latvijas Universitātes
Dabaszinību centru. Konferences mērķis bija diskutēt ar vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, pilsētu un
novadu izglītības speciālistiem par pārmaiņām izglītībā, gūstot TAGAD profesionālas atbildes uz jautājumiem: ko mainīt
izglītības saturā un skolēnu sasniegumu vērtēšanā; kā pilnveidot un padarīt efektīvu mācību procesu; kādai jābūt mūsdienīgai videi skolā?
Dagdas novada IKSN

Sporta skolas aktualitātes
Septembrī un oktobrī Dagdas novada Sporta skolas audzēkņi pārstāvēja skolu
komandas dažādos sporta pasākumos, kuri notika Dagdas un Krāslavas novadā.
• 23.09. Dagdā notika “Olimpiskā diena”, kurā piedalījās skolēni no visām Dagdas
novada skolām.
• 29.09. Dagdā notika Dagdas novada rudens kross, bet 04.10. Rudens kross notika
Krāslavā.
• 01.10. Sporta skolas vieglatlēti piedalījās ”Daugavpils vieglatlētikas Tūre” sacensībās, kur cīnījās ar piecu Latgales sporta skolu vieglatlētiem. Par godalgu ieguvējiem kļuva: Andris Vorobjovs (1. vieta 200 m skriešanā un tāllēkšanā); Mārtiņš Konošonoks (1. vieta 3-solis); Daniels Kazakevičs (2. vieta 200 m skriešanā un tāllēkšanā) un
Raivo Malinovskis (3. vieta tāllēkšanā).
• 22.10. mūsu volejbolisti U-14 (zēni) piedalījās pirmā posma “Kausa izcīņa” sacensībās Jēkabpilī.

Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis
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Aktualizējam informāciju par valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra pakalpojumiem
Turpinām iepriekšējā “Dagdas Novada Ziņas” numura uzsākto rakstu par klientu apkalpošanas centra
pakalpojumiem.
Lauksaimniecības datu centrs (LDC):
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka paar reģistrēšanu.
Valsts zemes dienests (VZD):
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts
e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu
reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā;
2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā
no VZD arhīva dokumentiem;
3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas
sistēmā ar apsekošanu apvidū;
4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra
informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata;
5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas
sistēmā;
6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums);
7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums);
8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā;
9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā;
10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams
e-pakalpojums);
11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas
un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums);
12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums);
13.Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums);
14.Kadastra informācija mantojuma lietai;
15.Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
(pieejams e-pakalpojums);
16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra
objektu (pieejams e-pakalpojums);
17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu;
18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs);
19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata;
20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts
zemes dienesta arhīva;
21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums);
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas
sagatavošana;
23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums);
24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana;

25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana;
26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
(e-pakalpojums);
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana
(e-pakalpojums);
28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai
apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums);
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde
bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana
(e-pakalpojums);
31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv;
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu
izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).
Valsts darba inspekcija (VDI):
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana;
2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā;
3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana;
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana;
5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu
nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai;
6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai;
7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem;
8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana;
9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana;
10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar
nelaimes gadījumu darbā.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo
nelaimes gadījumā darbā sniegšana;
2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā;
3. Darbavietas higiēniskais raksturojums;
4. Ziņojums par arodslimības gadījumu;
5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu
uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu;
6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par
iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.
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Pārsteidz Latviju dzimšanas dienā!
Tuvojoties Latvijas simtgades svētkiem, Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa aicina iedzīvotājus un organizācijas iesaistīties radošā konkursā „Lielais Dagdas novada paklājs”.
Garas vakarkleitas, slavenas personības, iespaidīgi pasākumi – šādas asociācijas mums rodas par „sarkano paklāju”.
Jebkuram paklājam ir simboliska nozīme, tas rada svinīgu noskaņojumu ikvienā pasākumā. Tāpēc radās ideja izveidot
īpašo Dagdas paklāju kā novada dāvanu mūsu valsts dzimšanas dienā.
Lai piedalītos konkursā, nepieciešams izgatavot 40 x 40 cm lielu paklāja fragmentu - kvadrātu, izmantojot jebkāda
veida, krāsu, biezuma un faktūras tekstila materiālus - diegus, auduma strēmelītes un citus pieejamos materiālus. Darbus var izpildīt jebkurā tehnikā - adīt, tamborēt, mezglot, aust un citā veidā radīt.
Izveidotie kvadrāti ir jāiesniedz Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, kas visus paklāja fragmentus apvienos vienā
izstrādājumā un prezentēs to Dagdas novada svētku „Annas Dagdā” laikā.
Konkurss notiek divos posmos: 2016. gada 1. novembris – 2017. gada 31. maijs un 2017. gada 1. septembris 2018. gada 31. maijs. Katrs konkursa dalībnieks abos posmos var pieteikt konkursam neierobežotu paklāja fragmentu
skaitu. Iesniegtajam darbam klāt jāpievieno organizācijas nosaukums un/vai autora vārds, uzvārds, kontaktinformācija.
Visi konkursam pieteiktie darbi tiks novērtēti, oriģinālākā fragmenta autors un čaklākā paklāja fragmentu veidotājs
(organizācija, kura būs iesniegusi vislielāko fragmentu skaitu) saņems veicināšanas balvas.
Konkursa nolikums pieejams Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv / Pašvaldība / Konkursi.
Kontaktpersonas: IKSN vadītāja Marija Micķeviča (t. 65653240, 28626484) un IKSN kultūras metodiķe Inese Plesņa
(t. 65652170).

Aicinām piedalīties konkursā
Tiek izsludināts skatlogu, ēku fasāžu, laukumu un pagalmu noformējuma konkurss “Dagdas novads Ziemassvētku rotā 2016”.
Konkursa mērķis:
• veidot svētku noskaņu Dagdas novada teritorijā;
• attīstīt novada vizuālo noformējumu Ziemassvētku un Jaunā gada periodā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību
novada sakopšanā un izdaiļošanā.
Konkursam var pieteikt Dagdas novada administratīvajā teritorijā esošus fizisko un juridisko personu objektus. Katra
pagasta pārvalde izvirza vismaz vienu objektu konkursam sava pagasta teritorijā. Konkursam var izvirzīt tikai tādu objektu, kura noformējumu var uztvert jebkurš cilvēks no apkārtnes.
Pretendentu vērtēšana notiks trīs kategorijās:
1. Viensētas/individuālās mājas;
2. Daudzdzīvokļu mājas;
3. Iestādes un uzņēmumi.
Konkursam var pieteikties līdz 2016.gada 19.decembrim, aizpildot pieteikuma anketu pagasta pārvaldēs, Dagdas
novada klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu: dome@dagda.lv, vai arī
rakstiski uz pašvaldības adresi – Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
Pieteikuma anketa, nolikums un vērtēšanas tabula pieejama Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv
/ Pašvaldība / Konkursi.
Konkurss notiks no 2016.gada 1.decembra līdz 31.decembrim.

Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā debess. Sēklu
sējot, vienojas Dievs un cilvēks
/Zenta Mauriņa/
Bērns – tā ir liela atbildība. Saprotot to, daudzi pieaugušie mēģina pārdomāti atbildēt uz jautājumu, cik
daudz bērnu vēlas. Daudzi cilvēki sapņo par lielu ģimeni, bet ne visi var atrast drosmi, lai šo sapni realizētu
dzīvē. Svetlana Mahmudova atrada drosmi, lai realizētu
šo sapni dzīvē un tagad viņai ir liela, mīloša ģimene.
Šoreiz veiksmes stāsts ir par Svetlanas Mahmudovas
ģimeni.
Kā Jūs kļuvāt par audžumāti? No kā tas viss
sākās?
Tas viss sākās sen, 1994. gadā. Vispirms biju aizbildnis vienai meitenei. Bet pēc kāda laika pretendēju uz
audžuģimenes statusu, un viss ritēja tikai uz priekšu.

Pastāstiet, lūdzu, par savu lielo ģimeni!
Ģimene ir liela, bet mēs vienalga esam ļoti draudzīgi.
Mēs pašlaik esam kopā 11 cilvēki, es pati, pieci audžubērni
un pieci pieaugušie. Ģimenē gandrīz visi bērni ir invalīdi.
Šo gadu laikā ģimenē nebija mazu bērnu. Mūsu ģimenē
ir tikai pusaudži. Trīs bērni ir no mūsu novada, ir arī bērni,
kuri nākuši no citiem novadiem. Vairāki bērni ir aizbraukuši
uz ārzemēm.
Vai bērni savā starpā ir draudzīgi?
Bērni savā starpā sadzīvo ļoti labi. Kad es tikai sāku ar šo
nodarboties, mana mamma man teica kam dēļ tev tik bēr/raksta turpinājums nākamajā lappusē..../
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/...raksta “Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā debess.
Sēklu sējot, vienojas Dievs un cilvēks /Zenta Mauriņa/” turpinājums/

nu, jo viņiem būs grūti kopā sadzīvot, bet izrādījās, jo
vairāk bērnu, jo viņi paliek draudzīgāki un izpalīdzīgāki.
Kā jūsu ģimene pavada brīvo laiku?
Cenšos daudz ielikt bērnos. Bieži notiek mēģinājumi,
apmeklējam koncertus, dažreiz arī paši uzstājamies koncertos.
Katru gadu piedalāmies svētceļojumā uz Aglonu, ceļā pavadām divas diennaktis. Kad ir brīvs laiks, braucam ekskursijās. Katru reizi izdomāju kaut ko jaunu, lai bērniem būtu
interesantāk. Dažreiz gadās kaut kur aizbraukt spontāni.
Šogad bijām kinoteātrī, skatījāmies 3D kino. Ziemā gandrīz katras brīvdienas mājās notiek diskotēkas.
Kā Jūs svinat svētkus, vai Jūsu ģimenē ir kaut kādas
tradīcijas?
Tradīciju stipri daudz nav. Svinam katrus svētkus. Līgo
dienā visa ģimene iet uz pasākumu, kas notiek pagasta
centrā, bet vēlāk svinam mājās. Svinam visas dzimšanas
dienas. Lielākie svētki mūsu ģimenē ir Mātes diena. Uz
šiem svētkiem sabrauc visi bērni, kurus es aprūpēju. Reizi
mēnesī visa ģimene brauc uz baznīcu. Mūsu ģimenē ir ieviesta interesanta tradīcija – katram bērnam veltu 10 minūtes. Šo 10 minūšu laikā mēs izrunājam visu, kas viņam ir uz
sirds – laime vai kaut kādi pārdzīvojumi, galvenais, ka bērni
zina, ka var paļauties uz mani, jo par to, kas tika runāts šīs

10 minūtes, neviens neuzzinās.
Vai ir grūti būt par audžumāti?
Tas nav grūti. Viegli ir darīt to, ko tu mīli. Man gan liekas,
ka ar savu bērnu ir grūtāk nekā ar audžubērnu.

Svetlanai Mahmudovai sakām lielu paldies, ka viņa
spēja atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu
bērniem, kas palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības.
Lai arī turpmāk pietiek spēka un mīlestības audzināt
bērnus!
Evita Krūmiņa

Baltkrievu kultūras diena
15. oktobrī norisinājās Baltkrievu kultūras diena,
kuru organizēja Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica”. Šoreiz pasākums bija veltīts baltkrievu dzejnieka, prozaiķa, kritiķa, publicista, jaunākā baltkrievu
literatūras klasiķa Maksima Bogdanoviča 125 gadu
jubilejai.
Baltkrievu kultūras dienu atklājot, apsveikuma vārdus klātesošajiem teica Baltkrievijas Republikas konsuls Dmitrijs Konstantinovs, Dagdas novada domes
priekšsēdētāja Sandra Viškure, Latvijas Baltkrievu savienības priekšsēdētāja Valentīna Piskunova un LR Kultūras
ministrijas mazākumtautību konsultatīvās komitejas locekle Jeļena Lazareva.
Svētku pasākumā piedalījās Baltkrievu
tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka”,
deju ansamblis “Ļanok” un teātra studija “Pauļinka”, solists Pāvels Prozors un
dzejnieks Stanislavs Volodjko no Daugavpils, slāvu tradīciju ansamblis “Uzori” no Līvāniem, senioru vokālais ansamblis “Vjarba” un ansamblis “Akolica”
no Dagdas baltkrievu biedrības, dzeju
deklamētāja Rita Kučāne no Ludzas
baltkrievu biedrības “Krinica”.
Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” priekšsēdētāja Tatjana Gogaļinska saka paldies Dagdas Tautas nama
darbiniekiem, un īpašs paldies Ernestam Vjateram un Artūram Uzoliņam
par koncerta apskaņošanu.

Dagdas Novada Ziņas

Pasākumi Dagdas novadā novembrī
Lāčplēša dienas pasākumi:
06.11 – 15.11. Ezernieku pagasta tautas bibliotēkā –
Tematiska izstāde veltīta Lāčplēša dienai “Tautas varoni
pieminot”.
11.11. Ezernieku Saietu namā – Lāčplēša dienai veltīts
pasākums.
11.11. Ezernieku pagasta tautas bibliotēkā – Gājiens
pie pieminekļa Teodoram Kalniņam – Lāčplēša ordeņa kavalieriem “Iedegsim sveces varoņu piemiņai”.
11.11. plkst. 14:00 Dagdā – Lāpu gājiens no Dagdas vidusskolas līdz piemineklim “Sērojošā māte”, plkst. 14:30 Dagdas novada jaunsargu vienības kandidātu SVINĪGAIS
SOLĪJUMS. Svecīšu nolikšana brīvības cīnītāju piemiņai.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
pasākumi:
17.11. plkst. 15:00 Konstantinovas Tautas namā - Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts
koncerts un iedzīvotāju godināšana, 19.11. plkst. 22:00
- Diskotēka.
17.11. plkst. 15:30 Ķepovas Saietu namā – Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts pasākums.
17.11. plkst. 14:00 Ezernieku Saietu namā – Latvijas
Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts koncerts.
17.11. plkst. 18:00 Andzeļu Tautas namā – Svētku koncerts „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”, plkst. 21:00 – Disko balle 80-90. gadu ritmos.
17.11. plkst. 19:00 Šķaunes Tautas namā - Svinīgs
pasākums veltīts LR proklamēšanas gadadienai “Veltījums tev, Latvija!”
17.11. plkst. 20:00 Andrupenes Tautas namā – Valsts
proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgais pasākums,
plkst. 22:00 - Balle ar grupu „Vīri laivā”.
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17.11. plkst. 20:00 Bērziņu Tautas namā - Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts svinīgs
pasākums.
18.11. plkst. 12:00 Svariņu Tautas namā - Svinīgs pasākums veltīts LR proklamēšanas dienai “Veltījums Latvijai”
18.11. plkst. 16:00 Dagdas Tautas namā - Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts svinīgs
pasākums, plkst. 22:00 – diskotēka.
19.11. plkst. 19:00 Asūnes Tautas namā - Koncerts
veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai
un pilngadnieku sumināšana, plkst. 21:00 – Svētku diskotēka.
26.11. plkst. 16:00 Dagdas Tautas namā - Koncerts
„Latgales baltkrievu veltījums Latvijas dzimšanas dienai”.
07.11. – 20.11. Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā –
literatūras izstāde “Tev, mūžos dzīvot, Latvijā!”, kas veltīta
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
12.11. – 25.11. Ezernieku pagasta tautas bibliotēkā –
Grāmatu izstāde veltīta Latvijas proklamēšanas gadadienai “Mana zeme - Latvija”.
13.11. – 23.11. Asūnes bibliotēkā – Literatūras izstāde
veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 98-jai gadadienai.
14.11. – 25.11. Bērziņu pagasta tautas bibliotēkā – Literatūras un novadpētniecības materiālu izstāde “Manai
Latvijai!”
15.11. Bērziņu pagasta tautas bibliotēkā – radošā
darbnīca “Sveiciens Latvijai”.
18.11. Dagdas bērnu bibliotēkā – Literatūras izstāde
veltīta LR Proklamēšanas gadadienai; “Es dzīvoju Latvijā”
bibliotekārā stunda 1.–4. klasēm; “Latvija ir visskaistākās
tik un tā” radošo darbiņu izstāde; konkurss “Es pazīstu
Latvijas pilsētas”.

Labas pārvaldības
saukļi sabiedrības
informēšanai
Labas pārvaldības princips paredz,
ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas tiesības
un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt
šādu rīcību, ir godprātīgi pildīt savus
pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un
saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka
jautājumu.
Vienlaikus aicinām atcerēties, ka
cilvēkam arī pašam jābūt godīgam
un apzinīgam, piemēram, sniedzot
pilnīgu un patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts
pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts
pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi vēršoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.
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Dzimušie* Dagdas novadā
oktobrī:

13. novembrī Dagdas Tautas namā plkst.17.00 notiks
Jenny May akustiskais koncerts “Sajūtu mistērija”
Biļešu iepriekšpārdošana Dagdas Tautas nama 2.stāvā,
“Biļešu paradīzes” kasēs un internetā www.bilesuparadize.
lv. Biļešu cena: 4; 5; 6 eiro.

Viktorija Šabaile
Paula Kromāne
Dairis Moisejenoks
Aivis Soika
Aleksejs Hmelidze
Santa Zvidriņa
Anastasija Dembovska
Marija Dembovska
Gustavs Androps
Lāsma Vertule

Novembra jubilāri* Dagdas
novadā

Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!
12. novembrī pie Veselības un sociālo pakalpojuma centra “Dagda”, Brīvības ielā 29 no plkst. 9.00
līdz 11.30 piestās SIA Daugavpils reģionālā slimnīcas
mobilais digitālais mamogrāfs.
Tiek piedāvāti šādi mamogrāfijas izmeklējumi:
Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros
sievietēm ar speciālām Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstulēm – izmeklējumu veic BEZ MAKSAS. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (
jāmaksā pacienta iemaksa – EUR 2.85).
Iepriekšēja pierakstīšanās nav nepieciešama, jo
pakalpojumu varēs saņemt rindas kārtībā.
Tālrunis uzziņām 26458044.

Viņsaulē aizgājušie* Dagdas
novadā oktobrī:
Stanislava Andžāne (dz.1945.g.)
Aleksandrs Demids (dz.1953.g.)
Jānis Kašs (dz.1942.g.)
Marija Konošonoka (dz.1925.g.)
Tatjana Kraus (dz.1952.g.)
Feodosija Lavčinovska (dz .1931.g.)
Bronislava Pavloviča (dz.1935.g.)
Faina Seļavina (dz.1956.g.)
Sandra Stadija (dz.1978.g.)
Jānis Veržbickis (dz.1962.g.)
Valentīna Zablocka (dz.1936.g.)
Olga Zdanovska (dz.1954.g.)
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem
Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Dagdas Novada Ziņas”
Alejas ielā 4, Dagda,
Dagdas novads, LV - 5674

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Mobilais mamogrāfs Dagdā

-70Golubs Donats, 28.11., Svariņu pag.
Grizāne Anatolija, 10.11., Ķepovas pag.
Kirilova Zinaida, 10.11., Dagda
Oņegina Neoņina, 03.11., Andzeļu pag.
Romaška Stanislavs, 10.11., Asūnes pag.
Safronova Vera, 16.11., Dagda
Sevostjanova Anastasija, 01.11., Ezernieku
pag.
-75Černavska Aldona, 26.11., Dagda
Kirilovs Mihails, 28.11., Dagda
Malzubris Antons, 01.11., Šķaunes pag.
Misāns Vitālijs, 16.11., Dagda
Radionova Regīna, 19.11., Bērziņu pag.
Sokolova Afanasija, 14.11., Dagda
Stankeviča Konstance, 18.11., Andzeļu pag.
-80Artamonova Proskovja, 02.11., Andrupenes
pag.
Bondareva Afanasija, 17.11., Dagda
Kaskeviča Valentīna, 13.11., Asūnes pag.
Levašķeviča Jeļena, 14.11., Asūnes pag.
Pirogova Kilikija, 24.11., Konstantinovas pag.
Rudka Leonija, 19.11., Svariņu pag.
Seļavina Vera, 07.11., Andzeļu pag.
Vjatere Lūcija, 16.11., Konstantinovas pag.
-85Bartkeviča Valentīna, 11.11., Andrupenes pag.
Bērziņš Gunārs, 29.11., Andrupenes pag.
Gekiša Bronislava, 26.11., Dagda
Jakimoviča Olga, 26.11., Bērziņu pag.
Mizāne Jadviga, 28.11., Dagdas pag.
Nemiro Konstancija, 20.11., Ķepovas pag.
-90Domkovs Larions, 15.11., Ezernieku pag.

*reģistrēti Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļā līdz 31. oktobrim
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