Aicinām pieteikt Dagdas
novada Gada cilvēkus

Līdz 31.oktobrim var
pieteikt
pretendentus
Dagdas novada pašvaldības apbalvojuma “Gada
cilvēks 2017” un “Gada kolektīvs 2017” saņemšanai.
Apbalvojums tiek piešķirts
personām par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un
tā atpazīstamības veicināšanā.
Kā ik gadu, valsts proklamēšanas gadadienas gaidās
pašvaldība vēlas pateikties
tiem novada iedzīvotājiem,
kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu izdarīt ko nozīmīgu
visa novada vai tā iedzīvotāju labā.
Izvirzīt
pretendentus
apbalvošanai var domes
deputāti, pašvaldības izpilddirektors un nodaļu,
struktūrvienību, iestāžu vadītāji, kā arī darba kolektīvi, biedrības, nodibinājumi,
reliģiskas
organizācijas,
zemnieku saimniecības, uzņēmumi, valsts iestādes un
iedzīvotāju grupas.
Personu individuālos vai
kolektīvos sasniegumus var
pieteikt sekojošās nominācijās:
• Pilsoniskā un sabiedriskā
aktivitāte,
• Pozitīva novada tēla veidošana,
• Ilggadīga un panākumiem bagāta profesionālā
darbība (savā amatā, arodā,
radošajā darbā utml.),
• Ieguldījums izglītības,
kultūras, sporta, labdarības,

veselības un sociālo jautājumu jomā,
• Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un
infrastruktūras attīstībā,
• Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu
iesaistīšana novada attīstībai
nozīmīgos pasākumos,
• Citi īpašie nopelni.
Kolektīviem
(iestādes,
uzņēmuma, biedrības, mākslinieciskās pašdarbības u.c.
kolektīviem) par nozīmīgu
ieguldījumu novada labā un
tā atpazīstamības veicināšanā augstāk minētajās nominācijās, tiks piešķirts pašvaldības apbalvojums „Gada
kolektīvs 2017”.
Pieteikumus apbalvojumam var iesniegt līdz 31.oktobrim, nosūtot uz e-pastu:
dome@dagda.lv vai iesniedzot Dagdas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (Alejas
iela 4, Dagda, 1.stāvs) vai
pašvaldības sekretārei (Alejas iela 4, Dagda, 2.stāvs).
Konkursa nolikums un
pieteikuma anketa pieejama
Dagdas novada pašvaldības
mājaslapā www.dagda.lv /
Pašvaldība / Konkursi.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā
17.novembrī Dagdas Tautas
namā.
Informāciju sagatavoja:
Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķe

Paplašina sadarbības partneru loku
Tika noslēgta vienošanās nās paredz abu pušu sadarbī- lis pēc vizītes atzina, ka
par sadarbību starp Dag- bu kultūras, mākslas, sporta, abām pusēm ir ļoti līdzīgas
das novada pašvaldību un tūrisma, vides, dabas resursu problēmas, un tās varētu riSmorgoņas rajona izpild- un jaunatnes politikas jomās. sināt, piemēram, īstenojot
komiteju (Baltkrievija).
Tikšanās laikā tika apspries- kādu kopīgu pārrobežu pro16.septembrī
Baltkrie- tas iespējas sadarboties arī jektu.
vijas pilsētā Smorgoņā citās sfērās. Dagdas novada
Guna Malinovska
tika svinēti Baranku svētki domes priekšsēdētājs A.TrūFoto: Ārija Klints
(Смаргонскія баранкі).
Uz šiem svētkiem bija ielūgta arī Dagdas novada
delegācija. Svētki sākās
ar teatrālu svētku gājienu un turpinājās pilsētas
centrālajā laukumā. Uz
skatuves kāpa vietējie
pašdarbības kolektīvi un
vieskolektīvi.
Svētku ietvaros Dagdas
novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis tikās
ar Smorgoņas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāju Genādiju Horužiku,
lai parakstītu vienošanos Vienošanās parakstīšana starp Dagdas novada pašvaldību
par sadarbību. Vienoša- un Smorgoņas rajona izpildkomiteju

Dagdas novada sporta diena 2017

1. vietas ieguvēji Dagdas pagasta komanda

16. septembra rīts Dagdas vidusskolas stadionā sākās ar aktīvu rosību – uz Dagdas novada
sporta dienu 2017 ieradās aktīvākie sportisti un sacensību organizatori.
Sporta dienai pieteicās vairāk
nekā 100 dalībnieki no 11 komandām.
Pasākuma dalībniekiem bija
iespēja pārbaudīt spēkus, gan komandu spēlēs, gan individuālajās
disciplīnās. Sporta dienas dalībnieki aktīvi piedalījās visos piedāvātajos sporta veidos – bija jāizpilda
šautriņas un basketbola metieni,
futbola sitienus vārtos, jāripina riepas tā, lai tās apstātos pēc iespējas tuvāk norādītājam mērķim, un

uz laiku jāpiepilda spainis ar ūdeni.
Pirmo reizi sporta dienā tika spēlēti
balonu kari. Komandas dalībniekiem
bija iespēja piedalīties brīvdabas volejbolā.
Karstākās cīņas norisinājās volejbola laukumā. Pirmo vietu ieguva
Svariņu komanda, 2. vietā ierindojās
Dagdas pagasta komanda un trešie
bija Andrupenes komanda.
Soda metienos basketbola grozā
izcēlās Jurijs Dmitrijevs un Kristīne Litavniece, bet komandas uzvaru
guva Dagdas pagasts. Sitieni futbola
vārtos - labākos rezultātus uzrādīja
Žanis Siļinevičš un Helēna Gabrāne. Labākais komandu rezultāts bija
Ezerniekiem.
Turpinājums 6.lpp

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 2.novembrī
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28.septembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Deputāti atbalstīja projektu pieteikumu iesniegšanu
biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā:
• “Bērnu aktīvās atpūtas
laukuma izveide Dagdas pilsētā”, ar kopējām izmaksām
26 247,59 EUR, nodrošinot
projekta
līdzfinansējumu
10% apmērā - 2 624,76 EUR;
• “Skaņas aparatūras iegāde Dagdas tautas namamkvalitatīvai kultūras aktivitāšu īstenošanai”, ar kopējām
izmaksām 11 867,99 EUR,
nodrošinot projekta līdzfinansējumu 10% apmērā - 1
000,00 EUR;
• “Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
un profesionālās darbības
pilnveidei”, ar kopējām izmaksām 16 966,74 EUR,
nodrošinot projekta līdzfinansējumu 10% apmērā - 1
000,00 EUR;
• “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, izveidojot
instrumentālo klasi Dagdas
novadā”, ar kopējām izmaksām 9 284,62 EUR, nodrošinot projekta līdzfinansējumu
10% apmērā – 928,46 EUR;
• “Tautas tērpu izgatavošana, veicinot sabiedrības
iesaisti kultūras attīstības iniciatīvās”, ar kopējām izmaksām 8 375,00 EUR, nodrošinot projekta līdzfinansējumu
10% apmērā - 837,50 EUR;

• “Brīvā laika pavadīšanas
iespēju dažādošana Dagdas
novada bērniem un skolēniem, iegādājoties tautas tērpus”, ar kopējām izmaksām
9 130,50 EUR, nodrošinot
projekta
līdzfinansējumu
10% apmērā 913,05 EUR;
• “Skaņas aparatūras
iegāde Asūnes Tautas namam
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanai un amatiermākslas kolektīvu darbības
kvalitātes nodrošināšanai”,
ar kopējām izmaksām 4
994,88 EUR, nodrošinot
projekta
līdzfinansējumu
10% apmērā 499,49 EUR;
• Andzeļmuižas draudzes
projekta „Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas
iekštelpas - zakristijas telpas
atjaunošana” līdzfinansēšanu
10% apmērā, 720,23 EUR,
no kopējām projekta izmaksām 7202,34 EUR.
Tika veiktas izmaiņas
Dagdas novada pašvaldības
ceļu reģistrā, izslēdzot no tā
vairākus ceļu posmus.
Izskatīti dzīvokļu jautājumi – divām personām atļauts
pārslēgt īres līgumus; vienai
personai izīrēta dzīvojamā
platība; vienai personai pagarināts īres līgums.
Deputāti atbalstīja prasību pieteikumu iesniegšanu
tiesā par parāda piedziņu no
vienas juridiskas un trīs fiziskām personām.
Tika apstiprināti Dagdas

Rudens skola VPVKAC
darbiniekiem
11. un 12.septembrī viesu
mājā “Lejasmalas”, Aulejas
pagastā, Krāslavas novadā
notika rudens skola-seminārs valsts un pašvaldību
vienotu klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) speciālistiem.
Seminārā gaitā VPVKAC
darbiniekiem tika stāstīts par
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izstrādāto normatīvo aktu
jaunajām prasībām un piedāvāta atskaite par VPVKAC
tīkla darbību par periodu no
2015. līdz 2017. gada augustam. Pēc sniegto pakalpojuma
skaita Latgales plānošanas
reģionā līderos ir Dagdas un
Viļānu VPVKAC.
Klientu apkalpošanas centru darbinieki strādāja arī
grupās, ar mērķi izrunāt “kā
notiek” VPVKAC popularizēšana pašvaldībās, kur
tiek izplatīta informācija
par centros sniegtajiem
pakalpojumiem, kas ir
centru mērķauditorija un
“kā varētu” – kur un kādā
veidā vēl var informēt
par VPVKAC darbību,
pakalpojumiem utt. Šāda

veida semināri un apmācības
VPVKAC darbiniekiem tiek
organizēti regulāri, jo speciālistiem ir jāpapildina zināšanas un prasmes, lai varētu
kvalitatīvi apkalpot iedzīvotājus, spētu atbildēt uz klientu
jautājumiem, kā arī varētu izsekot visām izmaiņām likumdošanā un pielietot tās praksē,
kā arī varētu šo informāciju
nodot iedzīvotājiem.
Izsakām lielu paldies VARAM par semināra organizēšanu un par iespēju prezentēt
Dagdas novada VPVKAC,
daloties ar savu darba pieredzi un situācijām, kas radās
darba gaitā.
Aļona Matvejeva
Dagdas novada pašvaldības

Klientu apkalpošanas
speciāliste

novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/6
„Par licencēto makšķerēšanu
Ežezerā, Dagdas, Kaitras un
Kairīšu ezeros”.
Apstiprināti Dagdas novada pašvaldības izglītības
iestāžu izmaksu pašvaldību
savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
no 2017.gada 1.septembra.
Lēma par siltumapgādes
tarifiem
2017./2018.gada
apkures sezonā un noteica
maksu:
• Asūnes pagastā: fiziskām
personām - 1,57 EUR/m2 (ar
PVN), juridiskām personām
- 1,69 EUR/m2 (ar PVN);
• Šķaunes pagastā: fiziskām un juridiskām personām
- 1,10 EUR/m2 (bez PVN);
• Pasta ielā 33A, Dagdā:
fiziskām personām - 1,59
EUR/m2 (ar PVN), juridiskām personām - 1,72 EUR/
m2 (ar PVN).
Apstiprināja Vides izglītības un kultūras centra
“Ķepa” suvenīru cenrādi no
2017.gada 1.oktobra.
Lēma par Dagdas novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no
01.09.2017.
Pieņemti saistošie noteikumi Nr.2017/7 „Grozījumi
Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2017/3
“Par Dagdas novada pašval-

dības budžetu 2017.gadam”.
Atbalstīja pirkuma līgumu slēgšanu uz pašvaldības
īpašumiem Rēzeknes ielā 13,
Dagdā un “Lapsiņas”, Ķepovas pagastā.
Precizēti pašvaldības automašīnas LADA NIVA 4x4
izsoles noteikumi un nolemts
atkārtoti pārdot pašvaldības
kustamo mantu – automašīnu Hyundai Accent par brīvu
cenu.
Deputāti nolēma atsavināt
pašvaldības nekustamo īpašumu “Silavas”, Ezernieku
pagastā.
Nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties
nekustamo īpašumu Alejas
ielā 10A, Dagdā un Alejas
ielā 12 un 14, Dagdā.
Lēmuma projekts par
pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmas divu nogabalu pārdošanu izsolē tika noraidīts, jo
tas nesaņēma nepieciešamo
balsu skaitu – vairāk kā pusi
no klātesošajiem domes deputātiem.
Nolemts nojaukt VSPC
“Dagda” caurlaides ēku Brīvības ielā 29, Dagdā.
Veikti
grozījumi
28.04.2017. zemesgabala daļas nomas līgumā Nr.7.1/17/5
ar SIA “Bite Latvija”, palielinot nomājamā zemes gabala platību.
Izskatīts jautājums par
grozījumiem
Andrupenes

pagasta pārvaldes skolēnu
autobusa maršrutā.
Atbalstīts lēmums rīkot
konkursu “Dagdas novada
Gada cilvēks” un apstiprināts tā nolikums un vērtēšanas komisija.
Skatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par
zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes
nomas līgumu slēgšanu; par
neiznomātu zemes gabalu
saraksta apstiprināšanu; par
nekustamā īpašuma sadali un
jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Kļavas” Dagdas pagastā; par
mantojuma zemes platības
izmaiņu; par īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par zemes
ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam “Cerības”
Andrupenes pagastā; par adresāciju.
Sakarā ar izpilddirektora
prombūtni, netika skatīts jautājums par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto
lēmumu izpildes gaitu.
Ar pilnu domes sēdes
protokolu, pielikumiem un
audio ierakstu var iepazīties
www.dagda.lv / Pašvaldība /
Dokumenti / Novada domes
protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

“Spodrības mēnesis” Dagdā

Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” oktobrī
Dagdā, Ozoliņos un Vecdomē organizē akciju “Spodrības mēnesis”.
Akcijas laikā, no 1. līdz 31.
oktobrim, iedzīvotāji varēs
bez maksas atbrīvoties no
rudens sakopšanas darbos
savāktajiem
atkritumiem
(lapām, zariem, rudenī novāktajiem dārza pārpalikumiem u.tml. bioloģiskajiem
atkritumiem).
Iedzīvotāji var veidot bioloģisko atkritumu kaudzes
ceļa malās, un PI “Pilsētsaimniecība” darbinieki tās

novāks pirmdienās, trešdienās un piektdienās.
“Spodrības mēnesis” tiek
rīkots ar mērķi veidot pievilcīgāku un sakoptāku vidi,
mazināt vides piesārņojumu,
kā arī palīdzēt iedzīvotājiem
atbrīvoties no bioloģiskajiem atkritumiem, jo pilsētas
teritorijā ir aizliegts dedzināt
ugunskurus.
Uzmanību!
Atkritumu/
komposta kaudzēs kategoriski aizliegts izmest pārtikas atkritumus, sadzīves,
elektrotehnikas,
stikla,
plastmasas, lielgabarīta,
celtniecības un cita veida

atkritumus.
Ja šī akcija gūs atbalstu iedzīvotāju vidū, tad to varētu
organizēt divas reizes gadā
– pavasarī un rudenī. Aicinām iedzīvotājus izmantot
PI „Pilsētsaimniecība” piedāvāto iespēju bez maksas
nodot rudens talkās savāktos
atkritumus!
Jautājumu gadījumā varat
vērsties PI “Pilsētsaimniecība” pa tālruni 65653626 darba dienās vai pa e-pastu pilsetsaimnieciba@dagda.lv.
Guna Malinovska

Balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem!

Ainavu ekspertu padome kopā ar plānošanas reģioniem ir izvērtējusi visas
pieteiktās ainavas, ņemot vērā to vizuālo
vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē, un
turpmākam sabiedrības vērtējumam izvirza 243 ainavas. No tām ir jāatlasa 50
nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde.
Lai tās atlasītu, ikviens ir aicināts paust
savu viedokli no 15.augusta līdz 15.oktobrim! Izvēloties sev nozīmīgākās ainavas, jāņem vērā, ka:
– katra persona ir aicināta savu viedokli

paust vienu reizi;
– balsot var gan tikai par viena reģiona ainavām, gan par visu piecu reģionu ainavām;
– no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā
10 ainavas.
No Dagdas novada pieteiktajām ainavām uz balsošanu ir izvirzītas divas;
•
Ežezers
•
Andrupenes lauku sēta
Aicinām iedzīvotājus balsot, lai Dagdas
novada ainavas iekļūtu Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē!
Nobalsot var www.ainavudargumi.lv/
karte
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Balso par ģimenei draudzīgāko pašvaldību un laimē vērtīgas balvas savai ģimenei
Dagdas novada pašvaldība piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
organizētajā
konkursā
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”.
Šajā konkursā svarīgs ir arī
jūsu viedoklis, jo tas var palīdzēt mums uzvarēt! Balsot
par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem
ģimenēm
varēs no 2. līdz 31.oktobrim
jaunajā vietnē www.vietagimenei.lv.
Lai noteiktu pašvaldības,
kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un
pieejamākos pakalpojumus
ģimenēm ar bērniem, VA-

RAM šogad pirmo reizi rīko
konkursu „Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Pašvaldību
sniegto atbalstu ģimenēm
vērtē gan konkursa komisija, balstoties uz pašvaldību
iesniegto informāciju, gan
ikviens Latvijas iedzīvotājs,
kuru viedoklis tiks ņemts
vērā, izvēloties konkursa uzvarētājus.
Laikā no 2017. gada 2.
oktobra līdz 31. oktobrim
ikviens var novērtēt vienas,
divu vai pat trīs pašvaldību
sniegto atbalstu ģimenēm dažādās jomās. Priecāsimies arī
par jūsu ierosinājumiem par
to, kādu atbalstu ģimenēm
no mūsu pašvaldības vēlaties
vēl saņemt. To varēsiet ierakstīt balsojuma anketā.
Lai sniegtu vērtējumu, ir
nepieciešams reģistrēties ar
savu Facebook vai Draugiem
profilu vai e-pasta adresi.

Dagdas novadā aizvadītas 20
vides izglītības nodarbības
Realizējot projekta “Par
tīru un sakoptu Dagdas
novadu!”
sabiedrības
vides izglītības programmu, “Zaļā josta” sadarbībā ar vietējo atkritumu
apsaimniekotāju “Clean
R” iesaistīja vairāk nekā
800 bērnus un jauniešus
vides izglītības nodarbībās, mācot šķirot atkritumus un rūpēties par vidi.
Četru dienu garumā tika
aptvertas astoņas Dagdas
novada skolas un trīs Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādes, mācot bērniem saudzēt un aizsargāt
dabu, šķirojot atkritumus.
Kopumā apmācīti ap 800
bērni un jaunieši, kas iegūtās zināšanas varēs izmantot
ikdienā un nodot mājiniekiem, sekmējot atkritumu
šķirošanas kultūru visa novada ietvaros.
Kā norāda “Zaļā josta”
pārstāve, vides izglītības
nodarbību lektore Ilze Liepa-Balode, ir patīkami novērot, cik bērni ir zinoši,
domājoši un darīt griboši.
Dagdas novadā arvien vairāk un labāk attīstās iespējas
šķirot atkritumus, līdz ar to
arī pieaug cilvēku interese
par to, kā tas pareizi darāms.
Lekciju cikls visās Dagdas
novada izglītības iestādēs
bija īpašs ne tikai ar to, ka
tā ietvaros tika sniegta padziļināta informācija par pareizu atkritumu šķirošanu,
bet tika arī īpaši akcentēta
nepareizi izmestu atkritumu ietekme uz vidi un
cilvēka veselību. Bērni aktīvi iesaistījās arī
diskusijās un uzdeva
daudz jautājumus.

Ļoti patīkama bija arī sadarbība ar Dagdas novada
pašvaldību, kas bija iniciators šim izglītības ciklam. Šī
sadarbība starp novada pašvaldību, atkritumu apsaimniekotāju un vides izglītotājiem ir lielisks piemērs, kā,
veicot kompleksus pasākumus, iespējams ilgtermiņā
sasniegt būtisku ieguldījumu kopējās vides kvalitātes
uzlabošanā.
“Ar projekta aktivitāšu
palīdzību Dagdas novada iedzīvotāji, īpaši bērni un jaunieši, tiek motivēti izmest
atkritumus tiem paredzētajā vietā, tādējādi ar vienkāršām ikdienas darbībām
ikviens spēs dot būtisku ieguldījumu apkārtējās vides
uzlabošanā un pasargāšanā
no bīstamo atkritumu piesārņojuma, kā arī parādot,
ka pareiza un droša atkritumu šķirošana, to nodošana
pārstrādei dod jaunas otrreizējās izejvielas,” norāda
projekta atbildīgā persona,
Dagdas novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
Olga Gekiša.
Vides izglītības nodarbības Dagdas novadā notika
ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Dagdas novada pašvaldības finansiālu
atbalstu.
Informāciju sagatavoja:
Laima Kubliņa
SIA “Zaļā josta” mārketinga
vadītāja

Balsot var ne tikai par tām
55 pašvaldībām, kas piedalās
konkursā, bet arī par jebkuru
citu pašvaldību. Šis balsojums gan netiks ņemts vērā
konkursā, bet noderēs pašvaldībām atbalsta pasākumu
plānošanā ģimenēm ar bērniem.
Aktīvi balsojot, jūs arī
palīdzēsiet sev un savai pašvaldībai tikt pie jauna rotaļu
laukuma. To, papildus VARAM balvai, iegūs kāda no
tām četrām pašvaldībām, kas
tiks atzītas par ģimenei draudzīgākajām, un kuras iedzīvotāju - balsotāju īpatsvars
būs lielāks pret kopējo pašvaldības iedzīvotāju skaitu.
Pašvaldībai tikai jāpiemeklē
bērniem drošu un piemērotu
vidi rotaļu laukuma ierīkošanai. Rotaļu laukumu dāvinās
SIA “Jūrmalas Mežaparki”,
kas kā ģimenes uzņēmumus

Andzeļu pagastā:
Tiek veikti kapsētu sakopšanas darbi, malkas sagatavošanas darbi. Tika atjaunota
caurteka uz pagasta autoceļa
Andzeļi – Karaļi, kura tika izskalota augusta lietavās.
Andzeļu pagastā tika realizēts projekts “Pašvaldību
labie darbi parkos Latvijas
simtgadei”. Projektu finansēja Meža attīstības fonds. Tika
iegādāti koki un košumkrūmi 500 EUR vērtībā (dažādu
šķirņu ceriņi, tūjas, hortenzijas, u.c.).
Asūnes pagastā:
Strādnieki cītīgi veic ciemata labiekārtošanas darbus:
zāles pļaušanu, puķu dobju
ravēšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu. Apkures sezonai iegādāta malka.
Nopļautas pašvaldības ceļa
Ferma – Ormija krūmu atvases.
Račevas ciematā tika uzstādītas šūpoles.
Asūnes pamatskolas katlumājā uzstādīts jauns apkures
katls.
Tika veikti daudzdzīvokļu
mājas un skolas katlu mājas
jumta remonti.
Bērziņu pagastā:
Pagasta pašvaldības ceļa
Moroziki – Vidņeva ceļmalās
izzāģēti koki un izvesta malka. Andžānu kapsētā izzāģēti
koki. Un pēc koku izzāģēšanas izvesta malka.
Uzsākta pašvaldības ceļu
planēšana rudens sezonā.
Veikta ikgadējā ugunsdzēšamo aparātu un katlu mājas
manometru, termometru pārbaude.
Pēc lietavām pašvaldības
ceļā Punduri–Buraki–Andžāni ieliktas 3 caurtekas.
Dagdā un Dagdas pagastā:

augstu vērtē ģimeniskās vērtības sabiedrībā un savos
produktos.
Tāpat katrs, kas sniegs
vērtējumu kaut vai par vienu pašvaldību, piedalīsies
izlozē, kurā katru nedēļu var
laimēt dāvanu karti 50 eiro
vērtībā ģimenes izklaidei un
citas jaukas balvas. Piemēram, katru nedēļu izlozēs trīs
mobilo sakaru operatora laimīgām ģimenēm Amigo dāvātās mobilo tālruņu uzlādes
baterijas un starptautiskās
izstādes Baltic Beauty 2017
divas ieejas biļetes (katra 2
cilvēkiem), kas notiks 3.5. novembrī Rīgā, Ķīpsalas
hallē kā arī trīs Rimi dāvanu
kartes katru 10 EUR vērtībā.
Vietnē www.vietagimenei.
lv atradīsiet informāciju gan
par mūsu, gan citu pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm - ne tikai pabalstiem,

Pagastu ziņas

sabiedrisko transportu skolēniem, ēdināšanu skolās, bet
arī interešu izglītību, rotaļu
laukumiem,
pasākumiem
ģimenēm pašvaldībās, ēku
pieejamību un citām pašvaldību iniciatīvām ģimeņu
atbalstam. Pagaidām, vietnē
ir pieejama informācija tikai
par tām 85 pašvaldībām, kas
ir iesniegušas datus, tomēr
informācija tiek regulāri papildināta.
Konkursa norisi atbalsta:
Konkursa lieldraugs - SIA
“Jūrmalas Mežaparki”, mobilo sakaru operators laimīgām ģimenēm Amigo,
SIA “Rimi Latvia”, SIA
“ZAAO”, starptautiskā izstāde Baltic Beauty, “Māmiņu
klubs”, Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Cītīgi tiek veikti ikdienas “Ķepa” vides kabinetam.
Svariņu pagastā:
darbi.
Pagastā tika appļauta paDagdas skvērā, Lubānas
pilskalnā uzstādītas jaunas gasta teritorija, sakoptas ielu
ceļmalas, salaboti ceļi pēc
atkritumu urnas.
Ir uzstādītas jaunas caurte- lietavām. Tika sagatavota
kas Pasta, Dārzu un Mičurina malka pagasta iestādēm.
Šķaunes pagastā:
ielās. Un Mičurina ielā ir iztīTika veikti labiekārtošanas
rīts grāvis.
Tika pieslēgta kanalizācija darbi – otro reizi izpļautas
un ūdensvads Alejas ielā 4a, kapsētas un ciemata teritopašvaldības dzīvokļiem Ale- rija. Izzāģēti bīstamie koki
Bricu kapsētā. Notiek malkas
jas ielā 6 un Alejas ielā 12.
Degvielas uzpildes stacijā sagatavošana apkures sezonai
tiek veikti seguma uzlaboša- pašvaldības iestādēm. Turpinās pašvaldību ceļu remontnas darbi.
darbi pēc lietavām. Otro reiKonstantinovas pagastā:
Uzsākta rudens lapu grāb- zi tika izpļautas pašvaldības
šana un izvešana. Turpinās ceļu ceļmalas.
30.septembrī tika nosvinēti
malkas sagatavošana apkures
pagasta lielākie svētki “Miķesezonai.
Tika pabeigta otra projekta ļi Šķaunē, mums – 20 gadi”.
“Sabiedrība ar dvēseli 2017”
realizācija.
Pabeigti pašvaldības ceļu
Informāciju apkopoja:
remontdarbi pēc lietavām –
Evita Krūmiņa
Kalnu ielā, ceļa Aleksandropēc pagastu pārvalžu vadītāju
va – Skudriķi un Eisaki – Sisniegtajām ziņām
vergols posmos.
Turpinās Konstantinovas Tautas
nama ieejas pārbūvēs remontdarbi.
Ķepovas pagastā:
Intensīvi norit
pagasta teritorijas
sakopšanas darbi.
Tika veikta kapu
teritoriju pļaušana.
Pēc vētras saremontēta un uzstādīta izkārtne pie
Ķepovas Saietu
nama. Veikts jumta remonts virs
bibliotēkas. Tika
iegādāti plaukti
Vides izglītības Kanalizācijas un ūdensvada pieslēgun kultūras centra šanas darbi Dagdā
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Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli
tiks pārdota pašvaldības kustamā manta – automašīna LADA NIVA
4x4. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 830,00 (astoņi simti trīsdesmit euro), papildus maksājams PVN, 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 2017.gada 17.oktobrī plkst.11:00 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). Tālrunis uzziņām: 656
81712, mob.tālr.29192507. ”

Projekta ietvaros sakārtoja
Skudriķu parku
Dagdas novada pašvaldības
projektu konkursa “Sabiedrība
ar dvēseli 2017” ietvaros Konstantinovas pagastā septembrī
tika realizēts nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Kastanis” projekts “Ar mīlestību pret dabu!”.
Projekta laikā Skudriķu parkā
tika uzstādīts nožogojums un uzlikta izkārtne ar parka nosaukumu.
Pavasarī turpināsies parka labiekārtošanas darbi – zāles pļaušana,
kociņu stādīšana, dīķīša tīrīšana

u.c.
Lielu pateicību izsakām Dagdas
novada pašvaldības vadībai un Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatoriem par sniegto
palīdzību un iespēju realizēt mūsu
ieceri!
Liels paldies Konstantinovas pagasta brīvprātīgajiem iedzīvotājiem
par ieguldīto darbu!
Konstantinovas pagasta nereģistrēta
iedzīvotāju grupa “Kastanis”

Andzeļos labiekārto sporta un
atpūtas laukumu
Jauniešu biedrība “OrhidejasS” jau
otro reizi piedalījās
Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Sabiedrība
ar dvēseli „ un šajā
gadā īstenoja projektu “Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Andzeļu
ciemā”.
Projekta mērķis un
uzdevumi - labiekārtot
sporta un atpūtas laukumu, rast iespēju dažādām Andzeļu ciema
iedzīvotāju grupām
pilnveidot savu brīvo laiku, gūt iespēju
nodarboties ar sportu,
popularizēt ciema iedzīvotāju Uzvidū veselīgu dzīvesveidu.
Projekta īstenošanai

pašvaldība
piešķīra
500 EUR. Tika iegādāti kokmateriāli koku
soliņam,
galdiņam,
miskastes izgatavošanai, dažādas krāsas
un koka aizsargājamie
līdzekļi,
metāliskā
armatūra velostatīvu
izgatavošanai, kā arī
stādi teritorijas apzaļumošanai.
Projekta rezultātā
tika apzaļumota un uzkopta sporta laukuma
teritorija, kā arī izgatavoti trīs koka soliņi,
koka galdiņš, miskaste
un velostatīvs. Sporta laukuma elementu
izgatavošana, uzstādīšana un krāsošana, kā
arī teritorijas labiekārtošana tika veikta pašu
spēkiem, ieguldot laiku un cilvēkresursus.

Brīvprātīgais
darbs
tika ieguldīts arī kokmateriālu un armatūras piegādei.
Esam lepni un gandarīti par paveikto
darbu, jo nodarboties
ar sportu labiekārtotā
sporta laukuma teritorijā ir ērti un komfortabli.
Biedrība “OrhidejasS” pateicas Dagdas
novada pašvaldībai,
Andzeļu pagasta pārvaldes vadītājai Leontīnai Žeimotei, komunālās saimniecības
vadītājam Arvīdam
Kuricam, kā arī visiem brīvprātīgajiem
jauniešiem un pagasta
iedzīvotājiem.
Anna Sevastjanova
Projekta vadītāja

Uzstādītie koka soliņi Andzeļu sporta laukuma teritorijā

Konstantinovā labiekārto
baznīcas teritoriju
2017.gada septembrī Dagdas kums, kas priecē pagasta iedzīvotāju
novada pašvaldības projektu kon- un ciemiņu acis.
kursa “Sabiedrība ar dvēseli 2017”
Lielu pateicību izsakām Dagdas noietvaros Konstantinovas pagastā vada pašvaldības vadībai un Attīstības
tika īstenots projekts “Mēs par sa- un plānošanas nodaļas projektu koorkoptu pagastu!”.
dinatoriem par sniegto palīdzību un
Projekta “Mēs par sakoptu pagas- iespēju realizēt mūsu ieceri!
tu!” ietvaros Konstantinovas pagasta
Liels paldies Konstantinovas pagascentrā pie Svētās Krusta paaugstināša- ta brīvprātīgajiem iedzīvotājiem par
nas Romas katoļu baznīcas tika novāk- ieguldīto darbu!
ti gruži, nolīdzināta zeme un izveidots
Konstantinovas pagasta
bruģa celiņš, uzlikti soliņi, iestādītas
nereģistrēta iedzīvotāju grupa
tūjas, nokrāsota vecā bērnudārza sie„Zaļie draugi”
na, kas atrodas pie
laukuma.
B r u ģ a
laukumu
izgaismo
iebūvētas
ārā lampiņas.
P r o jekta realizācijas
rezultātā
tika sakopts un
labiekārtots lau- Labiekārtotais laukums pie baznīcas

Īstenots projekts “Kapličas atjaunošana
Bricu kapos”
Daudziem
Bricu
kapu piederīgiem bija
iecere Šķaunes pagasta
Bricu kapsētā atjaunot
kapliču, jo vecā atradās ļoti sliktā stāvoklī. Veca, maza kapliča
sapuva. Bricu kapu
piederīgie nolēma vākt
ziedojumus kapličas
atjaunošanai, kā arī
piesaistīt pašvaldības
pieejamo finansējumu.
Dagdas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā „Sabiedrība
ar dvēseli 2017 ” tika
atbalstīts grupas „Bricu kapu piederīgie”
projekts „Kapličas atjaunošana Bricu kapos
Šķaunes pagastā Dagdas
novadā”. Par piešķirto finansējumu 500,00 EUR

apmērā tika nopirkts
jauns jumts, metāla ārdurvis un daļēji tika apmaksātas nepieciešamie
materiāli (krāsa koka
fasādēm, dekoratīvs aizsarglīdzeklis koksnei).
Pateicoties
cilvēku
atbalstam tika saziedoti 1075,00 EUR, par
kuriem tika nopirkts
cements, koka apdares
dēļi sienām, logi, krāsa,
dažādas skrūves, naglas
un citi būvniecības materiāli. Daļa kokmateriālu tika ziedota, par ko
esam pateicīgi Artūram
Gračovam un Ilmāram
Andžānam.
Visi ēkas atjaunošanas darbi tika veikti pašu
spēkiem, tos veica aktīvākie iedzīvotāji.

Atjaunotā kapliča Bricu kapos

Liels paldies Šķaunes
pagasta brīvprātīgajiem
iedzīvotājiem par ieguldīto darbu un Dagdas
novada pašvaldībai par
finansiālo atbalstu.
Liels paldies visiem
tiem, kuri ziedoja un atbalstīja, jo bez jūsu palīdzības neizdotos īstenot
iecerēto.
Neskatoties uz to,
ka daudz jau ir izdarīts
kapličas labā, tomēr
mums pietrūka līdzekļu
nepieciešamajiem iekšdarbiem. Mēs būsim
ļoti pateicīgi ikvienam,
ja kāds vēl izrādīs vēlmi ziedot Bricu kapličas
būvdarbiem.
Helēna Priediena
projekta vadītāja

5

Dagdas Novada Ziņas

Plūdu seku likvidēšana

Vēl joprojām turpinās
plūdu seku likvidēšanas
darbi uz Dagdas novada
ceļiem.
Dagdas novada pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu kompensācijas saņemšanai par plūdos bojāto
ceļu infrastruktūru – Andzeļu pagastā par 1 ceļa
posmu, Asūnes pagastā 3
ceļiem, Bērziņu pagastā 1
ceļu, Konstantinovas pagastā 3 ceļu posmiem, Ķepovas pagastā 4, Šķaunes
pagastā 3 ceļu posmiem,
kā arī vairākiem bojājumiem uz Dagdas pilsētas
un Dagdas pagasta ceļiem.
Kopējā zaudējumu summa
pārsniedz 39 000 EUR,
taču Satiksmes ministrija
solīja segt tikai līdz 70 %.
Līdz ar to plūdu radītos
zaudējumus nāksies segt
arī no pašvaldības budžeta.
Septembrī Latgali apmeklēja vairāki ministri. Domes priekšsēdētājs

Aivars Trūlis tikās gan
ar zemkopības ministru
J.Dūklavu, gan VARAM
ministru K.Gerhardu, gan
premjeru M.Kučinski, un
visi solīja atbalstu Latgalei
plūdu seku likvidēšanā.
2.oktobrī beidzās lauksaimnieku
pieteikšanās
zaudējumu
kompensācijām par plūdos cietušajām platībām. Vēl līdz
15.otobrim var pieteikt
zaudējumus par izpostītajām lauksaimniecības platībām, kurās iesēti griķi un
kukurūza.
Ministrijas vēl apkopo
visus datus un tikai oktobra beigās būs zināmi aptuveni aprēķini, cik lielas
kompensācijas varētu tikt
izmaksātas, jo visi plūdu
seku likvidēšanai piešķirtie
finanšu līdzekļi tiks dalīti
uz pieteikumu skaitu.

Zemā pasta pakalpojumu
pieprasījuma dēļ Dagdas
novada Svariņu pagastā no
2017.gada 2.oktobra tiek
mainīts Dabras pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.
Turpmāk šajā teritorijā pasta
pakalpojumi tiks nodrošināti
jau esošajā pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā Skolas ielā
5, Svarincos, katru darbdienu
no plkst.13:00 līdz 14:00. Iedzīvotāji arī turpmāk saņems
visus pasta pakalpojumus, kas
bija pieejami līdzšinējā nodaļā, vai arī varēs izvēlēties
saņemt tos pie pastnieka savā
dzīvesvietā.
Jaunajā pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā iedzīvotājiem
būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas
Pasts: vienkāršu un ierakstītu
Guna Malinovska iekšzemes un pārrobežu vēstu-

Uzņēmēji piedalījās izstādē
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2017”
tradicionāls, vērtīgs un vērienīgs pasākums, kas reizi gadā Latgalē sniedz
iespēju apmeklētājiem iepazīties ar
reģiona uzņēmumu plašo piedāvājumu.
15.-16.septembrī pasākumā piedalījās uzņēmumi no Latgales un visas
Latvijas, gan tādas Latgales pilsētas
un novadi kā Daugavpils, Rēzekne,
Ludza, Preiļi, Balvi, Krāslava, Līvāni, Dagda, Riebiņi un Viļaka, parādot
savu uzņēmēju sasniegumus un lepojoties ar savā novadā saražoto.
Piektdien pasākuma ietvaros norisinās arī biznesa forums, kur šogad
uzņēmējiem bija iespēja diskutēt
par Latgales speciālās ekonomiskās
zonas attīstību, uzzināt vairāk par
eksporta garantijām sadarbībā ar finanšu institūciju ALTUM, kā arī iepazīties ar jaunievedumu “Konsultē
vispirms” principu valsts pārvaldē.
Sestdien izstādes laikā notika kultūras programmas, kā arī dažādas Latvijas Labuma aktivitātes.
Izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē
2017” apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Dagdas novada produkciju un pakalpojumiem. Šogad Dagdas
novada stendā Tūrisma informācijas

Dagdas novada stends

Svariņu pagastā maina pasta
nodaļas darbības modeli

centrs reklamēja mūsu novada tūrisma iespējas. Muzejs “Andrupenes
lauku sēta”, Jaundomes muižas vides
izglītības centrs un ekspozīcijas zāle
un Vides izglītības un kultūras centrs
“Ķepa” prezentēja izstādes dalībniekiem savus gardumus un objektu
plašo piedāvājumu. Novada stendā
izstādes apmeklētājus ar savu produkciju iepazīstināja arī vietējie uzņēmēji – ZS “EŽI”, SIA “Staisons”,
Igauņu ģimene ar medus produkciju,
kā arī stendu rotāja Ingas Grabovskas
un Ainas Kumačevas rokdarbi - suvenīri un dāvanas.
Paldies Dagdas novada pašvaldībai par iespēju novada uzņēmējiem
piedalīties izstādē “Uzņēmēju dienas
Latgalē 2017”, lai veicinātu sava
novada uzņēmējdarbības atpazīstamību un iespēju uzņēmējiem tikties
klātienē un rast jaunus sadarbības
partnerus, jaunu informāciju biznesa
iespēju forumā. Paldies visiem Dagdas novada stenda dalībniekiem par
paveikto.
Oksana Rutka
TIC tūrisma informācijas
konsultante

ļu korespondences saņemšana
un nosūtīšana, iekšzemes un
pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas
Pasta norēķinu sistēmas (PNS)
kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu
un citu rēķinu apmaksa un
komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.
Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku
un aplokšņu iegādi, sūtījumu
piegādes pieteikšanu mājās,
preses izdevumu abonēšanu,
naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un
citu rēķinu apmaksu, iemaksu
veikšanu PNS kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību Svariņu iedzīvotājiem
iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS
konta. Šo pakalpojumu ie-

spējams pieteikt, zvanot pa
tālruni 27892759, 67608486
vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Svariņu iedzīvotāji
var pieteikt, zvanot pa tālruni
25700048.
Saņemot aicinājumu par
reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja
pieteikt sūtījuma bezmaksas
saņemšanu Dabras pasta pakalpojumu sniegšanas vietā,
iepriekš zvanot pa tālruni 65
653069 vai 27892720 un norādot datumu, kurā klients vēlas
pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Dagdas pasta
nodaļu, sūtījumu saņemšana
iespējama katru darbdienu no
plkst.8:00 līdz 16:00, bet sestdienās no plkst.9:00 līdz 13:00
bez iepriekšēja pieteikuma.
Vineta Danielsone
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpinājums no 1.lpp
Riepu kērlingā komandas uzvaru
guva Svariņu komanda, bet individuālajā vērtējumā labākie bija Ilze
Beitāne, Diāna Vrubļevska un Jevgēnijs Igaunis. Šautriņu mešanā labākā
bija Aleksandrovas skolas komanda,
bet inviduālos labākos rezultātus uzrādīja Jurijs Dmitrijevs, Vjačeslavs
Vērdiņš un Diāna Jakovļeva. Dis-

ciplīnās “Piepildi spaini” un “Balonu
kari” veiklākā bija Dagdas pagasta
komanda. Savukārt bosu cīņās uzvaru izcīnīja Žanna Aišpure, atstājot
otrā vietā Solvitu Stepiņu un trešajā
- Artjomu Gekišu.
Kopvērtējumā sīvā cīņā 1.vietu ieguva Dagdas pagasta komanda, 2.vietu ieguva Dagdas pilsētas komanda,
bet 3.vietā ierindojās Andrupenes pa-

Volejbola spēle starp Asūni un Andrupeni

gasta komanda.
Par izcīnītām godalgotām vietām dalībnieki
tika apbalvoti ar kausiem un medaļām, par
dalību komandas saņēma diplomus.
Pasākums tiek īstenots SAM 9.2.4.2.
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un

slimību profilaksei Dagdas novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums
Nr.9.2.4.2/16/I/020.
Evita Krūmiņa
Sabiedrisko attiecību speciālists

Disciplīnā „Piepildi spaini” startē Aleksandrovas skolas komanda

Mūsu ļaudis, mūsu zelts
“Dagdas Novada Ziņas”
turpina rubriku “Mūsu
ļaudis, mūsu zelts”. Šoreiz
stāsts ir par Nikolaju Gaļilejevu.
Dagdas novada Z/S Čadi
un to saimnieks Nikolajs Gaļiļejevs ir pazīstams ne tikai
Dagdas novadā un Latvijā,
bet arī ārpus valsts robežām.
Nikolajam Gaļilejevam ir
vairāk nekā 40 gadu pieredze
zirgkopībā un rikšotāju zirgu
trenēšanā.
Kad Jums bija pirmā saskarsme ar zirgiem un kā
tas notika?
Pirmā tikšanās ar zirgiem
notika jau agrā bērnībā. Trīs
gadu vecumā tēvs uzsēdināja
zirga mugurā, no tā arī viss
sākās. Sākotnēji ar zirgu tika
atrasta kopīga valoda, sēžot
siena grābekļa krēslā, pļaušanas krēslā.
Kā Jūs sākāt nodarboties ar zirgkopību?
Kopš 1968. gada kolhozā
“Latgale” strādāju ar sporta
rikšotāju zirgiem. Man tika
uzticēts pienākums nodarbo-

Nikolajs Gaļilejevs 

ties ar sporta zirgiem. Vēlāk
uzsāku darbu kolhozā “Brīvība”.
1973. gadā nācās pārtraukt
nodarboties ar zirgu sportu,
jo bija jādodas obligātajā militārajā dienestā. Pēc militārā
dienesta neatgriezos kolhozā
“Brīvība”, jo apprecējies un
devos strādāt uz Madonas
rajonu. Arī Madonas zirgaudzētavā strādāju ar sporta
rikšotāju zirgiem.
1979. gadā dzīves ceļš
mani aizveda uz Rēzeknes zirgu audzētavu, bet no
1981. gada līdz 1990. gadam
strādāju kolhozā “Brīvība”.
90. gados nolēmu nodibināt savu zemnieku saimniecību. Par pašizmaksu nopirku no kolhoza “Brīvība”
piecus zirgus, taču ar tiem tā
arī neizdevās piedalīties sacensībās, jo līdz ar Padomju
Savienības sabrukšanu, pārtrūka arī sacensību tradīcijas.
Drīz vien rikšotāju zirgu
sacensību tradīcija plaši atdzima visā Latvijā un arī
Dagdas pusē. Ar katru gadu

uz šo sporta veidu sāka skatīties arvien nopietnāk.
2009. gadā mana zemnieku saimniecība “Čadi”
ar Latvijas šķirņu zirgu asociāciju, VAS “Latgales ceļi”,
SIA “Valmeks” un Dagdas
novada pašvaldības atbalstu tika radīta standartiem
atbilstoša sacensību vieta –
skrejceļš. Tajā vēl joprojām
notiek sacensības.
Cik Jums kopā ir zirgu?
Šobrīd ir 8 zirgi. Katru
gadu tiek iegūts viens kumeļš.
Kur esat ieguvuši nepieciešamās zināšanas?
Nepieciešamās zināšanas
esmu ieguvis no dzīves laikā saStaptajiem skolotājiem.
Meistars un skolotājs Rutkis
īsā laika posmā spēja man
iemācīt kā pareizi izaudzināt
no zirga kārtīgu rikšotāju;
kā saprast zirgu; kā prognozēt viņa darbības. Otrs mans
skolotājs bija galvenais vetārsts Obuhovs no Maskavas hipodroma. Viņš sniedza
visu nepieciešamo literatūru,
grāmatas,

lai es paplašinātu zināšanas tātus, ar zirgu ir jānodarbojas
katru dienu no pašas dzimšazirgu anatomijā.
Kādā veidā zirgiem tiek nas.
Nikolajam Gaļilejevam
doti vārdi?
Vārdu došanā ievēroju tra- novēlu veselību, izturību,
dīcijas. Pēcnācēju vārdā jā- un gūt labus panākumus arī
būt paslēptiem vecāku vārda turpmākajās sacensībās!
pirmajiem burtiem.
Cik Jūsu krājumā jau ir
Evita Krūmiņa
godalgu, balvu un kādas ir
Raksts tapis sadarbībā ar
pašas lielākās?
Nikolaju Gaļilejevu.
Manā krājumā ir
apmēram 300 godalgotas vietas. Pati
lielākā godalga ir
Baltijas kauss Derbi
2015, kuru ieguva
saimniecībā dzimušais zirgs Koman Šeļ
Tallinā.
Ar kādām problēmām saskaraties
zirgkopībā?
Manuprāt, lielākā
problēma ir tā, ka
zirgs prasa ļoti daudz
darba un arī jāiegulda daudz naudas līdzekļu, lai izaudzētu
labu rikšotāju. Grūti ir izaudzēt zirgu,
kurš gūs labus rezul- Saņemtās balvas

Nikolaja Gaļilejeva zirgi
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Dagdas novada bērnu un jauniešu sporta spēles “Olimpiskā diena 2017”
Ar prieku sirdīs, ar
smaidu sejās, ar lielu vēlmi uzvarēt, 22.septembrī,
Dagdas vidusskolas stadionā pulcējās 150 dalībnieki
no visām novada skolām
uz Dagdas novada bērnu
un jauniešu sporta spēlēm
“Olimpiskā diena 2017”.
Pasākuma mērķis bija
veicināt aktīvu dzīvesveidu
jauniešu vidū, popularizēt
sporta spēļu un stafešu izmantošanu kā aktīva brīvā
laika pavadīšanas iespēju,
aicināt bērnus un jauniešus
izzināt veselīga dzīvesveida principus, noskaidrot
sportiskāko
22.septembra
komandu kā arī popularizēt
Olimpiskās vērtības – draudzību, cieņu un izcilību. Šī
gada moto - “Vingro svaigā
gaisā!”.
Dagdas novada bērnu
un jauniešu sporta spēlēs
“Olimpiskā diena 2017 sākās
ar Olimpisko rīta vingrošanu,
kā mērķis bija pamodināt dalībniekus un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā
arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā svarīgu
ikdienas sastāvdaļu.

Pēc kopīgas vingrošanas sekoja stafešu skrējiens,
kurā piedalījās vislielākais
komandu skaits. Komanda
sastāvēja no 2 zēniem un 2
meitenēm, katram dalībniekam bija jāveic viens aplis pa
stadionu. 4.–5. klašu grupā
pirmo vietu ieguva Dagdas
vsk. 1.komanda, otro vietu
ieguva Ezernieku vsk., bet
trešo Dagdas vsk. 2.komanda. 6.–7. klašu grupā pirmo
vietu ieguva Dagdas vsk. 1.
komanda, otro vietu Dagdas
vsk. 2. komanda, trešo vietu
- Asūnes pamatskola. 8.–9.
klašu grupā par uzvarētājiem
kļuva Dagdas vsk. 1. komanda, otro vietu ieguva Andzeļu pamatskola, bet trešo vietu
ieguva Dagdas vsk. 2. komanda. 10.–12. klašu grupā
pirmo vietu ieguva Ezernieku vsk, otro vietu - Dagdas
vsk. 1. komanda, trešo vietu
- Dagdas vsk. 2. komanda.
Skautbola sacensībās 4.–6.
klašu grupā zēni un meitenes
sacentās atsevišķi. Zēnu konkurencē pirmo vietu ieguva Dagdas vidusskola, otro
vietu - Šķaunes pamatskola, trešo vietu - Andrupenes

pamatskola.
Meiteņu konkurencē par
uzvarētājām
kļuva Dagdas
vsk., otrajā
vietā palika
Ezernieku
vidusskola,
trešo vietu ieguva Šķaunes
pamatskola.
Futbola
sacensībās
7.–9.
klašu grupā arī
meitenes un
zēni sacentās
atsevišķi. Par
uzvarētājiem zēnu konkurencē kļuva Dagdas vsk. 2.
komanda, otrajā vietā palika
Andzeļu pamatskola, trešajā
vietā palika Ezernieku vsk.
Meiteņu konkurencē pirmo
vietu ieguva Ezernieku vidusskola, otro vietu ieguva
Dagdas vsk. 2. komanda, trešo vietu ieguva Dagdas vsk.
1. komanda.
10.–12. klašu grupā zēni
sacentās futbola sacensībās,
bet meitenes tautas bumbas
sacensībās. Par uzvarētājiem
futbolā kļuva
Dagdas vsk.
1. komanda,
otro vietu ieguva Ezernieku vsk.,
bet
trešajā
vietā palika
Dagdas vsk.
2. komanda.
Tautas bumbas
sacensībās pirmo
vietu ieguva
Ezernieku
vsk.,
otro

Nikodema Rancāna balva Latgales
izcilākajiem pedagogiem

Nikodema Rancāna balvas Latgales izcilākajiem pedagogiem pasniegšana notika šī
gada 24.septembrī Viļānu kultūras namā.
No Dagdas novada apbalvošanai tika izvirzīti: Vija Gekiša – Dagdas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, skolas
direktore, Aija Babre – Dagdas vidusskolas
matemātikas skolotāja, Broņislava Andžāne
– Ezernieku vidusskolas matemātikas skolotāja, Aina Zariņa – Ezernieku vidusskolas

Dagdas novada delegācija

latviešu valodas un literatūras skolotāja, un
Jānis Vaišļa – Ezernieku vidusskolas sporta
skolotājs.
Pasākumu organizēja Latgales Kultūras
biedrība sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju. Kopumā no visiem Latgales novadiem apbalvošanai tika izvirzīti 30 pedagogi.
Nominācijā “Inovācijas izglītības jomā”
balvas ieguva visi pieci novada pedagogi.
Vienu no 3 galvenajām balvām
– skolotāja un rotkaļa Riharda Cibļa izgatavoto sudraba
pakavveida saktu par inovatīvu darbu saņēma Aija Babre.
Pasākumu kuplināja grupas
“Jumis” (vadītājs Guntars Gritāns) un kapelas “Bumburneicys” (vadītāja Vivita Skurule)
priekšnesumi.
Paldies par atbalstu Dagdas
novada pašvaldībai!
Rakstu sagatavoja:
Valdis Orols
IKSN speciālists

vietu ieguva Dagdas vsk. 1.
komanda, trešo vietu ieguva
Dagdas vsk. 2. komanda.
Skolēni sacentās arī individuālajās disciplīnās –
šautriņu mešanā, basketbola
metienos grozā un florbola
metienos pa vārtiem.
Pamatskolu kopvērtējumā
uzvarēja Dagdas vidusskola,
bet vidusskolu kopvērtējumā
uzvarēja Ezernieku vsk. Galveno trofeju ieguva Ezernieku vidusskola.
Paldies par atbalstu un
palīdzību Lilijai Novickai,
Vijai Nipere, un Marijai
Micķevičai.
Sacensības
organizēja

Dagdas novada pašvaldība
sadarbībā ar Dagdas vidusskolu.
Sacensību
izdevumus,
saistītus ar apbalvošanu sedz
Dagdas novada pašvaldība
un SAM 9.2.4.2. Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Dagdas novadā”
Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros,
līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020.
Harolds Kavinskis
Dagdas novada sporta
skolotāju MA vadītājs

Panākumi svaru
bumbas raušanā

Vairāk nekā 300 atlēti no
37 pasaules valstīm no 15.
līdz 17. septembrim piedalījās III Vispasaules svaru
bumbas celšanas triatlona
olimpiādē Vitebskā, Baltkrievijā.
Vitebskas centrālajā sporta kompleksā sportisti sacentās vairākās disciplīnās – individuālajās, grupu un trīs
veidu stafetēs. Šajās sacensībās piedalījās arī dagdānietis Antons Arnicāns. Viņš
startēja svara kategorijā līdz
85 kg, vecuma grupā – 8084 gadi, ar 4 kg smagu svaru
bumbu. Savā kategorijā viņš
ieguva 1.vietu ar rezultātu 62
rāvieni 2 minūtēs.

Antons Arnicāns

Trīs dienu garumā sportisti ne tikai demonstrēja savus
spēkus, dalījās pieredzē, bet
arī iepazinās ar Vitebsku un
tās vēsturi, jo sacensību dalībniekiem tika sarīkota ekskursija pilsētā.
A.Arnicāns
piedalījās
arī pasaules Ginesa rekorda uzstādīšanā nominācijā
“lēkšana uz vienas kājas”.
Vitebskas vidusskolas Nr.46
stadionā pulcējās olimpiādes
dalībnieki, skolēni, viņu vecāki un skolotāji – kopumā
1066 cilvēki. Procesu novēroja un fiksēja 23 novērotāji.
Tas, vai rekords ir uzstādīts,
būs zināms tikai pēc pusotra
mēneša, kad Ginesa rekordu
komisijas pārstāvji apstiprinās rekordu.
Kopumā no
Latvijas sacensībās piedalījās
14 sportisti, tajā
skaitā arī Nikolajs Ratuševs no
Ezerniekiem un
Vladislavs Petrovs no Naujenes.
Guna
Malinovska
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Svecīšu vakari

Pasākumi:
Dagdā:
30.09. – 30.10.
Apskatāma gleznotāja, fotomākslinieka, dzejnieka
un mūsu novadnieka Jevgēnija
Sadovska darbu
izstāde.
02.10. – 31.10.
Tūrisma
infor-

mācijas
centrā
apskatāma Skaidrītes
Rubenes
rokdarbu izstāde.
14.10. Baltkrievu
kultūras diena.
Ezerniekos:
08.10. Spiningošanas sacensības
ekipāžām “Ežezera asaris 2017”.

Svariņos:
08.10.
Rudens
svētki visai ģimenei!
Dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas,
lūdzam sekot pasākumu afišām un
www.dagda.lv.

7. oktobrī:
plkst. 13:00 – Butkānu kapos
(Kastuļinas pagasts)
plkst. 13:00 – Malcānu kapos
plkst. 13:45 – Zundu kapos
plkst. 14:00 – Andzeļu kapos
plkst. 14.15 – Patmalnieku kapos
(Pušas pagasts)
plkst. 15:00 – Bricu kapos
plkst. 15:15 – Pušas kapos (Pušas
pagasts)
plkst. 15:45 – Sivgaļu kapos (Pušas pagasts)
plkst. 16:00 – Dagdas jaunajos
kapos
plkst. 16:00 – Muižnieku kapos
plkst. 16:15 – Žērkļu kapos (Pušas
pagasts)
14. oktobrī:
plkst. 13:00 – Punduru kapos
plkst. 15:00 – Asūnes kapos
plkst. 15:00 – Kovaļķu kapos
plkst. 16:00 – Dūkeļu kapos
plkst. 15:45 – Fermas kapos
21. oktobrī:
plkst. 13:00 – Šķaunes kapos
29. oktobrī:
plkst. 13:00 – Beresņas kapos
Pagājušajā “Dagdas Novada Ziņas” numurā no jubilāru saraksta
pazudusi jubilāre Dorzinika Anna
(Šķaunes pag.), ļoti atvainojamies
un sveicam skaistajā jubilejā!
Kļūdas pēc jubilāru sarakstā tika
iekļauta Viktorija Masjuka. Atvainojamies piederīgajiem.

Novada bibliotēkās:
Andrupenē:
02.10. – 23.10. Mārītes Trifanovas porcelāna leļļu kolekcijas izstāde “Mirklis bērnības
atmiņās”.
05.10. – 12.10. “I.Ābelei - 45”
rakstnieces prozaiķes, dramaturģes un dzejnieces literatūras
izstāde.
23.10. – 04.11. Folkloras dienai veltīta tematiska izstāde
“Reiz, senos laikos…”
Andzeļos:
02.10. – 12.10. Marijas Micķevičas galda salvešu kolekcijas
izstāde.
09.10. – 20.10. Izstāde “Jaunās
grāmatas”.
17.10. – 30.10. Bērnu grāmatu
izstāde “Pasaka, pasaciņa”.
Asūnē:
18.10. Izstāde veltīta grafiķim,
bērnu grāmatu ilustratoram,
dzejniekam A.Kronenbergam
– 130.
Bērziņos:
27.09. – 12.10. Miķelīšu ziedu
un kompozīciju izstāde.
02.10. – 09.10. Literatūras
izstāde “E.Veidenbaumam 150”.
02.10. – 31.10 Jaunieguvumi
Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

Bērziņu bibliotēkā.
12.10. Rudens radošā darbnīca.
16.10. – 25.10. “Mājsaimnieču
rudens veltes burciņā”.
Dagdā:
01.10. – 31.10. Novadpētniecības materiālu izstāde veltīta
Skolotāju dienai; izstāde veltīta Pasaules pasta dienai “No
papirusa vēstulēm līdz e-pasta…”; izstāde veltīta dzejniekam E.Veidenbaumam – 150;
jaunieguvumu izstāde “Kad
grāmatu lasu, tad tik daudz pasauļu pieder man”.
11.10. un 25.10. Apmācības
“Draugos ar internetu”.
18.10. Apmācības “Draugos ar
datoru”.
27.10. Literatūras apskats “Iesaku izlasīt!”.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
02.10. – 31.10. Literatūras izstāde veltīta rakstniecei Ingai
Ābelei – 45; Literatūras izstāde veltīta grafiķim, bērnu ilustratoram, dzejniekam A.Kronenbergam – 130; Tematiskā
izstāde “Brīnumainā pasaku
pasaule”.
12.10. Rīta stunda mazajiem
“Burvju vārdiņi”.
Dagdas novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”
Alejas ielā 4, Dagda,
Dagdas novads, LV - 5674

13.10. “Jaunieguvumi Dagdas
bērnu bibliotēkā”.
Dagdas pagastā:
02.10. – 12.10. Darbu izstāde
veltīta rakstniecei I.Ābelei –
45.
02.10. – 13.10. Atvadas no rudens. Rudens ziedu kompozīciju izstāde.
Konstantinovā:
12.10. Darbnīca “Skaistumsalons grāmatām”.
15.10. Literatūras izstāde Edvīnam Tauriņam – 80.
01.11. Jaunākās literatūras izstāde novembrī.
10.11. Mārtiņdiena.
Svariņos:
No 10.10. Jauno grāmatu diena.
No 15.10. Literatūras izstāde
veltīta grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam
A.Kronenbergam – 130.
No 28.10. Literatūras izstāde
“Grāmata - antidepresanti”.
Šķaunē:
09.10. – 23.10. Literatūras izstāde “Laime ir vienmēr kaut
kur blakus”.
24.10. – 13.11. Jauno grāmatu
izstāde “Brīvam brīdim”.

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

Dzimušie* Dagdas novadā
septembrī:
Artūrs Ratinskis
Adrians Agejevs

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!
Oktobra jubilāri Dagdas novadā
-70-

Rukša Anna, 05.10., Dagda
Kraulišs Leonards, 05.10., Andzeļu pag.
Malinovskis Jānis, 08.10., Dagdas pag.
Delindorfa Regīna, 11.10., Ezernieku pag.
Plotka Jadviga, 16.10., Asūnes pag.
Čerņavska Marija, 17.10., Dagda
Seļavins Florentijs, 19.10., Andzeļu pag.
Vjatere Valentīna, 22.10., Konstantinovas pag.
Siņukovs Iļja, 29.10., Svariņu pag.
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Silineviča Marija, 06.10., Dagda
Jaņeviča Taisija, 09.10., Dagda
Gaile Vilhelmīne, 16.10., Dagdas pag.
Gangnuse Valērija, 22.10., Ķepovas pag.
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Rama Anna, 01.10., Dagdas pag.
Andžāne Irēna, 06.10., Bērziņu pag.
Uzoliņš Aleksandrs, 07.10., Andrupenes pag.
Bojarinova Viktorija, 15.10., Dagdas pag.
Prikņa Valentīna, 16.10., Bērziņu pag.
Lukjanovičs Leopolds, 21.10., Andzeļu pag.
Medziņš Antons, 22.10., Dagda
Lars Jānis, 24.10., Andrupenes pag.

Sirsnīgi sveicam skaistajā
dzīves jubilejā!
* Ja turpmāk nevēlaties saņemt sveicienu jubilejā, kas publicēts novada bezmaksas informatīvajā izdevumā “Dagdas
Novada Ziņas”, lūdzam par to informēt sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Krūmiņu (tel. 29190911, adrese: Alejas
iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674), norādot personas
vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu.

Viņsaulē aizgājušie*
septembrī:
Jeļena Artemjeva (dz.1945.g.)
Krists Imants Gerkens (dz.1934.g.)
Ivans Jevsejevs (dz.1968.g.)
Anastasija Klagiša (dz.1939.g.)
Jāzeps Konošonoks (1937.g.)
Vladimirs Ļevkovs (dz.1964.g.)
Stanislava Malinovska (dz.1924.g.)
Izsakām
Antons Orols (dz.1947.g.)
dziļu līdzjūtību
Oskars Peļņa (dz.1968.g.)
tuviniekiem
Alīna Prikņa (dz.1960.g.)
Pelageja Trofimova (dz.1923.g.)
Genovefa Zariņa (dz.1926.g.)
* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 01.09. līdz 30.09.
Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100
Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

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

