Festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!”
Šogad bērnu un jauniešu mūzikas, deju un
modes festivāls “Apskauj
mani, māmuliņa!” norisinājās jau sesto reizi un
ilga trīs dienas.
Ieskaņas koncerts šogad
notika 17. maijā Ezernieku
pagasta estrādē. Pasākuma
laikā klātesošos ar savu programmu priecēja ciemiņi no
Baltkrievijas, Dubrovnas rajona Tautas nama.
Modes teātris “Melanžs”
demonstrēja jaunākās modes
tendences, bet skanīgo balsu īpašnieki Jūlija Kļepicka,
Olga Šurmeļova, Olga Malec,
Angelina Gasanova un Vladimirs Babičevs koncerta apmeklētājus priecēja ar savām
dziesmām.
Tāpat visiem bija iespēja
iegādāties baltkrievu suvenīrus.
18. maija rītā visi interesenti pulcējās pie Veselības un sociālo pakalpojumu
centra „Dagda”, lai baudītu
ieskaņas koncertu. Šeit apmeklētāji varēja baudīt Tallinas (Igaunija) Franču skolas
deju grupas “Leesikad”, Verhņedvinskas (Baltkrievija)
horeogrāfijas deju kolektīva
“Ļaļki”, Panevežis (Lietuva)

deju kopas “Grandinele” un
Visaginas (Lietuva) Mākslas
skolas
“Bērnu
kapela”
priekšnesumus.
Galvenais koncerts notika
Dagdas parkā, kur jau pulcējās visi koncerta dalībnieki.
Pirms svētku koncerta
tika godināti starpnovadu
konkursa ‘’Manas ģimenes
lieliskā recepte’’ uzvarētāji.
Kā jau ierasts, festivāls
sākās ar visu valstu pārstāvju gājienu. Šogad pasākumu
vadīja Veronika Mamedova,
Aivars Bačkurs un, protams,
palīdzēja IKSN vadītāja Marija Mickeviča.
Skanēja apsveikuma un
pateicības vārdi, tika pasniegtas dāvanas un suvenīri, un koncerts varēja sākties.
Pasākumā piedalījās kolektīvi no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas un
Latvijas.
Ģimenes ar bērniem varēja izbaudīt koncertu vairāku
stundu garumā. Arī laikapstākļi lutināja festivāla dalībniekus un skatītājus. Mazākie apmeklētāji un dalībnieki
varēja baudīt piepūšamās atrakcijas. Tika piedāvātas arī
radošās darbnīcas.
Koncertā tika godinātas

arī Dagdas novada 14 Dzimtas!
Trešajā svētku dienā,
19. maijā Konstantinovas
Tautas namā notika atskaņu koncerts, kurā uzstājās
Glubokoje bērnu un jauniešu centra kolektīvs, Narevkas vidusskolas audzēkņi, kā
arī Dubrovnas Tautas nama
solists Vladimirs Babičevs
kopā ar Jūliju Kļepicku un
Olgu Šurmeļovu. Skatītājus
priecēja arī Konstantinovas bērnudārza audzēkņi,
kas bija sagatavojuši savām
mammām, vecmammāmapsveikuma dzejoļus un dziesmas, kā arī pašgatavotas dāvaniņas.
Paldies visiem festivāla
atbalstītājiem: Dagdas novada pašvaldībai, ARCO Real
Estate, Z/S Sapnis, IK ”Limarkse S”, Maxima, Kristafors, Sandrai un Anatolam
Viškuriem!
Lai arī turpmāk mūs priecē Starptautiskais bērnu un
jauniešu mūzikas, deju un
modes festivāls “Apskauj
mani, māmuliņa”.
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību
un komunikāciju nodaļas
vadītāja

Maijā Dagdas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 3 jaundzimušie,
kuriem doti šādi vārdi:

Arsenijs, Emīlija, Matvejs
I z d e v u m a “D a g d a s N o v a d a Z i ņ a s” n ā k a m a i s n u m u r s i z n ā k s

4. j ū l i j ā
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30. maijā notika kārtējā
Dagdas novada domes sēde
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības muzeja „Andrupenes lauku
sēta” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2020.-2024.gadam.
Apstiprināja Aleksandrovas pamatskolas nolikumu.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 2018.gada pārskatu ar bilanci pēc pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2018.gada 31.decembri –
EUR 16 988 638.
Nolēma ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē EUR 508 500,apmērā pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Alejas ielas pārbūvei Dagdas pilsētā ES fondu (ERAF) līdzfinansētā projekta “Krāslavas
un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” (projekta Nr.5.6.20/18/I/001) īstenošanai.
Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 gadi.
Tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu četrām personām.
Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas
pirmtiesību pagarināšanu; par noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu; par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu;
par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām; par neapbūvētas
zemes nomas tiesību piešķiršanu; par apbūvētās zemes nomas tiesību
piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par Ezernieku pagasta
padomes 25.10.2002. lēmuma atcelšanu; par mantojamās zemes robežu precizēšanu; par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai Asūnes pagastā; par nekustamā īpašuma reālo sadali; par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu; par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu Andrupenes pagastā; par rezerves zemes fonda un pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību apvienošanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu Andrupenes pagastā; par rezerves zemes fonda zemes vienību; par
neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par mazdārziņiem
un ganībām iznomāto zemesgabalu sarakstu apstiprināšanu Dagdas pilsētā.
Četrām personām pagarināja īres līgumu, divām – izīrēja un vienai
personai veikta dzīvokļa apmaiņa.
Nolēma nodot daudzdzīvokļu mājas un tai piesaistītā zemesgabala
Kalna ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dagdas
komunālā saimniecība”.
Nolēma nodot daudzdzīvokļu māju un tai piesaistītā zemesgabala
Kalna ielā 3, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dagdas
komunālā saimniecība”
Apstiprināja izsoles komisijas lēmumu un atzina 2019.gada 15.maija
pašvaldības nedzīvojamo telpu Alejas ielā 29, Dagdā nomas tiesību izsoli
par nenotikušu.
Apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vanagi”,
Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6090 004 2101, sastāvā esošās būves – ēkas, kadastra apzīmējums 6090 004 0082 001, telpu ar kopējo platību 143,9 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus.
Apstiprināja 2019.gada 30.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus.
Apstiprināja 2019.gada 30.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma
„Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044
005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044
006 0108, 29.72 ha platībā, izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu.
Apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 30, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra
apzīmējums 6090 001 0299 002, platība 813,1 m2, nomas tiesību izsoles
rezultātus.
Tika atļauts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Gobiņas”,
Asūnes pagastā, pašvaldības nekustamos īpašumus “Rudaiņi” un “Laukalīni”, Dagdas pagastā un pašvaldības nekustamo īpašumu Daugavpils
ielā 16D, Dagdā.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu plānu 2019.gadam.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.2019/4 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Dagdas novadā” precizēto redakciju.
Novirzīja no pašvaldības 2019.gada speciālā budžetā plānotajiem
līdzekļiem Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem EUR 6 000 pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu
veikšanai Dagdas pagasta teritorijā.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes
protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju
nodaļas vadītāja

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019
Rezultāti Dagdas novadā (Balsstiesīgie: 5606; Nobalsojušie: 984 (17,55%);
Derīgās aploksnes: 979 (17,46%); Derīgās zīmes: 974 (99,49%))
Nr.

Saraksts

Derīgās
zīmes

Procenti*

1

“Latvijas Krievu savienība”

87

8,89%

2

“Latviešu Nacionālisti”

5

0,51%

3

Latvijas Reģionu Apvienība

78

7,97%

4

Zaļo un Zemnieku savienība

62

6,33%

5

Politiskā partija “KPV LV”

5

0,51%

6

“PROGRESĪVIE”

8

0,82%

7

Jaunā Saskaņa

7

0,72%

8

Jaunā konservatīvā partija

30

3,06%

9

Attīstībai/Par!

29

2,96%

10

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

416

42,49%

11

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

63

6,44%

12

Rīcības partija

1

0,10%

13

Atmoda

14

1,43%

14

“Centra partija”

3

0,31%

15

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

2

0,20%

16

Jaunā VIENOTĪBA

164

16,75%

Derīgās
aploksnes

Derīgās
zīmes

Nr.

Iecirknis

Balsstiesīgie Nobalsojušie

522

DAGDAS
TAUTAS NAMS

2087

408

405

403

523

ANDRUPENES
TAUTAS NAMS

843

132

132

132

524

ANDZEĻU
PAGASTA
PĀRVALDE

430

62

62

62

525

ASŪNES
PAGASTA
PĀRVALDE

331

40

40

40

527

BĒRZIŅU
TAUTAS NAMS

258

45

45

45

529

EZERNIEKU
SAIETU NAMS

549

96

95

94

537

KONSTANTINOVAS
TAUTAS NAMS

355

43

42

42

538

ĶEPOVAS
SAIETU NAMS

133

26

26

26

542

SVARIŅU
TAUTAS NAMS

262

64

64

64

543

ŠĶAUNES
TAUTAS NAMS

358

68

68

66

Dagdas novads

5606

984

979

974

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Darbnīcas”,
Andzeļu pagastā, Dagdas novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo,
ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums
“Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005
0310, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6044 006 0108,
platība - 29,72 ha. Izsolāmās mantas
sākumcena – EUR 34 240. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai
pirms izsoles.
Izsolāmā manta apskatāma tās
atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot

ar izsoles komisijas priekšsēdētāju,
mob.29192507. Izsole notiks 2019.
gada 10.jūlijā 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 līdz 12.00 un no plkst.13.00
līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00).
Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā: www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html

Dagdas Novada Ziņas

Paveiktie darbi maijā Dagdas novadā
Konstantinovas pagastā:
Tika appļauta pagasta teritorija un ceļmalas, iestādītas puķes; veikta ceļu klātnes
planēšana; tika nolīdzinātas un nokrāsotas
Tautas nama fasādes sienas, tagad sākās iekšējo sienu remonts.
Šķaunes pagastā:
Pagastā tika veikta ūdens sistēmas un iekārtu profilaktiskā dezinfekcija. Strādnieki
aktīvi veica ikdienas darbus: pļāva zāli pagasta teritorijā; veica kapsētu appļaušanu un teritorijas sakopšanu pirms kapusvētkiem; appļautas un sakārtotas ūdens ieguves vietas.
Uz pašvaldības ceļa Vujenki – Mači – Kožanki
notiek krūmu izciršana ceļmalās.
Svariņu pagastā:
Pagastā tika veikta Kromanišku un Ruskuļevas kapsētu sakopšana, kārtējo reizi sakoptas ielu malas un appļauta pagasta teritorija; uzsākts kosmētiskais remonts Svariņu
pasta telpās.
Bērziņu pagastā:
Zāles pļaušana kapsētās un kapsētu teritorijas sakopšana; krūmu izciršana pašvaldības ceļa “Andžāni-Andžānu kapi” grāvmalās

un ceļmalās; zāles pļaušana pagasta pārvaldes teritorijā un ciemā Porečje, Punduri.
Asūnes pagastā:
Sagatavoti un atvesti 21 m2 malkas Asūnes sākumskolai, notika teritorijas labiekārtošana un zāles pļaušana - izpļauti 5,9 ha,
turpinās skolas ēkas remonts.
Ķepovas pagastā:
Teritorijas labiekārtošana, zāles pļaušana, veikts pašvaldību ceļu remonts Lukšova-Misnikova, Neikšāni - Lielie Katrinišķi un
Apaļi-Meļkeri 1,23 km garumā.
Andzeļu pagastā:
Tika appļautas ceļmalas, sakopta pagasta
teritorija.
Andrupenes pagastā:
Kazimirovas ezera krastā atjaunota pontona laipa; Pozņakovas kapsētā novākti bīstamie koki; veikti ikdienas labiekārtošanas
darbi.
Pilsētsaimniecības paveikti darbi:
Veikti ikdienas labiekārtošanas darbi pilsētā; nozāģēti vecie, bīstamie koki pie Domes
ēkas; demontēti pontoni jaunajā pludmalē;
uzsākta jaunās pludmales rekonstrukcija.

3

Sociālā dienesta ziņas
Maijā 64 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas
statuss un 10 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas
statuss.
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts
216 ģimenēm EUR 12770,66
apmērā, dzīvokļa pabalsts
naudā EUR 1566,59 apmērā piešķirts 46 ģimenēm un
natūrā - 19 ģimenēm EUR
813,42 apmērā, citi pabalsti
pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 29 ģimenēm
EUR 753,97 apmērā.
Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 5102,29 apmērā,
apbedīšanas pabalsts vai papildus pašvaldības pabalsts
apbedīšanai – EUR 523,53;
pabalsts jaundzimušo aprūpei – EUR 880,- 4 ģimenēm,
pabalsts Otrā pasaules kara
5 veterāniem – kopā EUR
150,-; pabalsts 7 donoriem –
EUR 35,-; 4 pabalsti malkas

iegādei vai apkures izdevumu
daļējai segšanai personām
ar invaliditāti – EUR 480, –
apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 78 vecuma
pensionāriem EUR 2325,32
apmērā, citi pabalsti (duša,
ceļu tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) – EUR 440,-.
Kopā paredzēto pabalstu
izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR 25840,78.
Papildus jau esošajām,
2 personām veikta ikdienas
aktivitāšu un vides novērtēšana, 1 persona ievietota
ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā – VSPC “Dagda”,
1 pilngadīga persona un
2 bērni saņēmuši sociālo
rehabilitāciju (kā no prettiesiskām darbībām cietušie) un
uzsāktas sociālā darba lietas
- ar 2 ģimenēm un 1 pilngadīgu personu.

Siltais
un
saulainais
pavasaris PI “VSPC “DAGDA”” atnāca ar daudziem interesantiem un aizraujošiem
pasākumiem. Mūsu seniorus
neaizmirst ne Dagdas novada organizācijas, ne Dagdas
viesi.
Marta mēnesis atnāca ar
skaistu un saturīgu Dagdas
Mūzikas un mākslas skolas
skolēnu – jauno mākslinieku darbu izstādi. Audzēkņi
mums prezentēja darbus, kas
veltīti Sieviešu dienai, skaistas dabas gleznas un klusās
dabas, kas parāda jau augstāku prasmi.
Starptautiskajā Sieviešu
dienā mūsu centra vīrieši
darināja jaukus rokdarbus un
davināja tos mūsu dāmām.
Tie bija īpaši skaisti salvešu
groziņi, kuros iekšā bija ievīti
pavasara ziedi – tulpes. Jaukās dāvanas sagādāja prieku
mūsu dāmām.
Pirms pašām Lieldienām
ticību, cerību un mīlestību
mūsu centrā atnesa Katoļu,
Pareizticīgo un Vecticībnieku
mācītāju vizītes, kuru laikā
klientiem bija iespēja parunāt
par garīgām tēmām, iet pie
grēksūdzes un saņemt Svēto
Sakramentu. Atbilstoši Lieldienu svētkiem kopā ar klientiem tika izrotātas VSPC telpas.
Lieldienās pie mums ciemos ieradās Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV
“DAGDA” audzēkņi un skolotāji. Mūs priecēja viņu skais-

tās dziesmas, novadītie konkursi un citas aktivitātes. Kā
garšīgs pārsteigums bija tas,
ka tehnikuma audzēkņi mūs
cienāja ar pašgatavotiem pīrāgiem un konfektēm. Paldies
skolotājām!
Skaistu koncertu 8.maijā
mums sniedza Dagdas novadu Jauniešu iniciatīvu centrs
“Dagne”. Jaunie dejotāji un
dziedātāji sniedza patiesu
prieku klientiem.
18.maijā Dagdā notika
6. Starptautiskais bērnu un
jauniešu mūzikas, deju un
modes festivāls “Apskauj
mani, māmuliņa!”. Šī pasākuma patronese vadītāja Marija
Mickeviča nekad neaizmirst
iepriecināt mūsu seniorus.
Šajā skaistajā un saulainajā
dienā brīvā dabā ārā pie PI
“VSPC “Dagda””
viesojās
jaunie dejotāji no Tallinas
- Franču skolas deju grupa
“Leesikad”, Verhņedvinskas
horeogrāfijas deju kolektīvs
“Ļaļki” , Panevežas deju kopa
“Grandinele” un Visaginas
Mākslas skolas “Bārnu kapela”. Šis svētku ieskaņu koncerts, kas ilga veselu stundu,
sagādāja patiesu prieku. Šadi
pasākumi ir mūsu enerģijas
un pozitīvā spēka avots nākamajām dienām.
Paldies visiem par ziedoto laiku, neaizmirstamajiem
mirkļiem un laba vēlējumiem!

Dagdas novada pašvaldības projektu
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” Siltais un saulainais pavasaris
REZULTĀTI

Kārtējo gadu Dagdas novadā norisinājās
pašvaldības projektu konkurss “Sabiedrība
ar dvēseli 2019”, kas dod iespēju novada
iedzīvotājiem īstenot savas idejas apkārtējās
vides labiekārtošanā un ikdienas dzīves
uzlabošanā.
Projektu konkursa ietvaros tika iesniegts
rekordliels projektu pieteikumu skaits - 18
projektu pieteikumi, no tiem vērtēšanas komisija finansiāli atbalstīja 10 projektus uz
kopējo summu 4885,40 EUR.
Atbalstītie projekti un piešķirtais finansējums:
1. Iedzīvotāju grupas “Ezermalas” projekts
“Laivas piestātne un makšķerēšanas laipa pie Dagdas ezera” – 500,00 EUR.
2. Ciema OZOLIŅI iedzīvotāju projekts
“SAPŅU ROTAĻPLACIS” – 500,00 EUR.
3. Iedzīvotāju grupas “Ziediņi” projekts
“Saules ceļš” – 500,00 EUR.
4. Dagdas katoļu draudzes projekts “Baznīcas telpas infrastruktūras uzlabošana” –
500,00 EUR.
5. Alejas ielas 5 iedzīvotāju projekts “Alejas

ielas 5 pagalma labiekārtošana” – 500,00
EUR.
6. Vokālas grupas “Solversija” projekts
“Darīt, lai radīt! Palikts, lai būt!” – 500,00
EUR.
7. Galšūnas ezeru paaudzes projekts “Vēsturiska dabas taka” – 500,00 EUR.
8. Daudzīvokļu mājas Alejas iela 35 iedzīvotāju projekts “Daudzīvokļu mājas Alejas
ielā 35, Dagda kāpņu telpu un pagraba
ieejas durvju nomaiņa” – 500,00 EUR.
9. Deju grupas “Ezeriņi” projekts “Deju ritmos jauni mēs” – 385,40 EUR.
10. Asūnes katoļu draudzes projekts “Krucifiksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Asūnes baznīcas dārzā” –
500,00 EUR.
Liels paldies visiem, kas ņēma dalību konkursā un veiksmi projektu īstenošanā!
Apstiprinātie projekti īstenojami ne vēlāk
kā līdz 2019.gada 30.septembrim.
Informāciju sagatavoja:
Projektu koordinatore
Tatjana Munda

Dagdas novada Gada dzimta 2019!
6. Starptautiskā bērnu
un jauniešu dziesmu un
deju, modes teātra festivāla
laikā, 2019. gada 18.maijā
tika sveiktas 14 Dagdas novada Gada dzimtas 2019.
Konkursa mērķis bija godināt un popularizēt Dagdas
novada dzimtas, kuras ar savu
piemēru un veikumu ir veicinājušas dzimtas vērtību nostiprināšanos mūsu sabiedrībā.
Vēlreiz leposimies un sveiksim Gada dzimtas:
Brilu dzimta, Isaku dzimta,
Jermaku dzimta, Kavunu dzimta, Rutkovsku dzimta, Ļevkovu
dzimta, Plataču dzimta, Pabinu
dzimta, Stepiņu dzimta, Pudniku dzimta, Kolīšu dzimta, Dorofejevu dzimta, Maļkeviču dzimta un Arnicānu dzimta.
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Olesja Zavadska
PI “VSPC “Dagda””
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Pasākumi bibliotēkās
Bērnu literatūras nodaļā
19.06. plkst. 13:30 Bibliotekārā stunda “Visa laba Jāņu
zāle”
25.06. plkst. 10:00 Rīta stunda mazajiem “ Veiklais garausis”
14.06. Informācijas diena
“Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā jūnijā”;
Jūnijs – decembris: lasītveicināšana “Lasi un piedalies
Bērnu, Jauniešu un Vecāku
žūrijā”;
Janvāris – decembris: konkurss “Krāj un laimē Bērnu
literatūras nodaļā”.
Literatūras izstāžu plāns
03.06. – 29.06. Literatūras
izstāde “Jūnija jubilāri: Anna
Rancāne, Jānis Peters”;
03.06. – 20.06. Līgo dienas
ieskaņai “Līgo, līgo, Jāņabērni!”;
03.06. – 29.06. Tematiska izstāde “Augu aptieciņa”;
Jūnijs – augusts “Ceļosim
grāmatu pasaulē arī šajā vasarā!”;
14.06. – 29.06. Jaunieguvumu izstāde “Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”
Andrupenes bibliotēkā:
3.06. ,,Cilvēka dvēseles valoda” Bērnu aizsardzības
dienai veltīts
literatūras
apkopojums. Izstāde rosina
pārdomām par ģimenes pamatvērtībām;
3.06. – 28.06. ,,Grāmata
vasaras lasītpriekam” Literatūras izstāde piedāvā
aizraujošas un populāras
piedzīvojumu grāmatas pusaudžiem;
6.06. – 11.06. ,,Nodoties darbam ar visu sirdi” Plaukta
izstāde. Krievu dzejniekam,
dramaturgam un prozaiķim Aleksandram Puškinam
220” ;
12.06. ,,Kukainīši ragainīši”
Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem ,,Mazie pētnieki
iepazīst kukaiņu pasauli”
10.06. – 14.06. ,,Es ticu
Dievam un tautai...” (Anna
Rancāne) Latgales spilgtākās
dzejnieces Annas Rancānes
jubilejas gadā – autores grāmatu izstāde
17.06. – 25.06. ,,Saulei līdzi
ritinot” Tematiska izstāde –
vasaras saulgriežu tradīcijas,
ticējumi un citi folkloras materiāli
25.06. – 28.06. ,,Ar skumjām
neapsnigt” Plaukta izstāde.
Dzejniekam Jānim Peteram–80;

26.06. – 12.07. Rokdarbnieces Lidijas Leitānes darbu izstāde. Iepazīsimies ar mūsu
novada radošiem cilvēkiem;
26.06. ,,Mūsu vaļasprieki””
Senioru grupas ,,Domubiedri” tikšanās ar rokdarbnieci
no Šķaunes – Lidiju Leitāni
Asūnes bibliotēkā:
05.06. “Dzīve un radošā
darbība.”, izstāde veltīta
Andreja Dripes 90 – jai atceres dienai;
06.06. “Obraz berežno hranimij...”, izstāde veltīta ievērojama krievu rakstnieka
Aleksandra Puškina – 220-jai
atceres dienai;
15.06. “Pepija Garzeķe, Čigānmeitēns Ringla, Barbara,
Kristīne un citas...”, literatūras izstāde, veltīta Antas
Krūmiņas, Jaunatnes teātra
aktrises un novadnieces 85 –
jā jubilejā;
21.06. “Līgo, Jānīt, Līgo....”,
izstāde
veltīta
vasaras
saulgriežiem, Jāņu apdziedāšana.
Ezernieku bibliotēkā:
20.05. – 14.06. Rokdarbnieces Tamāras Dorofejevas
krustdūrienu un pērlīšu izšuvumu tehnikā darināto
gleznu izstāde;
03.06. – 14.06. “No piesardzīga optimista pozīcijas”
-grāmatu izstāde veltīta
Andreja Dripes jubilejai;
17.06. – 28.06. “Ņem līdzi līgojot!” – Līgo un Jāņu dienai
veltīta literatūras izstāde;
20.06. plkst.12.00 Radošā
darbnīca “Pīsim Jāņu vainagus!”;
25.06. – 01.07. “Tikai vienam nepalikt...”– Jānim Peteram–80 (grāmatu izstāde)
Konstantinovas bibliotēkā:
03.06. Jaunākās literatūras
izstāde jūnijā;
12.06. Literatūras izstāde “…ar sirdi un dvēseli
rakstīts”. Dzejniecei, žurnālistei, publicistei Annai Rancānei – 60;
17.06. Tematiska izstāde
“Vasaras saulgrieži”;
20.06.
Radošā
darbnīca
“Pinu, pinu vainadziņu”;
- Katru ceturtdienu darbojas
sieviešu klubiņš “Veiksme”.
Ķepovas bibliotēkā:
06.06. – 10.06. Ķepovas
bibliotēkā literatūras izstāde “Aleksandram Puškinam–220”, veltīta Krievu rakstnieka Aleksandra
Puškina 220 atceres dienai;

12.06. – 15.06.
“Dzejniecei
Annai
Rancānei–60”. Plaukta izstāde;
18.06. – 25.06. “Visa laba
Jāņu zāle...”Tematiska izstāde, veltīta Līgo un Jāņa
dienām. Sieru izstāde un degustācija.
Svariņu bibliotēkā:
5.06. – 19.06. Literatūras
izstāde: “Laiks turpinās...”;
6.06. – 20.06. Pēcpusdiena:
“Daruj ti mne bespečnostj i
smirenje...”;
12.06. – 26.06. Literatūras
izstāde: “Lai sapnī savu nākotni redzētu...”;
17.06. – 27.06. Tematiskā izstāde un apskats: „Ai, Jānīša
vakariņš, Ozoliņa tērērājs!”;
27.06. – 25.07. Eksponātu
izstāde: ”Mirkļa ķērāji”.
Šķaunes bibliotēkā:
3.06. – 11.06. „Brīvam brīdim” jauno grāmatu izstāde;
6.06. – 16.06. „Pīdzimt
Latgolā” literatūras izstāde
veltīta Latgales dzejniecei
Annai Rancānei;
13.06. – 25.06. „Sagaidīsim
Līgo svētkus” tematiska literatūras izstāde.
Dagdas novada bibliotēkā:
01.06. – 28.06. „es rakstīšu,
kā mana roka raksta, Nedz
man ir kanons kāds, nedz
modes ateljē…” Jāņa Petera
80 gadu jubileja; “Dzeja es
jūtos vislabāk…” Annas Rancānes 60 gadu jubileja;
01.06. – 28.06. “Tikai laimīgi
bērni izaug stipri un veseli”
Starptautiskā bērnu tiesību
aizsardzības dienu – 1.jūnijs;
13.06.
plkst.
11.00–12.00
“Bibliotēkas pakalpojumi”
Informācijas stunda;
01.06. – 28.06. “To nevar
aizmirst” (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena)Tematiska izstāde;
27.06. plkst.11.00–12.00 “Bibliotēkas pakalpojumi” Informācijas stunda;
28.06. “Izlasi pirmais” Jauno grāmatu diena;
19.06. “Viss par ziepēm” Tematiska pēcpusdiena;
01.06. – 28.06. Dārzu mistērija: sakņu dārzi. Tematiska
izstāde;
04.06. – 28.06. Dagdas novada iedzīvotājas Lidijas Leitānes rokdarbu izstāde;
01.06. – 28.06. “Saulgriežu
svētki – Līgo.” Tematiska izstāde.

Atgādinājums par invazīvo augu sugu (latvāņu)
izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu
Pašvaldība informē, ka
normatīvie dokumenti nosaka īpašnieka atbildību par
viņa zemi. Augu aizsardzības
likums saistībā ar latvāņiem
nosaka aizliegumu audzēt
invazīvas sugas un īpašnieka
vai valdītāja pienākums tās
iznīcināt, ja tās izplatījušās
šajā īpašumā (Augu aizsardzības likuma 18.1 panta

trešā daļa).
Tāpat, pašvaldība atgādina, ka par invazīvo augu
sugu (t.sk. Latvāņu) izplatības ierobežošanas pasākumu
neveikšanu personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 51.2 pantu. Šajā
pantā noteiktās sankcijas pa-

redz pārkāpējam: fiziskajām
personām - brīdinājums vai
naudas sods no 100 līdz 350
euro, juridiskajām personām
– brīdinājums vai naudas
sods no 280 līdz 1400 euro.
Atkartoti gada laika: fiziskajām personām - naudas sods
no 350 līdz 700 euro, juridiskajām personām – naudas
sods no 570 līdz 2900 euro.

Visčaklākais lasītājs 2018
Dagdas novada bibliotēkas
BĒRNU LITERATŪRAS
NODAĻĀ

Es zinu, ka tas nav iespējams,
Es zinu, ka to taču nevar izdarīt,
Bet, ja burvju feja mani aicinātu
Vienu vēlēšanos piepildīt,
Es lūgtu šo –
Visas pasaules grāmatas izlasīt!
Visas, kādas vien ir pasaulē,
Citu pēc citas kā jūrā zivis zvejot –
Stāstus, romānus, lugas, hronikas,
Enciklopēdijas un pat dzeju!
Ieva Samauska
Lasot grāmatas, mums ir unikāla iespēja apceļot visu pasauli. Grāmatu lasīšana palīdz mums atpūsties, uzzināt ko
jaunu, attīstīt fantāziju, palielināt vārdu krājumu, mudināt
sevi uz jaunām idejām vai arī to realizēšanu.
Jau sesto gadu pēc kārtas tiek sumināti tie skolēni,
kuriem grāmatu lasīšana ir viena no mīļākajām nodarbēm un
grāmata – gaismas un siltuma avots, grāmata - uzticams atbalsts, padomdevējs, skolotājs, grāmata – draudzene!
PII “Saulīte” ( Eimija Leonoviča – Batņa, Liene Matjušonoka, Mārtiņš Rutka);
1. klase (Madara Koļča, Ervīns Punculis, Daivis Staģis);
2. klase (Veronika Šēfere, Luīze Kromāne, Raivis Munda);
3. klase (Rebeka Vjatere, Patrīcija Baldiņa, Nika Malinovska);
4. klase (Melānija Skreba, Māris Orols, Evelīna Zemlicka);
5. klase (Viktorija Šēfere, Kristija Eta Rutka, Evelīna Stepiņa).
Ilona Bronka
Dagdas NB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
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2018. / 2019. mācību gada sasniegumi

Mācību gads straujiem soļiem tuvojas nobeigumam. Atskatoties atpakaļ, varam secināt, ka tas, kā parasti,
ir bijis ar saviem kritieniem un sasniegumiem, priecīgiem un sirdi plosošiem mirkļiem, bagāts ar dažādiem
notikumiem. Mācību gada laikā skolēni ir piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un
skatēs, SZPD konferencēs un sporta
sacensībās.
2018./2019. mācību gada laikā
Dagdas novada skolēni ir piedalījušies septiņās Dagdas novada un
desmit Krāslavas un Dagdas novadu apvienības mācību priekšmetu
olimpiādēs, sešās Valsts olimpiādēs,
divās Valsts atklātajās olimpiādēs
un četrās Latgales reģiona atklātajās
olimpiādēs. Kopumā šajās olimpiādēs
piedalījās 167 Dagdas novada skolēni, no kuriem 80 ir guvuši godalgotās
vietas un Atzinības.
Vietas un Atzinības ir ieguvuši sekojošie Dagdas vidusskolas
skolēni – Ilze Reča, Žanis Sisojevs,
Armands Jermaks, Daniels Frīdrihs, Daniela Čapķeviča, Marina
Smoļaninova, Anastasija Gaveika,
Renāte Ciganoviča, Darja Markova,
Kristīne Mihailova, Līga Beitāne,
Jūlija Smoļaninova, Loreta Pisarenoka, Diāna Čerņavska, Ņikita
Šaļtis, Viktorija Vojevodska, Linda Slapiņa, Raimonds Belkovskis,
Vineta Bite, Karīna Kuzmenko,
Kristīne Vinokurova, Airita Olehnoviča, Jana Krauliša, Raimonds
Eisaks, Aigars Volčenoks, Armands Rutka, Jevgēnijs Locs, Evija
Utāne,
Artis
Ņukša,
Undīne
Kromāne,
Nikita
Zavadskis,
Raitis Locs, Elvis Krūmiņš, Raivo
Malinovskis, Lana Žvirble, Ksenija
Barkanova, Artis Kalpišs, Raivis
Kuznecovs, Reinis Vigulis, Veronika
Šēfere, Evija Andžāne, Adriana
Plakoša, Luīze Kromāne, Armands
Strautiņš, Mārtiņš Kokars, Viktors
Kuzmins, Jānis Lomakins, Ralfs
Daniels Rakickis, Elvis Stepiņš,
Ervīns
Žavoronkovs,
Edgars
Mačukāns, Emīls Rukša, Ervīns
Punculis, Elga Pauliņa, Jana Antonova; Ezernieku vidusskolas
skolēni – Viola Daniela Kiseļova,
Jūlija Mošaka, Violeta Milaševiča,

Ilze Andžāne, Sintija Mizāne, Elīna
Meikšāne, Dana Moisejenoka, Anna
Marija Vaišļa, Viktorija Jakušenoka, Sintija Vaišļa, Viktorija Lukiša, Everts Kārlis Dārznieks, Darja
Žurova, Viktorija Skorohodova, Jekaterina Eisaka; Andzeļu pamatskolas skolēni – Raivis Bartušs, Viola
Ļebedeva, Evita Ložkina, Danila Sinicins, Sanita Sinicina; Andrupenes pamatskolas skolēni – Viesturs
Streļčs, Rasmis Pavlovs; Asūnes sākumskolas skolēni – Dagnija Neikšāne, Mārtiņš Zeiza; Šķaunes sākumskolas skolēns – Dairis Kašs.
Dagdas vidusskolas 11. kl. skolēns
Aigas Volčenoks ir piedalījies Valsts
matemātikas olimpiādē, Dagdas vidusskolas 9. kl. skolēns Ņikita Šaļtis
ir piedalījies Valsts bioloģijas un vēstures olimpiādēs, Andzeļu pamatskolas 9. kl. skolēns Danila Sinicins ir
piedalījies Valsts fizikas un ķīmijas
olimpiādēs, Ezernieku vidusskolas
12. kl. skolniece Viola Daniela Kiseļova ir piedalījusies Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē
un Valsts atklātajā mājsaimniecības
olimpiādē ieguvusi 3. vietu.
3. vietu Latgales atklātajā dabaszinību un matemātikas multidisciplinārajā olimpiādē ieguva arī Andzeļu
pamatskolas 9. klases skolēnu komanda – Evita Ložkina, Danila Sinicins un Viola Ļebedeva.
Tradicionāli maijā notiek skolēnu
un skolotāju pieņemšana pie Dagdas
novada domes priekšsēdētāja. Dagdas
novada domes priekšsēdētājs Aivars
Trūlis sveica skolēnus un skolotājus
par viņu sasniegumiem 2018./19.m.g.
Ir svarīgi , lai katrs skolēns atrod pie
mums Dagdas novada izglītības iestādēs savu vietu, savas izaugsmes
visefektīvāko variantu, sava brīvā
laika vislabāko nodarbi. Nekas dzīvē
netiek sasniegts vienkārši sēžot un
gaidot, kad notiks kāds brīnums. Ikviena mērķa sasniegšanas pamatā ir
smags darbs un upurēšanās. Diez vai
veiksme var uzsmaidīt un no debesīm
nolaisties Aladins ar burvju lampu
un visu mainīt dzīvē. Paldies Jums
par darbu, enerģiju un savas skolas,
Dagdas novada popularizēšanu!
Par gūtajiem rezultātiem Valsts
konkursos, skatēs, SZPD konferencē,
Latgales reģiona olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un sporta sacensībās
naudas balvas un Goda diplomus
saņēma sekojošie skolēni – Daniela
Čapķeviča, Elīna Staģe, Raitis Ižiks,

Sabīne Čumika, Katrīna Maļuhina,
Adriana Plakoša, Agate Krilova, Sintija Sadovska, Katrīna Kuzņecova,
Undīne Kromāne, Reinis Vigulis,
Raimonds Belkovskis, Samuels Zariņš, Viktors Kuzmins, Daniels Kazakevičs, Luīze Kromāne, Linards
Pauliņš, Andrejs Vorobjovs, Amālija
Grišāne, Evita Ložkina, Danila Sinicins, Viola Ļebedeva, Renāts Taranda, Dace Moisejenoka, Aivars Eisaks,
Irina Smoļaninova, Jūlija Mošaka,
Veronika Ostrovska, Viola Daniela
Kiseļova, Jūlija Bernatoviča, Sintija Kotleronoka, Viesturs Streļčs,
Ieva Murāne, Ezernieku vidusskolas
8. – 9. kl. zēnu volejbola komanda,
Dagdas vidusskolas jauktais koris, Dagdas vidusskolas pop grupa
“Youth”, Dagdas vidusskolas 4. klašu
vokālais ansamblis.
Kā “Veiksmīgākais mācību olimpiādēs” tika apbalvoti – Sintija
Mizāne, Marina Smoļaninova, Anna
Marija Vaišļa, Ņikita Šaļtis, Danila
Sinicins, Kristīne Mihailova, Viola
Daniela Kiseļova, Armands Jermaks,
Airita Olehnoviča, Daniela Čapķeviča; kā “Veiksmīgākais mācībās”
– Kristīne Ižika, Juliāna Siliņeviča,
Sundari Pavlova, Anna Marija Vaišļa, Vineta Bitte, Viktorija Vojevodska,
Lana Žvirble, Viola Daniela Kiseļova,
Jevgēnijs Locs, Daniela Čapkeviča;
kā Dagdas novada aktīvākais skolēns
tika apbalvoti – Airita Olehnoviča,
Undīne Kromāne, Oskars Stepiņš,
Jūlija Mošaka; kā Dagdas novada
“Gada sporta komanda – 2019” –
Dagdas vidusskolas 2. kl. komanda
(skolotāja Lilija Novicka) un Dagdas
vidusskolas volejbola komanda (skolotājs Harolds Kavinskis). Nosauktie
nominanti saņēma Goda diplomus
un pateicības balvas.
Par gūtajiem rezultātiem Valsts
konkursos, skatēs, SZPD konferencē,
Latgales reģiona olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un sporta sacensībās
Goda diplomus un naudas balvas
saņēma sekojošie skolotāji – Ausma Grizāne, Vija Gekiša, Leonora
Brence, Anna Krilova, Marija Micķeviča, Olga Boboviča, Lidija Kartenko, Rita Orole, Rita Vaišļa, Tatjana
Žvirble, Lilija Novicka, Vija Nipere,
Vladislavs Bartušs, Irēna Lovčinovska, Olga Šalajeva, Vita Orole,
Aina Žariņa, Bronislava Andžāne,
Diāna Kiseļova, Lija Lukaševiča,
Jānis Vaišļa, Aija Vaičule, Mārīte Bondere, Mairita Konošonoka,

Viktors Ivanovs, Harolds Kavinskis,
Aina Slesare.
Par izglītības iestāžu dalību Starptautiskajos projektos 2018./2019.m.g.
uzslavas rakstus un pateicības balviņas saņēma: Dagdas vidusskola,
Ezernieku vidusskola, Aleksandrovas internātpamatskola un Dagdas
PII “Saulīte”.
Paldies tika teikts arī skolēnu vecākiem. Lai arī turpmāk mūsu skolēniem ikdienu ir atsaucīgi vecāki!
Lai vecākiem ir iespēja katru nedēļu
atvērt e-klasi vai dienasgrāmatu un
apskatīties savu bērnu sasniegumus!
Lai vecāki ir Jums blakus ikdienā
un svētku reizēs un jebkurā brīdī,
kad šķiet ir jāparunā par to, lai jums
arvien labāk veiktos!
Savus priekšnesumus sniedza
Dagdas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: Artūrs Trepša, Aivars
Eisaks un Undīne Kromāne. Dagdas vidusskolas 12.klases skolniece
Sintija Sadovska un Ezernieku
vidusskolas skolniece Dace Moisejenoka priecēja mūs ar skaisto dzejas
lasījumu. Andrupenes pamatskolas
folkloras kopa “Saiveņa” pārsteidza
ar lielisko uzstāšanos.
Paldies tika teikts Dagdas novada izglītības iestāžu vadītājiem un
vietniekiem par to darba mīlestību,
kas ieguldīta izglītības attīstībā
2018./19.m.g.: Vijai Gekišai, Diānai
Stikutei, Veltai Augustovai, Irēnai
Maļkevičai , Inesei Domkovai, Inesei Paškevičai, Anitai Malinovskai,
Tatjanai Kromānei, Inesei Kuzņecovai, Aleksandram Gžibovskim,
Bronislavai Andžānei, Svetlanai
Malinovskai,
Artūram
Babrim,
Lolitai Beitānei un Vijai Niperei.
Izglītības iestāde ir kā kuģis. Kapteinis viens nevar ar visu tikt galā. Ja
ir laba komanda un līdzbraucēji grib
sasniegt mērķi, tad viss ir lieliski.
Daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kāds
ir pats kuģis un kādi vēji pūš burās
un ūdeņi skalojas apkārt.
Paldies par līdzšinējo atbalstu
Dagdas novada pašvaldībai!
Lai saules siltie stari, lietus lāšu
svaigums, varavīksnes krāšņums un
ziedošās pļavas ar putnu dziesmām
piepilda mūsu dvēseles šīs vasaras
atvaļinājumos un skolēnu brīvlaikā,
dodot spēku jaunam ceļa sākumam
septembrī!
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa
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Sporta ziņas

Maijā sporta skolas audzēkņi piedalījās sekojošos
sporta pasākumos:
4. maijā vieglatlēti piedalījās sacensībās “Skrējiens
apkārt Krāslavai 2019”.
Viņiem vajadzēja pārvarēt 5
km distanci. Viņu labākie rezultāti savās vecuma grupās:
Ieva Murāne un Daniels Kazakevičs – 1.vieta; Aigars Andžāns, Sandra Dimpere un
Arnis Dimpers – 3.vieta.
16.maijā
volejbolisti
(2003.- 2004.g. dzim.) piedalījās Rēzeknes novada skolēnu sacensībās pludmales
volejbolā. Sacensībās piedalījās astoņas komandas.
Einārs Šņucins ar Sergeju
Markinu izcīnīja 1. vietu, Danila Bisters ar Aleksandru
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Radionovu - 2. vietu, Danila
Malinovskis ar Lauri Kašu 3. vietu.
25.maijā Jana Poļaka un
Simona Zemlicka piedalījās
Preiļu pludmales volejbola
sacensībās un starp sešām
komandām ieguva 2. vietu.
26.maijā vieglatlēti piedalījās sacensībās “Alūksnes
kausi 2019”. Viņu labākie
sasniegumi: Ieva Murāne –
1.vieta 1500m skriešanā; Samuels Zariņš – 2.vieta lodes
grūšanā un 3.vieta tāllēkšanā; Viktors Kuzmins – 2.vieta augstlēkšanā un Daniels
Kazakevičs – 3.vieta 1000m
skriešanā.

Ritma deju svētki “Dejotprieks”

Pozitīvu emociju gaisotnē 1.maijā Asūnes brīvdabas estrādē jau piekto gadu
pēc kārtas norisinājās ritma
deju svētki “Dejotprieks”.
Katru gadu kolektīvu
skaits pieaug. Šogad uz skatuves kāpa 20 kolektīvi no
12 Latgales novadiem: Dagdas, Krāslavas, Aglonas,
Kārsavas, Ludzas, Ilūkstes,
Daugavpils, Viļānu, Viļakas,
Līvānu, Ludzas un Preiļu.
Skatītājus ar krāšņiem
tērpiem, raitiem deju soļiem
un neizsīkstošo enerģijas
plūsmu priecēja Pildas TN
līnijdejotāju kolektīvs ”Soli
pa solim” (vad. Svetlana
Duzinkeviča); Rožupes KN
līnijdeju grupa “Rose River”
(vad. Elita Kārkle); Rudzātu
SN līnijdeju grupa “Avenes”
(vad. Jolanta Ļubka-Tarasova); Bērzgales pagasta KN

netradicionālo deju grupa
“Šiks” (vad. Anita Turlaja);
Grāveru TN līnijdeju grupa
“Lī Dejas” (vad. Inta Beikule); Konstantinovas TN
līnijdeju grupa “Magnolijas” (vad. Sandra Mateja);
Andrupenes TN līnijdeju
grupa “Eiforija” (vad. Irina
Vasiļevska); Mežvidu TN līnijdeju grupa “Chilly Cha
Cha” (vad. Anita Turlaja);
Robežnieku TN deju grupa
“Robežnieku Alise” (vad.
Alla Zabelova); Asūnes TN
līnijdeju grupa “Balzāms
dvēselei” (vad. Aina Skoromko); Pušas TN līnijdeju
grupa “Pirmais solis” (vad.
Ruta Mika); Kalniešu TN
sieviešu deju grupa “Fantāzija” (vad. Lilija Maslovska);
Šķaunes TN sieviešu deju
kopa
“Romantika” (vad.
Natalja Sprukte); Nīcgales

TN līnijdeju grupa “Rodeo
meitenes”(vad. Rudīte Grosberga); Maltas KN līnijdeju
grupa “Pieneņpūkas” (vad.
Ruta Mika); Viļakas KN līnijdeju grupa “Ziemeļmeitas”
(vad. Aija Leitena); Viļānu
KN līnijdeju grupa “Cherry
lady” (vad. Anita Sārne); Pelēču KN deju studija “Bravo” (vad. Gunta Katkeviča);
Indras TN estrādes deju kolektīvs “Va Bank” (vad. Ilona
Kangizere); Dvietes pagasta
KN līnijdeju grupa “Atkal”
(vad. Līga Ostrovska).
Svētki noritēja jautrā un
pozitīvā gaisotnē, jo visi smēlās enerģiju no katra izdejotā
deju soļa.
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Sporta skolas metodiķis:
J. Igaunis

Paziņojums iedzīvotājiem!

Pateicības
Daudzi Dagdas novada iedzīvotāji pamanīja, ka pie Domes
teritorijā tiek zāģēti koki. Daudzos tas izraisīja sašutumu, citos uztraukumu, bet daļai pārdzīvojumu.
Visi koki iepriekš tiek apsekoti un rūpīgi izvērtēti, un tikai
tad tiek pieņemts lēmums par koku nozāģēšanu.
Nozāģētie koki bija veci un lielāka vēja laikā apdraudēja
gan garāmgājējus, gan ceļa satiksmi.
Arī turpmāk Dagdas pilsētas teritorijā tiks izzāģēti vecie
koki. To vietā tiks iestādīti jaunie kociņi.
Prieks, ka cilvēki nav vienaldzīgi un interesējas par notiekošo situāciju novadā.
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Paldies visiem mūsu Dagdas novada kolektīviem un to vadītājiem, iestāžu administrācijai, pagastu pārvaldēm, vieskolektīviem,
jauniešu centriem, mūsu lieliskajiem skatītājiem, sponsoriem par dalību un atbalstu
6.Starptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivālā ”Apskauj mani,
māmuliņa!” 18.maijā, Dagdas pilsētas parkā!
Plašāku ieskatu par festivāla dalībniekiem
var iegūt:
http://www.dagda.lv/uploads/media/Apskauj_mani_mamulina_2019_festivala_elektroniska_avize.pdf
Festivāla organizatoru vārdā Dagdas novada IKSN vadītāja
M.Micķeviča

Aleksandrovas internātpamatskolas kolektīvs saka sirsnīgu un mīļu
PALDIES Dagdas novada jauniešu
iniciatīvu centra vadītājai Ainai Odiņecai, JIC bērniem un jauniešiem,
JIC deju grupas „Nika” vadītājai Veronikai Mamedovai, kā arī Aivaram
Bačkuram par skaistām dejām, jautrām rotaļām, dāvaniņām un vienkārši par sirsnību, atsaucību un pozitīvu
emociju dāvināšanu mūsu skolas kolektīvam “Pateicības dienā”. Pateicoties JIC, pasākums pārvērtās par
īstiem svētkiem!
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Mūsu Dievnamam – 25
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Kapusvētki Dagdas novadā
(jūnijs – jūlijs)
Datums

Laiks

Kapi
Jūnijs

Plaukstošs un ziedošs pavasaris apdāvina mūsu tēvu
zemīti un cilvēka dvēseli ar
burvīgu skaistumu, krāšņumu un apreibinošu smaržu,
ar ticību, mīlestību un cerību
labajam.
Mūsu Andzeļu ciematā
pirms 25 gadiem maija mēnesī
prāvesta Jāņa Stepiņa vadībā
un ar tautas atbalstu, ar lūgšanām un ziedojumiem, muižkunga Veisenhofa būvētā
ēkā tika veikts kapitālremonts, telpas tika pielāgotas
baznīcas vajadzībām.
Mēs pateicamies Dievam,
ka viņš ir atsūtījis prāvestu
Jāni Stepiņu kalpot Dagdas
apvidū, kas ar ticību, mīlestību, nenogurstošu enerģiju
un prasmi iedvesmot cilvēkus, ir spējis paveikt šo brīnišķīgo darbu.
1994. gadā 15. maijā arhibīskaps Jānis Pujāts to iesvētīja Jāņa Kristītāja godam.
Mūsu ciematā ir savs
Dievnams! Sākās garīgās dzīves atjaunotne. Tas ienesa
katrā cilvēka dvēselē mieru,
mīlestību, ticību.
Mēs pateicamies visiem
cilvēkiem, kas piedalījās
draudzes atjaunošanas darbos. Daudzi ir aizgājuši mūžībā, citi paliek vecāki, bet
nāk jauna paaudze, kas turpinās garīgo dzīvi, to izkop-

jot, pilnveidojot un nododot
nākamajam paaudzēm. Ir tik
jauki redzēt ģimenes ar bērniem!
Laiks rit, draudzē veidojās savas tradīcijas, mainās
prāvesti, bet ticīgo ļaužu vēlme pēc Dieva Svētības un palīga nerimst.
Šodien, 15. maijā kuplā
skaitā no tāliem un tuviem
ciematiem pulcējamies Dievnamā uz draudzes Jubileju,
pateikties Dievam un lūgt
gan priesteriem, gan tautai
Dieva Svētību un palīdzību.
Skan plūstošas ērgeļu
melodijas,
skanoša Olgas
Šalajevas un draudzes balss
ievada Svēto Misi, ko cerebrē mūsu bijušais prāvests,
bet tagad Preiļu dekanāta
dekāns Jānis Stepiņš, mūsu
bijušais draudzes prāvests,
bet tagad Šķaunes draudzes
prāvests Andris Sprukts un
mūsu draudzes prāvests Jānis Voverovs.
Dekāns Jānis Stepiņš
uzsvēra, ka katra cilvēka
dzīvē Dievnams ir garīgās
dzīves centrs, ka te ir tā vieta,
kur mājo Dievs. Dekāna acīs
varēja redzēt lielu prieku par
sava garīgā darba augļiem.
Svētku dalībniekiem dvēseles piepilda Svētais gars,
prieka un pacilātības sajūta,
ka arī ticības stiprinājums

tālākām ikdienas gaitām.
Mēs pateicamies visiem
priesteriem, kas vadīja un
vada mūsu draudzi. Tikai
esot vienotiem gan lūgšanās,
gan darbos, ar mīlestību un
prasmi iedvesmojot draudzi,
var paveikt liekas nepieciešamo. Tas ir lieliski!
Sirsnīgi pateicamies Dagdas novada IKSN nodaļas
vadītājai Marijai Micķevičai
par atbalstu, uzmundrinājumu, skaistiem vēlējumiem
arī šajā svinīgajā dienā!
Paldies sakām Dagdas
novada domei par finansiālo atbalstu, un organizētiem
projektiem!
Paldies Andzeļu pagasta
pārvaldei par sniegto palīdzību saimniecisko jautājumu
risināšanā!
Sirsnīgi
pateicamies
draudzei,
svētceļniekiem,
Labdariem, visiem cilvēkiem,
kas ar lūgšanām, ziedojumiem, atsaucību un atbalstu,
lielo un mazo darbu veikšanā
ir palīdzējuši sakopt un izveidot Dievnamu – Dieva lielāko dāvanu cilvēcei!
Lai Svētais Gars ikkatru
iedvesmo labajam!
Lai Dieva svētīti ir jūsu
ceļi un darbi!
Draudzes vecākā
Veronika Vērdiņa

08.06.
08.06.
08.06.
08.06.
08.06.
15.06.
15.06.
15.06.
15.06.
15.06.
22.06.
22.06.
22.06.
22.06.
22.06.
22.06.
22.06.
23.06.
29.06.
29.06.
30.06.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
13.07.
13.07.
13.07.
13.07.
13.07.
14.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
28.07.

12:00
11:00
13:00
12:00
15:00
14:00
12:00
15:30
13:00
14:30
13:30
15:00
13:00
14:30
14:00
15:30
12:00
15:00
15:00
16:30
12:00

Žērkļi
Žogotovas
Punduru (Sv. Mise)
Kriškinovas
Zeiļovas
Eisaku
Valahu
Sīvergolas
Šilovas
Moroziku
Asūnes
Dūķeļu kapos
Šķaunes jaunajos (Sv. Mise)
Šķaunes vecajos
Zeļļu
Sabaļu
Bižas
Kozlovas (Sv. Mise)
Leimaņu
Maču
Piertnīki
Jūlijs
11:00
Dubuļu
13:00
Muižnīku (Sv. Mise)
15:00
Rēču
14:00
Baltas
14:00
Andzeļi
15:30
Muranišķu
15:00
Perveļovas
11:00
Virauda
13:00
Jaunokra
13:00
Bricu (Sv. Mise)
12:00
Meļķeru
15:00
Kuprišu
15:00
Vorzovas
13:00
Kovaļķu (Sv. Mise)
15:00
Kōršupļovas
12:00
Zastenki
13:00
Rukmaņi
14:00
Dagdas pilsētas vecajos
15:30
Krivinišķu
14:00
Nazaru
uzreiz
Beresnes
pēc sv. Mises
(sv. Mise baznīcā plkst.11:00)
15:00
Veteraucu
14:00
Ludvikovas
15:00
Romulišķu
12:00
Piertnīki
14:30
Andrupene

Konkurss „Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”
Turpinot
iepriekšējo
gadu
tradīciju, Dagdas novada pašvaldība
arī šogad turpina skaistāko dārzu,
māju, iestāžu vērtēšanas tradīciju.
Konkursa mērķis ir radīt interesi
Dagdas novada iedzīvotājos, zemes
īpašniekos un komersantos sev
piederošo īpašumu sakārtošanā un
motivēt iesaistīšanos Dagdas novada
teritorijas sakopšanā un ainavas
veidošanā ar moto: Ieceri! Izveido!
Gūsti prieku pats un priecē citu!
Konkurss
notiek
šādās
nominācijās:
• Sakoptākais ciems Dagdas novadā;
• Sakoptākā lauku sēta Dagdas
novadā;
• Sakoptākā
individuālā
māja
Dagdas novadā;
• Tradīcijas un kultūras mantojums

lauku sētā Dagdas novadā;
• Sakoptākā daudzdzīvokļu māja
Dagdas novadā;
• Sakoptākā iestāde Dagdas novadā;
• Sakoptākais uzņēmums/ zemnieku
saimniecība Dagdas novadā;
• Pievilcīgākais
tūrisma
piedāvājums Dagdas novadā.
Nolikums un pieteikuma anketa
ir pieejama: http://www.dagda.lv/
pasvaldiba/konkursi.html
Cienījamais
Dagdas
novada
iedzīvotāj! Piesaki savu dārzu
konkursam „Dagdas novada
ziedu dzīpari Latvijas villainē”.
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja
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Pasākumi
Dagdas novada
Kultūras centra
struktūrvienībās jūnijā:
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Dagdas Novada Ziņas

Andrupenes TN
23.jūnijā plkst. 20.00 –
Ielīgošana Andrupenes
lauku sētā
Andzeļu TN
23.jūnijā – Andzeļu TN
vokālā ansambļa “Priekam”
ciemošanās pie Andzeļu
pagasta Jāņiem
Asūnes TN
23.jūnijā plkst.11.00 –
Ielīgošanas pasākums
Asūnes brīvdabas estrādē
Bērziņu TN
23.jūnijā plkst. 21.00 – Līgo
vakars pie Bērziņu TN
Ezernieku SN
22.jūnijā – Jāņu un Ivanu
sumināšana Ezernieku
pagastā;
23.jūnijā – “Juoņu kauss”
Pludmales volejbolā
meitenēm Ezernieku
pludmalē;
23.jūnijā plkst. 19.00 –
Saulgriežu svētkiem veltīts
koncerts, pēc tā - Zaļumballe
Ķepovas SN
23.jūnijā plkst. 20.00 - Līgo
svētki pie Ķepovas SN
Konstantinovas TN
23.jūnijā plkst. 21.00 –
Ielīgošana Konstantinovas
ciema parkā
Svariņu TN
23.jūnijā plkst. 20.00 Svētku programma “Līgosim
šo naksniņu!” pie Svariņu
TN
Šķaunes TN
23.jūnijā plkst. 21.00 - Līgo
vakars ‘’Jau smaržo Jāņu
zāles’’ pie Šķaunes TN
Dagdas KC
9.jūnijā plkst. 15.00 –
Normunds Rutulis ar
koncertprogrammu
”Man nav žēl” (biļetes
iepriekšpārdošanā- 4.00
EUR, koncerta dienā – 5.00
EUR);
14.jūnijā plkst. 11.30 –
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņai ziedu
nolikšana pie pieminekļa
“Sērojošā māte”;
21. jūnijā plkst.20.00 Vasaras saulgriežu svētki
Dagdas pilsētas skvērā;
23. jūnijā plkst. 22.00 –
Zaļumballe
ar “Marchello”
(Oļegs Kurakins)
Dagdas pilsētas parka
estrādē.
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VIŅSAULĒ AIZGĀJUŠIE * MAIJA MĒNESĪ

IZLAIDUMI DAGDAS NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS!
9. KLAŠU IZLAIDUMI:
13.06. plkst. 11:00 - Aleksandrovas internātpamatskola
15.06. plkst. 16:00 - Andzeļu pamatskola
15.06. plkst. 17:00 - Dagdas vidusskola
15.06. plkst. 18:00 – Ezernieku vidusskola
15.06. plkst. 18:00 - Andrupenes pamatskola

Arols Bārtulis (dz.1934.g.)
Gorelkins Vasilijs (dz.1924.g.)
Hofmane Ingrīda (dz.1952.g.)
Jemeļjanovs Sergejs (dz.1951.g.)
Peipiņš Juljans (dz.1932.g.)
Pisarenoka Bronislava (dz.1932.g.)
IZSAKĀM DZIĻU LĪDZJŪTĪBU TUVINIEKIEM
*reģistrētie Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļā

12. KLAŠU IZLAIDUMI
08.06. plkst. 17:00 – Dagdas vidusskola
08.06. plkst. 18:00 – Ezernieku vidusskola
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