Novada svētki "Annas Dagdā"
nosvinēti godam!

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 6. septembrī
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Dagdas Novada Ziņas

26. jūlija Domes sēdes lēmumi
►► Tika apstiprināti Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošie noteikumi
Nr.2018/4 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības
nolikums”
►► Deleģēja pārvaldes uzdevumu Dagdas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību SIA „Dagdas komunālā saimniecība”, organizēt patērētājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) Dagdas pilsētas teritorijā; ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana Dagdas
pagasta teritorijā.
►► Vienai personai anulēja ziņas par deklarēto
dzīvesvietu.
►► Tika pieņemta zināšanai Sociālā dienesta
sniegtā informāciju par sociālā budžeta izpildi 2018.gada 1.pusgadā. No 2018.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem
EUR 382 020,- Dagdas novada Sociālais
dienests 2018.gada 1.pusgadā izlietojis EUR
172 219,- jeb 45,08 %.
►► Piekrita veidot sadarbību ar nodibinājumu
“Sociālo pakalpojumu aģentūra” un noslēgt
nodomu protokolu par “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra” izveidi Daugavpilī pakalpojumu īstenošanai Latgales reģionā.
►► Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.2018/5
„Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos
Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības
budžetu 2018.gadam”.
►► Apstiprināja pārskatu par Dagdas novada
pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 1.pusgadā:
1. Budžeta ieņēmumu daļā – 5 019 154 EUR
jeb 51,74 %, t.sk. atlikums gada sākumā
293 163 EUR.
2. Budžeta izdevumu daļā – 4 641 171 EUR
jeb 47,92 %.
3. Speciālā budžeta :
3.1. ieņēmumu daļā – 364 215 EUR
jeb 29,32 %, t.sk. atlikums gada sākumā
23 663 EUR;
3.2. izdevumu daļā – 189 400 EUR
jeb 15,32 %.

►► Apstiprināja jaunā reakcijā Aleksandrovas
internātpamatskolas cenrādi aprūpes pakalpojuma “atelpas brīdis” nodrošināšanai projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros ar 2018.
gada 1.augustu.
►► Noteica maksu 1.00 EUR/h + PVN 21% par
Dagdas Mūzikas un mākslas skolas vienas
telpas (ar klavieru izmantošanu) Alejas ielā
15A, Dagdā lietošanu.
►► Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības
publisko pārskatu par 2017.gadu.
►► Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR
36 000,- apmērā uz 3 gadiem ELFLA līdzfinansētā projekta “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” īstenošanai
►► Nolēma ņemt vidējā termiņa aizņēmumu
Valsts kasē EUR 615 000,- apmērā uz 20
gadiem Dagdas vidusskolas sporta laukuma
pārbūves īstenošanai ESI fonda līdzfinansētā
izglītības iestāžu investīciju projekta “Veselīga dzīve – pirmie soļi radīt laimīgu nākotni”
(projekta Nr.LLI-329) ietvaros.
►► Pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājam ar 2018.gada 1.augustu noteica mēnešalgu EUR 900,00.
Atzina par nenotikušu pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Asūnes ielā 23, Dagdā,
Dagdas novadā 2018.gada 5.jūlija izsoli un nolēma rīkot atkārtotu šī nekustamā īpašuma izsoli,
pazeminot izsoles sākumcenu par 40% no nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu EUR
240,00
►► Atzina par nenotikušu pašvaldības nekustamo īpašuma - dzīvokļa Nr. 3 Asūnes ielā 23,
Dagdā, Dagdas novadā 2018.gada 5.jūlija izsoli un nolēma rīkot atkārtotu šī nekustamā
īpašuma izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu
par 40% no nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu EUR 300,00
►► Tika apstiprināti Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošie noteikumi
Nr.2018/6 „Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 26.novembra saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un
izcenojumiem Dagdas novadā””, kurš paredz,
ka topogrāfiskais plāns ir derīgs 2 gadus.

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018.gada 26.jūlijā
Nr. 2018 / 6
APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības
domes
2018.gada 26.jūlija sēdē
(protokols Nr.9, 15.§)
Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2011.gada
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību
un izcenojumiem Dagdas
novadā”
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
6.pantu, 13. panta sesto,
septīto, astoto daļu un 26.panta trešo daļu
1. Izdarīt Dagdas novada
pašvaldības 2011.gada 26.ok-

tobra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību un izcenojumiem Dagdas novadā” (turpmāk
– Saistošie noteikumi) grozījumu, papildinot Saistošos noteikumus ar 5.1 punktu šādā
redakcijā:
“5.1 Topogrāfiskais plāns ir
derīgs 2 (divus) gadus, skaitot no tā reģistrācijas datuma
vietējās
pašvaldības
datubāzē”.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Dagdas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Dagdas Novada
Ziņas”.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

►► Tika veiktas izmaiņas Dagdas novada domes
pastāvīgo komisiju sastāvā:
Zemes jautājumu komisijas sastāvā
Zemes nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā
Ētikas komisijas sastāvā
►► Saskaņoja Dagdas novada pašvaldības pārstāvju un Kultūras centra vokālās grupas
“Solversija” braucienu š.g. 4.-5.augustā uz
Lietuvu dalībai Visaginas pilsētas svētku pasākumā.
►► Saskaņoja Dagdas novada Sporta skolas
audzēkņa un trenera braucienu š.g. 15.-20.
augustā uz Čehiju dalībai Starptautiskajās
vieglatlētikas sacensībās Jabloņecā.
►► Saskaņoja Dagdas, Andzeļu un Asūnes jauniešu centru dalībnieku braucienu š.g. 27.augustā uz Lietuvu, Zarasajas pilsētu un nodrošināt pašvaldības transportu.
►► Nolēma piedalīties Latvijas Dabas fonda projektā “Vides apziņas celšana par dzidrūdens
ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē” un piešķirt Projekta līdzfinansēšanai EUR 400,- no pašvaldības 2018.gada
speciālajā budžetā plānotajiem līdzekļiem Vides aizsardzībai.
►► Izskatīti dzīvokļu jautājumi – 3 personām
tika izīrēta dzīvojamā platība un 10 personām
pagarināja īres līgumu.
►► Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas
tiesību pagarināšanu; par zemes gabala sadali un adreses piešķiršanu; par adreses likvidēšanu; par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības; par zemes ierīcības projektu izstrādi;
par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
►► Tika pieņemts zināšanai izpilddirektora pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes
pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un
audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv/ Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli.

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka
izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots
pašvaldības nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.2, Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas
novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa
ar kopējo platību 21,4 m2 un pie dzīvokļa
īpašuma piederošo kopīpašuma 2070/7180
d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemes
gabala. Izsolāmās mantas sākumcena –
EUR 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
A.Gekišu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks
2018.gada 5. septembrī plkst. 10:00 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. 8.0012.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās
līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/
pasvaldibas-izsoles

Informāciju sagatavoja: Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka
izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots
pašvaldības nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.3, Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas
novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa
ar kopējo platību 26,6 m2 un pie dzīvokļa
īpašuma piederošo kopīpašuma 2620/7180
d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemes
gabala. Izsolāmās mantas sākumcena –
EUR 300, nodrošinājums 10% apmērā no
nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada
pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta
apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju
A.Gekišu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks
2018.gada 5. septembrī 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. 8.0012.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās
līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/
pasvaldibas-izsoles
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Dagdas vidusskola skolēnus jaunajā mācību gadā sagaidīs ar izremontētām klasēm un jaunu āra klasi.
Skolā pilnā sparā norit remontdarbi. Tiek pilnīgi izremontētas metālapstrādes, kokapstrādes klases, kur zēni
var mācīties darboties šajās nozarēs. Arī
mājturības klase ar virtuvi, kur meitenes
pilnveidos savas ēdiena pagatavošanas
iemaņas. Ir nomainīta elektroinstalācija, grīda, ieliktas ugunsdrošās durvis.
Remonts notiek arī divās tualetēs, bet ar
laiku ir ieplānots pakāpeniski izremontēt
visas skolas tualetes. Pa visu ēkas jumta perimetru ir uzstādīta norobežojuma
barjera.
Ir uzcelta arī āra klase. Āra klase
kalpos kā vieta, kur vadīt ne tikai
mācību stundas, bet arī īstenot citus
izglītojošos ārpusskolas pasākumus
skolēniem. Fiziski āra klase ir ierobežo-

Skolu gatavo jaunajam mācību gadam
ta teritorija nodarbībām, kas notiek ārpus telpām, atvērta nojume, kas aprīkota
ar piemērotām mēbelēm. Mūsu gadījumā āra klase būs laba iespēja organizēt atpūtas brīžus, aktivitātes un citas nodarbības, lai izvairītos no lietus
un tiešiem saules stariem. Jau projekta Erasmus+ ietvaros nodarbības ārpus
skolas skolotāji vadīja mācību stundas
ārā. Bet tagad tā būs lieliska iespēja
veikt skolēniem savus ierakstus, pētījumus ērtāk. Āra klase atrodas vietā, kura
ir patīkami iekārtota un kur ir pietiekami
plaša un droša teritorija. Visas āra klases
koka daļas un mēbeles apstrādātas ar videi draudzīgu antiseptisku līdzekli, kura
sastāvs nenodara kaitējumu cilvēka veselībai un videi.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Silvija Rapša

Dagdas novadā aizvadīts 3. Latgales stāstnieku festivāls

Medus izņemšanas process.
Ar stāstiem par bitēm,
medu, biteniekiem un viņu
palīgiem Dagdas novadā
aizvadīts trešais Latgales
stāstnieku festivāls „Omotu
stuosti par bitinīkim”,
kas šogad tika veltīts bitenieka amata izzināšanai.
Festivāls no šī gada 20.–21.
jūlijam norisinājās Dagdā,
Andrupenē, Zundos un
Jaundomes muižā, pulcējot
stāstniekus no dažādiem
Latvijas novadiem un
Spānijas, kā arī vietējās
folkloras,
māksliniekus
un pašus amata pratējus –
biteniekus.
Latgale kopš seniem
laikiem ir atpazīstama ar
izkoptām dažādām arodu
un amatu prasmēm, kuru
pratēji mūsdienās sastopami
vēl aizvien. Latgales stāstnieku festivāla mērķis ik
gadu ir veicināt stāstniecības
tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma
daļas saglabāšanu, attīstīšanu

Stāstniece Ārija no Ventspils, kas stāsta
savus stāstus ventiņu valodā.

un tālāknodošanu Latgales
kultūrtelpā. Viens no festivāla uzdevumiem ir veidot
atpazīstamu un radošu platformu Latgales amatniecības
izzināšanai un popularizēšanai, un kopt dažādas latgaliskas izpausmes mutvārdos,
lai stāstos izbaudītu un stiprinātu latgalisko izlokšņu
daudzveidību, labskanību un
izteiksmes precizitāti. Šogad
stāstnieku festivāls piedāvāja
iespēju iepazīt vienu no senākajiem amatiem – bitenieka
amatu –, kas vēl aizvien ir
praktizēts un pieprasīts arī
mūsdienās.
Festivāls tika atklāts 20.
jūlijā, muzejā „Andrupenes
lauku sēta”, kur pēc svinīgajām uzrunām ikviens varēja
noklausīties priekšlasījumus
“Tradicionālo prasmju un
dzīvesveida atspoguļojums
Dagdas apkaimē 20. gs. 20.
gados Pieminekļu valdes
vākuma fotonegatīvos” un
„Senī omoti Dagdā. Bitinīka

stuosts”, kas rosināja interesi un iedvesmu turpmākai
un dziļākai Dagdas novada
vēstures un tradīciju izpētei.
Pēc priekšlasījumiem visi
festivāla dalībnieki un klāt
nākušie interesenti devās uz
Kroma kolnu, kur tika izzināts bitenieka amats senatnē, tostarp demonstrējot arī
senā bišu stropa atvēršanu
un medus izņemšanu. Pēc
saldās medus pauzes dalībnieki, sēžot pie ugunskura,
iepazinās un stāstīja savus
novadu stāstus. Pirmā festivāla diena noslēdzās ar
stāstu vakaru „Vokorā, kod
bitis guļ...” muzejā „Andrupenes laiku sēta”.
Festivāla otrā diena tika
atklāta ar stāstu un pasaku
rītu bērniem un vecākiem,
kas norisinājās Dagdas novada Tautas bibliotēkā. Paralēli šim pasākumam pārējiem
dalībniekiem
norisinājās
praktiskā stāstu stāstīšanas
nodarbība, ko vadīja izcilā

Bišu strops,kas taisīts ievērojot senču tradīcijas un
tehniku.
stāstniece no Spānijas, Susa- „Teira Latgolys muoksla”,
na Tornero. Tālāk festivāla atbalstīja Dagdas novads,
dalībnieki devās pie Dagdas Jaundomes muiža, muzejs
novada biteniekiem, Jura „Andrupenes lauku sēta”,
un Liānas Igauņiem, kā biedrība „Kroma kolna
arī uz Jaundomes muižu, bruoliste” un citi labvēļi.
kur svētku ietvaros notika vairāki citi pasākumi.
Vairāk informācijas:
Dalībniekiem
Skaidrītes
Evija Maļkeviča
Kupšes pavadībā bija iespēja
Latvijas stāstnieku
darboties vaska veidošanas
asociācijas priekšsēdētāja
darbnīcā. Savukārt pēcpusstāstnieki@gmail.com
dienā norisinājās sarunu
+371 26187266
pēcpusdiena “Man bij viena
tāda bite, kā pērnā goteniņa”
ar sabraukušajiem biteniekiem. Festivāls noslēdzās ar
brīvdabas sarīkojumu un
lielo stāstu vakaru „Bitīt
matos!”, kurā uzstājās gan
vietējie, gan viesu stāstnieki
un kolektīvi.
Festivālu „Omotu stuosti par bitinīkim” organizēja
Latvijas Stāstnieku asociācija, Dagdas novada Folkloras
centrs, biedrība „Aprika”,
Latviešu folkloras krātuve,
Mazais stāstnieks Elvis.
kultūras un mākslas biedrība
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Starptautiskā jauniešu vasaras nometne Dagdā

Šī gada 02. jūlijā Dagdā noslēdzās starptautiskā jauniešu vasaras nometne – “HEALTHY
LIFESTYLE AND ECOLOGY”. Kopumā nometnē piedalījās 32 dalībnieki no Latvijas (Dagdas vidusskolas ) un Lietuvas ( Visaginas pilsētas izglītības iestādēm). Astoņu dienu garumā
(25.06.18.-02.07.18.) nometnes dalībnieki pilnveidoja prasmi sadarboties, strādāt komandā,
mācīties būt atbildīgam, domāt un darboties
veselīgi un radoši, izzināt sevi un dabu, rūpēties
par pilsētvides, vides un savu veselību, lietderīgi
un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Nometnes organizatori, dalībnieki, pedagogi
neslēpa prieku par paveikto, tomēr arī uzsvēra,
ka, nometnei tuvojoties noslēgumam, pārņem
dalītas izjūtas.
Nometni varētu raksturot kā dziesmu
„Kalniem pāri"- visu laiku bija kā pa kalniem:
ceļojām uz augšu, uz leju. Bija dažādām emocijām bagāti mirkļi. Protams, bija situācijas, kad
iespringt vajadzēja vairāk, tomēr virsroku ņēma
pozitīvās emocijas. Šī bija pirmā starptautiskā
nometne, kuru organizējām Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta "Healthy life
- first steps in creating happy future" /“HEALTHYLIFE”, LLI-329 ietvaros, tādēļ esam ieguvuši
daudz jauna, ne tikai sadraudzības ziņā, bet arī
zināšanu un pieredzes līmenī.
Visu nometnes laiku viena no prioritāte bija
dalībnieku starpā ieviest kopības izjūtu, lai latviešu jaunieši un lietuviešu jaunieši justos kā viens vesels.
Nometnes uzdevumi bija tendēti uz veselīgu
dzīvesveidu, komunikāciju, sadraudzību un
sadarbību.
Jaunieši daudz strādāja grupās , veidoja kopīgus darbus, tad prezentēja savu veikumu. Vakaros devās iepazīt pilsētu. Nometnes laikā tika
apmeklētas vairākas Latgalē zināmas vietas.
Lietuviešu dalībniekiem un pedagogiem ļoti
patika latviešu atvērtība un komunikabilitāte.
Viņi vairākkārt uzsvēra, ka apbrīno to mieru, ar
kādu mēs uzņemam vairāk nekā 32 dalībniekus.
Mums ir liels prieks to dzirdēt, jo centāmies, lai
viņiem te patiktu, lai viņi justos labi.
Lietuvas skolotājas piebilda: - Perfekti organizēta programma no latviešu partneriem, viss bija
pārdomāts. Arī atbalsta grupa bija uzdevuma

LSK Krāslavas, Dagdas,
Aglonas novadu komitejas
Šķaunes nodaļas brīvprātīgie
šī gada pavasarī piedalījās
Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā
"Sabiedrība ar dvēseli 2018",
kur guva 302,05 EUR finansiālu atbalstu savas idejas
īstenošanai. Projekta darba grupa, Sarkanā Krusta biedri un divi jaunieši,
pēc līguma parakstīšanas
uzsāka projekta "Lietu otrā
dzīve" realizāciju. Kā viens
no galvenajiem šīs idejas
mērķiem bija humāno drēbju nodošanas pakalpojuma

augstumos.
Kvalitātes rādītājs un neizsakāmi liels gandarījums ir tas, ka dalībniekiem ļoti patika nometnes
programma. Tas norāda uz to, ka esam labi
reklamējuši projektu un tā mērķi, vērtības, esam
parādījuši, ka ir vērts ievērot veselīgu dzīvesveidu
un saudzēt dabu. 8 dienu garumā par veselīgu
ēdināšanu rūpējās Dagdas vidusskolas ēdnīcas kolektīvs Natālijas Bistrovas vadībā. Ēdiens
neatkārtojās nevienu dienu. Sabalansēts, garšīgs.
Dagdas projektu komanda, it īpaši pedagogi,
kuri uzņēma un strādāja ar nometnes dalībniekiem ( Marija Micķeviča, Leonora Lune, Diāna
Kiseļova, Lidija Kudrjavcea, Aija Pabina, Harolds Kavinskis, Aivars Bačkurs), savu darbu ir
veikusi izcili!
Nometnes plānošanas periods bija garš, bet
pati nometne paskrēja ļoti ātri. Katra diena bija
piepildīta. Saule, vējš, lietus, daba un ūdens - tika
izbaudīts viss.
Lai arī jaunieši starptautiskā nometnē piedalās pirmo gadu, viņi esot lieliski iejutušies, no
viņiem starojot liela enerģija, sirsnība, viņi tverot
visu jauno.
Projekta mērķis: uzlabot pieejamību un efektivitāti izglītības, sporta un sociālo infrastruktūru
efektīvai īstenošanai jaunas sociālās iekļaušanās
pasākumus pierobežas reģionos Dagdā un Visaginas.
Galvenās aktivitātes:
1. Investīcijas infrastruktūrā :
• Tiks rekonstruēts sporta stadions Dagdā ( Dagdas vidusskolas teritorijā)
• Tiks rekonstruētas mācību telpas Visaginas
house of creativity.
2. Samazināta sociālā nevienlīdzība, uzlabojot

Derīgo mantu otrā dzīvē

kvalitātes uzlabojums, kura
rezultātā biedrības telpās
tika izveidots stieņu konstrukcijas pakaramais. Pateicoties šīs problēmsituācijas
risinājumam, tagad biedrībā
tiek nodrošināta ziedoto
drēbju kvalitatīva nodošana
pagasta iedzīvotājiem. Uz
šodienu humānās drēbes ir
labi pārskatāmas un telpā ir
patīkami uzturēties.
Projekta realizācijas laikā
darba grupa, drīvprātīgie
jaunieši, domubiedri ir guvuši labu pieredzi savu ideju
īstenošanā.

LSK Krāslavas, Dagdas,
Aglonas novadu komitejas
Šķaunes nodaļas vadītāja
Sandra Drozdova

izpratni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju
starp riskam pakļautiem jauniešiem un bērniem
ar īpašajam vajadzībām, veidojot draudzīgu tīklu
starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem.
3. Tiks organizēti vairāki izglītojošie pasākumi: Starptautiskās vasaras nometnes, sporta
spēles un “Šefpavārs jauniešiem” u.c. aktivitātes.
4. Projekta partneri kopīgi veiks pētījumu par
veselīgu dzīvesveidu, lai noteiktu zināšanu līmeni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju bērniem
un jauniešiem. Informācija tiks apkopota, lai izstrādātu 8 jaunas neformālās izglītības programmas lietuviešu un latviešu valodā.
Projektā piešķirtais finansējums:
projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no
tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39
valsts budžeta līdzfinansējums.
Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma
daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR
– ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.
Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu
Saite par projektu http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html
Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu
Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu.
Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.
Projekta koordinatore: Ligita Nagļa,
ligita.nagla@dagda.lv , t. 29366163
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Dagdas novadā izskanēja Latgales baltkrievu veltījums Latvijai simtgadē
Dagdas novadā izskanēja Latgales baltkrievu veltījums Latvijai simtgadē IV Baltkrievu dziesmu un
deju festivāls "Fest 2018".
14.jūlijā festivāla viesi ar
jautrām dziesmām un dejām pieskandināja Dagdu,
bet 15.jūlijā Baltkrievu sētas
aktivitātes varēja izbaudīt
Ezerniekos.
Festivāla ietvaros noritēja
vairāki pagalmu koncerti –
improvizētas Baltkrievu sē-

tas gan Dagdas pilsētā, gan
Ezerniekos. Taču vislielāko
skatītāju uzmanību piesaistīja Lielkoncerts, kas notika sestdienas pēcpusdienā
Dagdas brīvdabas estrādē.
Tajā piedalījās 30 amatiermākslas kolektīvi un individuālie izpildītāji no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas
- gan baltkrievu kopienas,
gan citu kultūru nesēji. 4,5
stundas ilgā koncertprogramma sastāvēja no 55

dažādiem priekšnesumiem.
Festivāla dalībniekus un apmeklētājus sveica goda viesi
- Baltkrievijas Republikas
konsuls Daugavpilī Nikolajs Romankevičs, Latvijas
Baltkrievu savienības valdes locekle Jeļena Lazareva,
Dagdas novada pašvaldības vadība un sadraudzības
pilsētas Visaginas (Lietuva)
delegācija.
Pasākumu
organizēja
Dagdas baltkrievu biedrība
VERBICA Latgales NVO
projektu programmas ietvaros, finansiāli atbalstīja
LR Kultūras ministrija un
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, līdzfinansējumu nodrošināja Dagdas
novada pašvaldība.
Projekta vadītāja
Inese Plesņa

Andrupenes pagasta „Veldzītes” svin desmit gadu jubileju

Andrupenes senioru deju kopa
"Veldzītes", kuru vada Gunta
Streļča, šogad svin desmito
dzimšanas dienu. Par godu šim
notikumam 22.jūlijā deju kopa
aicināja viesus uz JUBILEJAS
SADANCI. Pasākums bija daudzveidīgs gan ritmā, gan stilā. Bez
gaviļniekiem uzstājās vēl draugi – „Mežrozītes” (Krāslava),
„Saulespuķes” (Dviete), "Rudzupuķes” (Bebrene), „Magones”
(Višķi) un „Ezeriņi” (Dagda).
Senioru deju kopa „Veldzītes”
dibināta 2008.gadā. Sākotnēji kolektīvs saucās ”Veldze”, bet, reģistrē-

jot kopu, šis nosaukums izrādījās
aizņemts, un uz karstām pēdām dzima “Veldzītes”.
Deju kopa pārstāv Eiropas senioru dejas žanru, kas Latvijā tagad ir
populārs. Tā saknes nāk no senām
balles dejām, kā arī no dažādu valstu folkloras. Tās var būt dejojamas
pārī vai aplī. Dejotāju kleitas parasti
ir garas, pie tām dažādi aksesuāri rotas, cepures, cimdi, šalles. R i t miska un melodiska mūzika, viegli
deju soļi un skaisti tērpi rada lielisku
kombināciju, tā ir bauda acīm un
ausīm.
Pašreiz deju kopā ir astoņas dalīb-

nieces: Janīna Puža, Zoja Soboļeva, Ārija Girse, Regīna Aprube,
Liāna Vaičule, Anna Zvidriņa, Valija Jurčenko, Nadežda Bogdanova.
Kolektīvs ir saliedēts un draudzīgs,
turklāt arī pati vadītāja dejo kopā ar
pārējām dalībniecēm, jo gadās, ka
kāds no pamatsastāva nevar doties
uz to vai citu pasākumu, piedalīties
mēģinājumā.
Desmit gadu laikā deju kopa sevi
pieteikusi pārliecinoši Latvijas senioru deju kolektīvu vidū ar savu
dalību novada, reģionālos, valsts un
starptautiskos pasākumos. Dāmas ir
dejojušas uz prāmja Rīga-Stokhol-

ma, Dzintaru koncertzālē, Rēzeknē
Eiropas deju festivālā, Latgales senioru deju kopu festivālos, pasākumos Viļakā, Ludzā, Vārkavā, Daugavpilī, Dvietē, Aglonā, Līvānos,
Balvos, Ogrē, Jūrmalā, Latvijas
simtgadei veltītajā senioru deju lielkoncertā Olainē un daudz kur citur.
Skatītājiem ”Veldzītes” patīk, dejotājām parasti dāsni aplaudē, viņas
aicina arī uz citiem pasākumiem.
“Veldzītes” labi uzņem visur, arī ārpus Andrupenes un Dagdas novada.
Par godu jubilejai deju kopa ir
sarūpējusi sev jaunus tērpus. Audumu tērpu izgatavošanai iegādājās
projekta „Sabiedrība ar dvēseli”
ietvaros, tērpu darināšanu uzņēmās
pašas dalībnieces. Tagad “Veldzītes”
jūtas pavisam droši — jo vairāk
tērpu, jo tie ilgāk kalpos, turklāt
iespējas mainīt vizuālo tēlu ir vēl
plašākas, nekā līdz šim, un skatītājiem ir interesantāk vērot dejotāju
priekšnesumus.
Kopā sanākšana dāmām sagādā
prieku, tā ir iespēja izkustēties un
dzīvot aktīvu sabiedrisko dzīvi.
Andrupenes pagasta „Veldzītes”
ir brīnišķīgas! Lai raits dejas solis
un priecīgi gaiša turpmākā radošā
darbība! Sveicam jubilejā!
Dagdas novada Kultūras
centra vadītāja Inese Plesņa

Dagdas bērnu bibliotēkā:
07.08. Plkst. 13:00 – 14:00 Jautājumu pēcpusdiena “Kā darbojas ledusskapji”;
14.08. Informācijas diena “Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā augustā”;

Pasākumi bibliotēkās:
29.08. Plkst. 10:00 Rīta stunda mazajiem “Krāsas krāsiņas!”;
Jūnijs – decembris: Lasītveicināšana
“ Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu
un Vecāku žūrijā”;
Janvāris – decembris: Konkurss
”Krāj un laimē Dagdas bērnu bib-

liotēkā”;
Literatūras izstādes:
01.08. – 31.08. “Vējam magones
noliecas zemu” Dzjniecei Olgai
Lisovskai – 90;
“Matīss Kaudzīte – “ Mērnieku laiki”
līdzautors” Rakstniekam Matīsam

Kaudzītem – 170;
14.08. – 31.08. “Grāmatiņ, stāsti, kas
jauns!” Jaunieguvumu izstāde;
20.08. – 31.08. “Es zinu: laiks uz
skolu doties!” Plaukta izstāde.
Turpinājums 6.lpp
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Ezerniekos:
03.08. – 10.08. „Kamēr gaisma atnāk…”– grāmatu izstāde, kas veltīta
dzejnieces Olgas Lisovskas 90. gadadienai;
13.08. – 17.08. „Garšviela dzīvei –
kino”– grāmatu par kino izstāde.
Andrupene:
01.08. – 10.08. Dzejnieces Olgas
Lisovskas 90. jubilejas gadam veltīta
literatūras izstāde ,, Te, no šī lauka,
iesākās vērtību mērs";
18.08 – 31.08. Pirmā latviešu romāna
,, Mērnieku laiki" līdzautora Matīsa
Kaudzītes 170. jubilejas gadam veltīta literatūras izstāde.
Asūne:
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17.08. Radošā darbnīca “Mana 21.08. – 28.08. Enciklopēdijas stāsta
netradicionālā recepte.”, aicinu par nezināmo" grāmatu apskats.
dalīties ar savām jaunākajām un inte- Šķaunē:
01.08. – 20.08. „Veselība tepat
resantākajām receptēm;
28.08. “Velta Līne. Aktrise mājā pie līdzās” grāmatu izstāde par ārstniecīezera.”, literatūras izstāde, veltīta bas augiem, to vākšanu, žāvēšanu un
Aktrises Veltas Līnes – 95-jai atceres uzglabāšanu;
16.08. – 31.08. ”Cauri lappusēm”
dienai.
dāvināto grāmatu apskats.
Ķepova:
No 20.08 – 23.08. Ziedu kom- Konstantinova:
01.08. Jaunākās literatūras izstāde
pozīciju izstāde "Dālija-puķu dārza
augustā;
karaliene";
No 27.08 – 31.08. Izstāde "Es vēlos 03.08. Literatūras izstāde “Mēs visi
meklējam mājas…” Dzejniecei Olzināt " veltīta Zinību dienai.
gai Lisovskai – 90;
Andzeļi:
14.08. – 30.08."Dārzs burciņās " lit- 17.08. Literatūras izstāde ”Tik
eratūras izstāde par augļu un dārzeņu pagātne ir mūsu vien. Ar priekiem un
ar bēdām…” Rakstniekam Matīsam
sagatavošanu ziemai;

Kaudzītem – 170;
27.08. Literatūras izstāde “Stērstu
dzimtas stiprās sievietes” Rakstniecei Annai Žīgurei – 70;
Katru ceturtdienu darbojas sieviešu
klubiņš “Veiksme”.

Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošo
noteikumu Nr.2018/6
“Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Dagdas novadā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada
24.aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi” 81.punktu, kas paredz, ka “Topogrāfiskā
plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu,
bet ne ilgāku par diviem gadiem.”
Patlaban spēkā esošajos Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
nav noteikts topogrāfiskā plāna derīguma termiņš, kas būtu ilgāks par gadu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi noteikt topogrāfiskā plāna
derīguma termiņu 2 (divus) gadus, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, lai mazinātu nepieciešamību pēc topogrāfisko
plānu aktualizācijas biežuma.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Divi Dagdas novada Sporta skolas vieglatlēti 10.jūlijā startēja starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās
“Valmieras spēles - 2018”, kurās piedalījās Latvijas un Igaunijas U-16 un
U-18 vecuma sportisti. Linards Pauliņš 100 m priekšskrējienā uzrādīja
labāko laiku un finālā ar 11,65s palika nepārspēts. Viņam zelta medaļa.
Mārtiņš Konošonoks augstlēkšanā
ar 1,80 m rezultātu piekāpās tikai
Igaunijas sportistam un ierindojās
2.vietā.
12.jūlijā jaunie vieglatlēti piedalījās
Krāslavas atklātajās starptautiskajās sacensībās atjaunotajā pilsētas
stadionā. Konkurencē ar sportistiem
no Krāslavas, Daugavpils pilsētas

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
1.Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”
un mājaslapā www.dagda.lv.
2.Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Dagdas novada būvvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

Sporta skolas panākumi jūlijā

un novada, Jēkabpils, Preiļiem,
Novopolockas,
Dagdas
sporta
skolas L. Novickas audzēkņi ieguva
vienpadsmit dažāda kaluma medaļas
un trešo vietu 4 x 100m stafetē. Pirmo
vietu izcīnīja Daniels Kazakevičs un
Katrīna Kuzņecova 200 m distancē.
Katrīna ieguva arī bronzu 60 metros.
Sudrabs tika Undīnei Kromānei,
Kristapam Stepiņam, Viktoram
Kuzminam augstlēkšanā, Samuelam
Zariņam lodes grūšanā, bronza –
Kasparam Andžānam lodes grūšanā,
Viktoram Kuzminam un Kristapam
Stepiņam
tāllēkšanā,
Raivo
Malinovskim 80 m distancē. Sportisti
bija ļoti gandarīti par sasniegumiem
un par skaistajām medaļām, kuras
pasniedza Latvijas
Vi e g l a t l ē t i k a s
savienības prezidente
Ineta Radeviča.
12.jūlijā
sporta
skolas trīs meiteņu un
divas zēnu volejbola
komandas piedalījās
Latvijas
Volejbola
federācijas
rīkotajās vasaras spēļu I.
posmā, kuras notika
Madonā.
Labākus
rezultātus sasniedza

U-17 meiteņu komanda, izcīnot 5.
vietu. U-15 grupā meitenēm 22 komandu konkurencē mūsējām 16. un
18. vieta. U-15 vecuma grupas zēni
ierindojās 6.vietā, bet U-17 komanda
8.vietā.
Dagdas volejbolistes turpināja
startēt Krāslavas GAMES pludmales
volejbolā. Ilze Beitāne un Jana Poļaka izcīnīja 3.vietu. Simona Zemlic-

ka un Kristīne Vasiļevska palika 4.
vietā, bet Nadežda Gribute un Lāsma Vasiļevska ierindojās uzreiz aiz
viņām. Pavisam piedalījās 9 sieviešu
komandas.
Vija Nipere
Dagdas novada
Sporta skolas direktore
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Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē
28. jūlijā novada svētkos godināja konkursa "Dagdas novada ziedu
dzīpari Latvijas villainē" laureātus.
Šogad
izvērtēšanai
dažādās
nominācijās tika pieteikts 21 īpašums.
Nominācijā "Sakoptākā lauku
sēta Dagdas novadā" bija pieteikti
3 īpašumi. Par laureātu kļuva Sandras
un Viktora Krūmiņu īpašums.
Nominācijā "Sakoptākā individuālā māja Dagdas novadā" bija
pieteikti 5 īpašumi. Par laureātiem
kļuva Valentīna un Juris Bogdāni,
Maija un Jurijs Ļevkovi.
Nominācijā "Sakoptākā iestāde
Dagdas novadā" bija pieteiktas 3
iestādes. Par laureātiem kļuva VSPC
Dagda un Andzeļmuižas Sv. Jāņa
Kristītāja Romas katoļu baznīca.

Nominācijā
"Sakoptākā
daudzdzīvokļu
māja
Dagdas
novadā" bija pieteikta viena
daudzdzīvokļu māja Asūnes ielā 2,
kas arī kļuva par laureātu.
Nominācijā "Sakoptākais ciems
Dagdas novadā" tika pieteikts
Asūnes ciemats.
Nominācijā "Mazais daiļdārzs"
bija pieteikti 3 īpašumi. Par laureātiem kļuva Rita un Aivars Reči, Irina
un Valērijs Vasiļevski.
Nominācijā "Krāšņāka puķu
dobe" bija pieteikti 2 īpašumi. Par
laureātu kļuva Ludmilas Zariņas
īpašums.

Irinas un Valērija Vasiļevsku krāšņās puķu dobes

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Silvija Rapša

VSPC ‘’Dagda’’ Latvijas 100 - gades simbols

Sandras un Viktora Krūmiņu atpūtas zona

14.jūlijā Asūnē tika godināti labākie Dagdas novada pļāvēji ar izkaptīm!
Prieks,
ka
pļaušanas
prasme Dagdas novadā nav
zudusi! Par to mēs katru
gadu pārliecināmies ikgadējos tradicionālajos Pļaušanas
svētkos. Šogad to organizatori bija asūnieši.
Sestdienas rīts sākās ar nelielu lietutiņu, kas vēlāk ļoti
labvēlīgi ietekmēja pļaušanu.
Asūnes pagasta pļavā pulcējās dažāda vecuma cilvēki,
lai paši piedalītos sacensībās
vai atbalstītu kādu draugu
vai kaimiņu.
Sacensību atklāšanas uzrunā Dagdas novada domes
priekšsēdētājs sveica dalībniekus un novēlēja visiem
veiksmi.
Tautas
nama
pašdarbnieki
iepriecināja
klātesošos ar jautrām dejām. Vēl dažas uzrunas un
novēlējumi, un sacensības varēja sākties! Pirmās
pļaut devās vīriešu komandas. Veiksmīgākie un
prasmīgākie pļāvēji šogad
Svariņu vīrieši, Astašovas
kungi mājās aizveda sudraba
kausu un medaļas, bet bronza palika pie mājiniekiem.
Sieviešu komandas pļāva izcili, prieks bija vērot to
no malas, cik gludi un taisni
likās vāls! Uzvarēja Asūnes
sievietes, 2.vieta - Svariņu
komandai, 3.vieta - Konstantinovai.

Diemžēl, jauniešu komanda sacensībām bija pieteikta
tikai viena, un, protams, uzvaras laurus plūca tā - Konstantinovas čaklie puiši.
Tie, kas vēl nebija tikuši
pie medaļām, varēja sacensties individuāli.
Lūk, rezultāti:
Jaunietes no 13 - līdz
18 gadiem - bija viena Jana
Vitāne no Ezerniekiem, viņa
arī ieguva 1.vietu.
Jaunieši no 13 - līdz 18 arī tāpat - Jans Gerasimovs
no Konstantinovas - 1.vieta.
Dāmas līdz 50 gadiem
- vienīgā, 1.vieta - Oksana
Savka no Asūnes.
Dāmas virs 50 gadiem1.vieta - Natalja Drozda,
2.vieta- Žeņa Stepiņa, 3.vieta - Aina Skoromko.
Kungi līdz 50 gadiem 1.vieta - Ilmārs Kalpišs, 2.vieta - Vladimirs Žuravskis,
3.vieta - Jānis Isaks jaunākais
Kungi virs 50 gadiem
- 1.vieta - Antonijs Vaiculevičs, 2.vieta - Jurijs Ļoļāns,
3.vieta - Aivars Šļahota.
Kurš nemācēja vai negribēja pļaut, tie varēja piedalīties vainadziņu pīšanas
konkursā. Visātrākā pinēja –
Agnese Viosna, bet visskaistākais vainadziņš - Solvitai
Stepiņai!
Stiprā dzimuma pārstāv-

ji mērojās spēkiem “vīru
cīņās”- kurš tālāk aizvels
siena rulli. Stiprākie jaunieši
mūsu novadā -1.vieta- Dainis
Staņevičs, 2.vieta- Mārtiņš
Jakovels, 3.vieta - Jānis
Juhna.
Pļaušanas svētku programmas kuplināšanai tika
pieaicināta Mākoņkalna folkloras kopa, kura iepazīstināja
svētku dalībniekus ar siena
pļaušanas, vākšanas, zārdošanas, talku rīkošanas
un pusdienu gatavošanas
tradīcijām. Skatītāji varēja
nogaršot arī pagatavoto auksto zupu, iesaistīties dažādās
spēlēs un konkursos, saņemot par to balvas.
Ludzas amatnieku centra
meistars Saļimons Kipļuks
pasākuma
apmeklētājiem
ierādīja gan izkapts kapināšanu, gan strīķēšanu. Dažam labam sacensību dalībniekam
palīdzēja izstrīķēt izkapti,
lai tas gūtu uzvaru! Jaunākos
svētku dalībniekus meistars
mācīja izgatavot svilpītes, un
drīz vien pļava skanēja.
Jauniešu biedrības „Ašo
kompānija”
brīvprātīgie
biedri palīdzēja organizēt
konkursus,
apskaņoja pasākumu
un aktīvi darbojās
kopā ar visiem svētku dalībniekiem.

Paldies visiem svētku
dalībniekiem par aktivitāti,
atsaucību un labestību!
Projekts tika īstenots
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Atbalsts kultūras programmām
reģionos” ar Latvijas valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, īstenojot
Latgales Kultūras programmu 2018. Līdzfinansējumu
nodrošināja Dagdas novada
pašvaldība.
Projekta vadītāja
Olga Lukjanska
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Dagdas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 2. - 31. jūlijam
reģistrēti 5 jaundzimušie
zēni kuriem doti šādi vārdi:

Maksims, Railands,
Arsens, Marks, Ričards
Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

Atbildīgais par izdevumu:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Silvija Rapša, silvija.rapsa@dagda.lv,

tālr. 29190911, 65681721

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

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

