Dagdas vecticībnieku draudze aicina iesaistīties
11.janvārī Dagdā tika atzīmēts svarīgs notikums – 25
gadi Dagdas Pokrova Nikolaja vecticībnieku draudzes
dievnamam. Vairākus gadsimtus Latvijas vecticībnieki
saglabā savu ticību, savu identitāti, savas tradīcijas un
dzīvesveidu. Arī Dagdā dievkalpojumi notiek, ievērojot
senās tradīcijas, skan dziedājumi senkrievu valodā.
Lūgšanu nama jubileja bija iemesls vēlreiz atskatīties uz
vecticībnieku draudzes vēsturi Dagdā. Dievnams uzbūvēts
un iesvētīts 1993.gadā, pateicoties atjaunotās draudzes iniciatīvai un ziedojumiem. Taču 25 gadu laikā tā arī netika
uzstādīts baznīcas zvans, jo vienmēr trūka finanšu līdzekļu.
Tā kā zvaniem vienmēr tika piedēvēta liela svētība, līdz ar
to Dagdas vecticībnieku draudze visus šos gadus sapņoja
par savu baznīcas zvanu. Dievnama jubilejas gadā šis sapnis
piepildījās.
Zvana iegādei draudzi iedrošināja un iedvesmoja Vladimirs Smoļaņinovs, kurš ar savu entuziasmu, uzņēmību un
neatlaidību veda citus aiz sevis šī svarīgā darba veikšanā.
Rezultātā ieceri izdevās īstenot, jo to atbalstīja daudzi labas
gribas cilvēki. Vecticībnieku zvans uz Dagdu atceļoja no
meistara Iļjas Drozdihina darbnīcas Maskavā. 80 kilogramus
smagais zvans mēroja tālu ceļu no Krievijas, jo Latvijā tāda
veida zvanus iegādāties nav iespējams.
Par godu dievnama jubilejai un zvana uzstādīšanai zvanu tornī notika svinīgs dievkalpojums. Pasākumā piedalījās
vecticībnieku garīdznieki, Dagdas novada domes vadība,
13.Saeimas deputāti Ivans Ribakovs un Vladimirs Nikonovs.
Dagdas vecticībnieku draudze pateicas visiem labas gribas
cilvēkiem, kuri palīdzēja ieceri īstenot. Jo vairāk dievnamā
zvanu, jo daudzkrāsaināku un bagātāku var dzirdēt zvanīšanu. Tāpēc Dagdas vecticībnieku draudze turpina vākt ziedojumus, lai lielā zvana skaistās skaņas varētu papildināt vismaz divu mazo zvanu mēles.
Paldies visiem par atbalstu!

PALDIES!
"Es gribu būt kā ozols
mūsu nama priekšā: ar saknēm
tas stipri turas zemē,
bet zarus stiepj pretī saulei.
Un kas vakaram saule,
tas cilvēkam daile un zināšanas.’’
Z.Mauriņa

11. janvārī - pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā
«PALDIES» diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienas ir izrādīt pateicību. Mazais vārdiņš "paldies" spēj
sasildīt un iepriecināt.
«Paldies» diena ir diena, kas atgādina par to, cik reti mēs
ikdienā apstājamies un aizdomājamies par visu to brīnišķīgo,
kas mums pieder – ģimeni, draugiem un paziņām, par
dzīvību, kas mums dāvāta, par dabu, kas ir mums apkārt,
par zemi, par kurā dzīvojam, un valodu, kurā runājam….Un
tā varētu turpināt un turpināt.
Turpinājums 3.lpp

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 7.martā
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>Deputāti atbalstīja vienreizēju sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes
situācijā vienai personai.
>Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā
budžeta izpildi 2018.gadā: no 2018.
gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 382
020,Dagdas novada sociālais
dienests 2018.gadā izlietojis EUR
333 455,- jeb 87,29 %, t.sk.GMI
nodrošināšanai – EUR 158 883,jeb 79,45 %; dzīvokļu pabalstiem –
EUR 27 578,- jeb 69,99 %; citiem
pabalstiem – EUR 146 994,- jeb
80,74 %.
>Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.2019/1 “Grozījumi Dagdas
novada pašvaldības 2017.gada
23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības
materiālās palīdzības pabalstiem
Dagdas novadā””.
>Vienai personai tika anulētas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu.
>Nolēma
piedzīt
nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu par zemi Asūnes pagastā, Dagdas novadā.
>Apstiprināja Dagdas novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
>Tika veikti grozījumi Deinstitucionalizācijas plānā par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveidošanu Dagdas
novadā. Nolēma izveidot sekojošu

31. janvāra Domes sēdes lēmumi

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā
– Personas ar GRT: Grupu dzīvokļu
izveide (8 vietas), atrašanās vietas
adrese: Brīvības iela 29, Dagda,
Dagdas novads, LV-5674.
>Apstiprināja Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”
sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma izmaksas vienai personai mēnesī 520,00 EUR
un vidēji dienā 17,08 EUR no 2019.
gada 1.februāra.
>Noteica Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības pedagogiem par iegūto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi
šādu piemaksas apmēru:
par 1.pakāpi – EUR 45,00;
par 2.pakāpi – EUR 60,00;
par 3.pakāpi – EUR 75,00.
>Apstiprināja Dagdas novada sporta pasākumu un kultūras pasākumu
plānu 2019.gadam.
>Izskatīti ar nekustamo īpašumu
saistīti jautājumi: par atļauju zemes nomas nodošanu apakšnomā;
par noslēgtā zemes nomas līguma
pārslēgšanu; par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu;
par neapbūvētās zemes starpgabala nomas tiesību pagarināšanu; par
neapbūvētas zemes nomas tiesību
pagarināšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām; par apbūvētās
zemes nomas tiesību piešķiršanu; par zemes nomas pirmtiesību

pagarināšanu; par zemes nomas
tiesību izbeigšanu; par nekustamā
īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par nekustamā īpašuma sadali
un jauna nosaukuma piešķiršanu;
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam; par adreses piešķiršanu būvei
Bērziņu pagastā.
>Izskatot jautājumus par grozījumiem pašvaldības 2018.gada
budžetā, par pašvaldības 2018.
gada budžeta izpildi un par Dagdas
novada pašvaldības amatu sarakstiem un amatalgām, tie netika
apstiprināti, jo nesaņēma domes
deputātu nepieciešamo balsu vairākumu.
>Apstiprināja Ķepovas pagasta pārvaldes Vides izglītības un kultūras
centra “Ķepa” maksas pakalpojumu cenrādi ar 2019.gada 1.februāri.
>Sešām personām tika pagarināti īres līgumi un piecām personām
piešķirta dzīvojamā platība.
>Nolēma pieņemt no biedrības
“VELKU BIEDRĪBA” ziedojumu
EUR 800,00 apmērā pusdienu
apmaksāšanai Dagdas pilsētas PII
“Saulīte” izglītības īstenošanas
vietā Konstantinovā pirmsskolas izglītojamajiem bērniem, kuru
vecākiem nav piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss.
>Nolēma noslēgt nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu par
Dagdas novada pašvaldībai pie-

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu Dagdas novadā
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
atvieglojumus
piešķir personām, kuras
deklarētas Dagdas novada
administratīvajā
teritorijā
un
kurām
aprēķinātais
nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs taksācijas gadā
pārsniedz EUR 7,11 un
īpašums netiek izmantots
saimnieciskās
darbības
veikšanai (netiek iznomāts
trešajām personām).
Atvieglojumus no taksācijas
gadam
aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa
summas par dzīvojamo
māju vai telpu grupu, kuru
funkcionālā izmantošana ir
dzīvošana un tām piekritīgo
zemi, kas nav lielāka par
5 ha, piešķir sekojošām
nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:
Nestrādājošām personām ar 1.un 2.grupas invaliditāti – 50%;
Personai, kurai ir
kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, 1.vai
2. grupas invalīdu, kurš ir
šīs personas bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais,
kāds no vecākiem vai

vecvecākiem – 50%;
1. un 2.grupas invalīdiem, kuriem nav laulātā,
pilngadīgu bērnu un nav
personu, ar kurām ir kopīga
deklarēta dzīvesvieta – 90%;
Vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuriem
nav Civillikumā noteikto pirmās šķiras likumisko
mantinieku un nav noslēgts
uztura līgums, un pensijas
apmērs nepārsniedz valstī
noteiktās minimālās algas
lielumu – 50%;
Personai
(pašai
vai kopā ar laulāto) vai tās
laulātajam taksācijas gada
1.janvārī ir trīs vai vairāk
bērni vecumā līdz 24 gadiem,
ja bērns mācās, un ja personai vai tās laulātajam šajā
objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no
minētajiem bērniem – 50%;.
Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidācijas dalībniekiem –
50%.
Nodokļa maksātājiem, kuriem pašvaldība ir
piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai
ģimenes statusu, — trūcīgām

personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām — līdz
90 procentiem no aprēķinātās
nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs
atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam
(iesniegums par atvieglojumu nav jāraksta).
Lai saņemtu nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu, pašvaldībā jāiesniedz
iesniegums, kurā pamato
atvieglojuma
piemērošanu un norāda īpašumu, par
kuru tas tiek pieprasīts, kā
arī apliecina, ka tas netiek
izmantots
saimnieciskajā
darbībā (negūst ienākumus
no šī īpašuma). Gadījumā, ja
rēķins par nekustamā īpašuma nodokli ir jau izsūtīts, pēc
iesnieguma saņemšanas tiks
veikts pārrēķins.
Nodokļa
maksātajiem,
kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi Dagdas
novada pašvaldībai, nodokļa
atlaide netiek piešķirta. Šis
nosacījums neattiecas uz
personām, kam piešķirts
trūcīgas personas statuss

derošo nekustamo īpašumu “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā.
>Apstiprināja 2019.gada 09.janvāra izsoles protokolu un atzina
nekustamo īpašumu „Darbnīcas”
un “Kooperatīva lauki”, Andzeļu
pagastā, Dagdas novadā izsoli par
nenotikušu.
>Tika pagarināts nedzīvojamo telpu nomas līgums ar SIA “Dilanis
T”.
>Nolēma
atkārtoti
atsavināt
pašvaldības kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz Sprinter 308,
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu.
>Saskaņoja
Dagdas
novada
pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību amatpersonu (darbinieku)
braucienus uz ārvalstīm 2019.gadā.
>Izpilddirektora Artjoma GEKIŠA
prombūtnes laikā Dagdas novada
pašvaldības izpilddirektora pienākumus tika uzdots veikt Juridiskās
nodaļas vadītājai Kristīnei AZINAI.
>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

Dagdas novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod autobusu Mercedes Benz Sprinter 308, izlaiduma gads
2002.
Autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 nosacītā cena EUR
1080 (t.sk.PVN).
Autobusa atrašanās vieta: Ezernieki, Ezernieku pagasts,
Dagdas novads.
Apskate iespējama darba dienās līdz 2019.gada
22.februārim.
Apskate piesakāma pa tālruni 26565249 (Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs).
Personām, kuras vēlas iegādāties minēto autobusu, līdz
2019.gada 22.februāra plkst.15.00 jāiesniedz pieteikums
Dagdas novada pašvaldības kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
Ja uz autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 iegādi
pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks organizēta izsoles
rīkošana.
Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties pašvaldības
mājaslapā:
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html
trūcīgas personas statuss
Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī
— ne vēlāk kā 31. martā, 15.
maijā, 15. augustā un 15. novembrī — vienas ceturtdaļas
apmērā no nodokļa gada
summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa
veidā.
Nodokli var samaksāt
Dagdas novada pašvaldības
kasē, Alejas ielā 4, Dagdā,

1.stāvā; pagastu pārvaldēs
vai interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.
Jautājumu gadījumā varat
sazināties ar nekustamā
īpašuma nodokļu administratoriem Dagdas novada
pašvaldībā – tālr. 65681714.
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas
vadītāja
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Turpinājums no 1.lpp
Paldies tika teikts
Dagdas
vidusskolas,
Ezernieku vidusskolas,
Andrupenes un Andzeļu
pamatskolas,
Dagdas
Mūzikas un mākslas
skolas skolēniem, kuri
2018./19.m.g. 1.semestri
beidza tikai ar teicamām
sekmēm. Šogad tie bija
kopā 89 skolēni.
Patiess prieks virmoja
mūsu acīs, kad skolēns
kopā ar savu tēti vai
māmiņu nāca saņemt

Dagdas novada pašvaldības Atzinības raksta un
pateicības piemiņu.
Vecāki, paldies par
atbalsta sniegšanu sava
bērna īstā ”es” meklējumos!
Skolēni
panākumus
var gūt gan mācībās,
gan interešu izglītībā un
ārpusstundu darbā, ja
viņiem blakus ir zinošs
un profesionāls skolotājs, kurš spēj motivēt
mācīties. Paldies, skolotāj!
Paldies iestāžu vadītā-

Bērnu literatūras nodaļa:
05.02. 10:00 - Rīta stunda mazajiem
“ Asais draugs - ezis”;
19.02. 14:00 – 16:00 - Bibliotekārā
stunda “ Brīnumainā ziemas māksla”;
14.02. Informācijas diena “ Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā
februārī”;
Janvāris – decembris: Konkurss
“ Krāj un laimē Bērnu literatūras
nodaļā”;
Literatūras izstāžu plāns:
01.02. – 28.02. “Margaritas Stārastes
tēlu pasaulē” latviešu grāmatu ilustratorei un rakstniecei – 105;
01.02. – 17.02. “ No sirds uz sirdi…”
Valentīndienai;
01.02. – 28.02. Tematiska literatūras
izstāde “Aizraujoši un neparasti
piedzīvojumi” veltīta vācu bērnu rakstnieka Ērika Kestnera 120 jubilejai;
14.02. – 28.02. Jaunieguvumu izstāde “Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”.
Konstantinovas bibliotēkā:
01.02. Literatūras izstāde “Labais
vienmēr uzvarēs ļauno”. Izcilai
grafiķei, iemīļotai bērnu grāmatu
autorei un ilustratorei Margaritai
Stārastei – 105;
04.02. Izstāde “Iedegsim sveces!”
Marijas Micķevičas sveču kolekcija;
07.02. Jaunākās literatūras izstāde
februārī;
14.02. Radošā darbnīca” Dāvini
smaidu” (Valentīndienas apsveikumi) ;
Katru ceturtdienu darbojas sieviešu
klubiņš “Veiksme”.
Andzeļu bibliotēkā:
01.02. - 11.02.
Bērnu grāmatu izstāde ,,Pasaku

jiem, pašvaldībai un
pagastu pārvaldēm par
ieguldīto darbu, pozitīvu
attieksmi un sadarbību!
Rezumējot šī māc.
gada 1.semestra darbu
un atbildot uz jautājumu,
kas ir mūsu panākumu
atslēga, tad jāsaka, ka tie
esam mēs paši, ar savu
attieksmi,
iniciatīvu,
prasmi mācīties, spēju
uzņemties atbildību un
sadarboties.
Lai izdodas izpildīt
mūsu izvirzīto hipotēzi:
no gada sākuma līdz

mācību gada beigām
saglabāt pozitīvus darba
rezultātus un veiksmīgi
kārtot valsts pārbaudes
darbus!
Pasākuma laikā ar
sirsnīgajiem priekšnesumiem mūs priecēja
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un
pedagogi!
Dagdas novada IKSN
vadītāja M.Micķeviča

Pasākumi bibliotēkās

mežā - pasaku māmuļas Margaritas
Stārastes stāsti "
01.02. - 08.02.
Izstāde ,,Sveču mēnesis senlatviešu
kalendārā"
18.02. - 27.02.
Izstāde ,,Receptes ikdienai un svētkiem"
Bērziņu bibliotēkā:
1.02. - 28.02. "Svece - gaismas mūzikas nots..." p/s "Pakalni"(Bērziņu
pag.) vaska sveču izstāde;
6.02. plkst. 10.00 "3td e-grāmatu
bibliotēka" - jauns pakalpojums informatīvā stunda (visiem interesentiem);
18.02. - 27.02. "Ēriham Kestneram 120" literatūras izstāde;
Otrdienās 10.00 - 14.00 bibliotēkas
rokdarbu pulciņa kārtējās nodarbības.
Asūnes bibliotēkā:
01.02. “Balti, tīri sniega vīri, Zīļuks
un citi...”, tematisks pasākums
bērniem, veltīts rakstnieces, grafiķes
Margaritas Stārastes 105 – jai atceres
dienai;
02.02.“Svečturi savām rokām.” - radošā darbnīca;
10.02. Dzejniecei Austrai Skujiņai –
110(1909 – 1932);
23.02. “Emīls, divas Lotiņas un citi...
”, pasākums bērniem, veltīts Ēriha
Kestnera – 120 (1899 – 1950) atceres
dienai;
27.02. Dzejniecei Montai Kromai –
100 (1919 – 1994).
Ezernieku bibliotēkā:
01.02.-28.02. „Kad pasaka pati pretī
nāk” Margaritai Stārastei – 105 (grāmatu izstāde);
11.02.-18.02.
„Atzīšanās
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mīlestībā”-tematiskā literatūras izstāde Valentīndienai;
18.02.-22.02.
„Valoda
ir
spēks”-Starptautiskajai valodas dienai veltīta literatūras izstāde;
22.02-01.03. „Aizraujoši un neparasti piedzīvojumi”-grāmatu izstāde
veltīta Ēriha Kestnera 120.jubilejai;
Līdz 22.02. Dagdas novada IKSN
vadītājas un skolotājas Marijas
Micķevičas pildspalvu kolekcijas izstāde;
Februāris: Radošā darbnīca „Sirsniņdiena”.
Svariņu bibliotēkā:
No 1.02. Literatūras izstāde: „Margaritas Stārastes labā un gaišā valstība...„veltīta latviešu bērnu grāmatu
rakstnieces un ilustratores 105. atceres dienai;
No 12.02. Literatūras izstāde:
„Grāmata bija pirmā, kas manī
ierosināja vēlēšanos ceļot…”, veltīta
angļu dabaspētnieka Čarlza Darvina
110.atceres dienai;
21.02. Pēcpusdiena ”Bibliotēja - šodienas aktualitātes.”
No 25.02. Tematiska izstāde: „Copes
meistara padomi”.
Andrupenes bibliotēkā:
1.02. - 8.02. “Ja katra balta doma
kļūs par sveci” Tematiska literatūras
izstāde;
1.02.-15.02. “No bilžu grāmatas
vāka” Grafiķes, bērnu grāmatu autores Margaritas Stārastes grāmatu
izstāde. Radošas aktivitātes bērniem;
15.02.-22.02. “Spārnotā mūža darbs”
Plaukta izstāde. Rakstniekam, ornitologam Kārlim Grigulim – 135 ;
21.02. “Tu, mana valoda baltā...”
Starptautiskajai dzimtās valodas die-

nai veltīta literatūras izstāde.
Šķaunes bibliotēkā:
4.02. – 14.02 „ Mīlestības laiks” izstāde Sv. Valentīna dienai.
18.02. – 25.02. „Ērika Kestnera
raibā pasaule” grāmatu izstāde vācu
rakstnieka 120. atceres dienai.
Ķepovas bibliotēkā:
01.02-05.02.19 sveču dienai veltīta sveču izstāde "Sveces liesmiņā
veroties...";
No 02.02-06.02.19 literatūras izstāde
"Mūžs kā pasaka",veltīta grafiķes,
bērnu rakstnieces, ilustratores Margaritas Stārastes 105. dzimšanas dienai;
No 12.02-16.02.19 Valentīndienai
veltīta izstāde "Dāvināt sirdi".
Dagdas novada bibliotēkā:
22.02. Jauno grāmatu diena “Izlasi
pirmais!”;
7.02. - 21.02. Plkst.11.00-12.00 Radošā darbnīca “Draugos ar internetu”;
Februāris (datums tiks precizēts):
Radošā darbnīca “Krāsosim. Līmēsim. Radīsim ”;
Literatūras izstāžu plāns:
1.-27.02.
Tematiskā izstāde “Pankūkas apaļas
un dzeltenas kā saulītes” ;
Grāmatu izstāde mīlas romānu
cienītājiem “Pa zemi mīlestība lido”;
Margaritai Stārastei – 105 “Ceļojums Margaritas Stārastes pasaku
valstībā”;
Tematiska izstāde – Dienvideiropas
valstis (Spānija, Portugāle, Grieķija,
Francija, Itālija) “Ar grāmatu apkārt
pasaulei”;
Tematiska izstāde “Par gaidāmo
Cūkas gadā”.
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Pasākumi
Dagdas novada
Kultūras centra
struktūrvienībās
februārī – marta
sākumā:
Andzeļu TN
(sadarbībā ar Andzeļu JIC)
22.februārī – Meteņdienas pasākums “Metenītis
šurp nākdams, cepa kaudzi
pankūciņu!”
Asūnes TN
16.februārī plkstn. 20.00 –
Valentīndienai veltīts Karaoke groziņu vakars;
3.marts – Meteņdiena “Es
māsiņu vizināju!”
Bērziņu TN
16.februārī – Valentīndienas pasākums;
1.marts - Meteņdiena;
Ezernieku SN
15.februārī – Mīlestības
dienai veltīts koncerts;
Konstantinovas TN
1.martā –Meteņdiena
2. martā – Līnijdeju grupas
“ Magnolijas” 5 radošo
gadu jubilejas pasākums;
Ķepovas SN
15.februārī plkst. 14.00 –
Senioru atpūtas vakars;
3. martā plkstn. 14.00 –
Meteņdienas pasākums
Svariņu TN
15.februārī – Sirsniņballe
“Ar mīlestību neskopojies!”
Šķaunes TN
(sadarbībā ar jauniešu biedrību”Laimis spourni” un
“Māmiņu centrs” )
15.februārī – Valentīndienas pasākums ”Mana sirds ir
Tavā azotē”;
3.martā – Meteņdienas
pasākums ”Arī Metenītis
klāt!”
Dagdas novada
Kultūras centrs
16. februārī plkstn. 19.00
– Kāzu jubilāru godināšanas
pasākums ar duetu Inga &
Normunds;
1. marts plkst.18.00 –
Ziemas atvadu pasākums
“Aizgavieņa suprātkys”.

Aicinām Dagdas un Dagdai tuvējo apkaimju pieaugušos iedzīvotājus, kuri
vēlas atmest smēķēšanu,
pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības
būs bez maksas un notiks no
27. februāra līdz 20. martam,
Dagdas novada Kultūras
centra mazajā zālē (Alejas
iela 29, Dagda, Dagdas pilsēta, LV-5674).
Informatīvā smēķēšanas
atmešanas atbalsta grupas
nodarbība notiks trešdien,
27. februārī no plkst. 18.00 –
19.30. Tās laikā būs iespēja

Dagdas Novada Ziņas

SPORTA SKOLAS ZIŅAS

Decembra beigās un janvārī sporta skolas audzēkņi
piedalījās sekojošos sporta
pasākumos.
20. decembrī sporta skolas
volejbolisti 2003. - 2005.g.
dzimuši zēni piedalījās
Rēzeknes novada volejbola
līgas sacensībās un ieguva
2.vietu.
22.
decembrī
mūsu
volejbolistes
piedalījās
Krāslavas
Ziemassvētku
kausa volejbolā sievietēm
- 2018, kur starp piecām
komandām izcīnīja 2.vietu.
18. janvārī daži vieglatlēti
piedalījās Daugavpils čempionātā vieglatlētikā. Andris
Vorobjovs ieguva 1.vietu
50m skriešanā un tāllēkšanā.
23.janvārī notika pasākums “Sporta laureāts
- 2018”, kura tika sveikti
labākie sporta skolas sportisti. Par augstiem sasniegumiem sportā tika apbalvoti:
Jana Poļaka, Ilze Beitāne,
Andris Vorobjovs, Samuels
Zariņš, Viktors Kuzmins,
Daniels Kazakevičs, Undīne
Kromāne, Einārs Šņucins,
Sergejs Markins, Aleksandrs

Radionovs, Danila Bisters,
Daniels Novickis, Danila
Maļinovskis
un
Ilmārs
Šņucins. Nominācija “Sporta
laureāts - 2018” tika izsniegta Linardam Pauliņam.
Gribu izteikt pateicību
Ilgai
Moisejenokai,
Veronikai Mamedovai un
viņu audzēkņiem par lielisko
koncertu.
24. janvārī vieglatlēti cīnījās Jēkabpilī par ceļazīmi piedalīties Latvijas čempionātā
vieglatlētikā. Viņu labākie
rezultāti: Samuels Zariņš 2.vieta lodes grūšanā; Viktors Kuzmins - 3.vieta augstlēkšanā; Kaspars Andžāns
- 3.vieta lodes grūšanā;
Daniels Kazakevičs - 5.vieta
1000m skriešanā. Viņi guva
iespēju piedalīties Latvijas
čempionātā 3.februārī Rīgā.
Novēlām viņiem labus panākumus.
25.janvārī daži vieglatlēti
piedalījās sacensībās vieglatlētikā Ludzā. Linards Pauliņš izcīnīja 1.vietu 60m
skriešanā.
Sporta skolas metodiķis:

Aicinām Dagdas iedzīvotājus
pieteikties bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbībām

iepazīties ar grupas vadītāju,
kvalificētu psiholoģi Ingu
Dreimani, kā arī uzzināt
vairāk
par
turpmākām
nodarbībām.
Pārējās
3
atbalsta grupas nodarbības
plānotas vienu reizi nedēļā,
trešdienās, sākot no 6.marta,
no plkst. 18.00 – 21.00.
Uz nodarbībām aicinām
ikvienu pilngadīgu, smēķējošu Dagdas vai Dagdai tuvējo apkaimju iedzīvotāju, kurš
vēlas atmest smēķēšanu vai
ir saņēmis veselības aprūpes
speciālista rekomendācijas
pārtraukt smēķēšanu un ir

motivēts to darīt.
Aicinām pieteikties gan
tos, kuri pirmo reizi domā
par smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, kuri jau

kādreiz mēģinājuši atmest,
bet nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā
būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā
arī apgūt jaunas iemaņas,
kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi
atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.
PIETEIKŠANĀS.
Aicinām
pieteikties,
izmantojot interneta vietni
www.nesmekesu.lv vai sūtīt
pieteikumus uz e-pasta adresi
atbalsts.atmesanai@gmail.
com, e-pastā norādot se-

kojošu informāciju – “Vārds,
uzvārds, tālr. numurs, –
Dagdas grupa”. Jautājumu
gadījumā aicinām sazināties
ar organizatoriem, zvanot uz
tālruņa numuru - 26180109.
Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv
* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta “Kompleksi veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.
Turpinājums 5.lpp

Turpinājums no 4 lpp.
Līdz 2019. gada martam visā
Latvijā notiks 50 smēķēšanas
atmešanas atbalsta grupu
nodarbības.
Pilotprojekts smēķēšanas
atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības
veicināšanas un slimību pro-

filakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)
ietvaros. Pilotprojektu realizē personu apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”.
Inga Dreimane
projekta koordinators

Dagdas Novada Ziņas

Pasaules Sniega diena Dagdā

Kā ik katru gadu, arī šogad
Dagdā norisinājās Pasaules
Sniega diena. Šī diena ir
veltīta bērniem un viņu ģimenēm, kad viņi iepazīst un
arī izmēģina visdažādākās
aktivitātes uz sniega, rada
patīkamas atmiņas, kā arī
saņem iedvesmu turpināt
nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī nākotnē.
Dagdas novadā šis pasākums notiek jau ilgus gadus
un kļuva par tradīciju.
Pasākumu organizēja Dag-

das novada sporta pasākumu
organizators Harolds Kavinskis sadarbībā ar Dagdas
novada JIC un Dagdas novada pašvaldību.
Pasākums notika 25. janvārī Dagdas jauniešu iniciatīvu centrā “Parka rozes”,
un uz to sapulcējās vairāk
nekā 90 dalībnieku, tajā
skaitā jaunieši no Dagdas,
Andzeļu, Andrupenes un
Šķaunes pagastiem.
Katrs dalībnieks varēja
piedalīties dažādos uzdevu-
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mos – spēlēt sniega futbolu, sniega volejbolu, slēpot
ar distanču slēpēm vai piedalīties stafetēs.
Noslēgumā
visiem
dalībniekiem bija iespēja sasildīties pie ugunskura un padzert karstu tēju
ar pankūkām, ko sarūpēja
kulinārijas pulciņš Aijas
vadībā.
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja

Sasniegumi mācību olimpiādēs
Decembris un janvāris
skolās ir bijis bagāts ar
dažāda veida pasākumiem.
Tai skaitā arī ar mācību
olimpiādēm. Priecājamies
par katra skolēna sasniegumiem un sakām paldies
pedagogiem, kas iegulda savu laiku un darbu
skolēnus olimpiādēm sagatavojot.
Dagdas novada Vizuālās
mākslas olimpiādē 5. – 6.
klašu grupā 1. v. ieguva Marina Smoļaninova (Dagdas
vsk. 6 kl.), 2. v. – Anastasija Gaveika (Dagdas vsk.
6.kl.), 3. v. - Sintija Mizāne
(Ezernieku
vsk.
6.kl.),
Atzinības – Raivis Bartušs
(Andzeļu psk. 5.kl.) un Dagnija Neikšāne (Asūnes ssk.
6.kl.). 7. – 9. klašu grupā 1.
v. izcīnīja Kristīne Mihailova (Dagdas vsk. 8.kl.), 2.
v. – Līga Beitāne (Dagdas

vsk. 8.kl.), 3. v. dalīja Darja Markova (Dagdas vsk.
7.kl.) un Jūlija Smoļaninova
(Dagdas vsk. 9.kl.), Atzinību
ieguva Dana Moisejenoka
(Ezernieku vsk. 7.kl.). 10. –
12. klašu grupā 1. v. ieguva
Armands Jermaks (Dagdas
vsk. 10.kl.), 2. v. – Diāna
Čerņavska (Dagdas vsk.
12.kl.), 3. v. – Ilze Andžāne
(Ezernieku vsk. 12.kl.) un
Jūlija Mošaka (Ezernieku
vsk. 12.kl.), Atzinību – Viola
Daniela Ķiseļova (Ezernieku
vsk. 12.kl.).
Krāslavas un Dagdas
novadu apvienības Bioloģijas olimpiādē 9. klašu grupā
1.v. ieguva Ņikita Šaļtis
(Dagdas vsk.), 3.v. – Viktorija Vojevodska (Dagdas vsk.),
Atzinību – Danila Sinicins
(Andzeļu psk.). 10. klašu
grupā 1.v. ieguva Armands
Jermaks (Dagdas vsk.), 2.v.

Kopš 2013.gada Aleksandrovas
internātpamatskola sadarbojas ar
Verhņedvinskas rajona rehabilitācijas - attīstības centru. Ir notikuši
kopīgi semināri, meistarklases, kopīga nodarbību vadīšana. 2018.gada
pavasarī Aleksandrovas internāt-

– Karīna Kuzmenko (Dagdas
vsk.) un 12. klašu grupā 3. v.
ieguva Žanis Sisojevs un Ilze
Reča (Dagdas vsk.), Atzinību - Viola Daniela Ķiseļova
(Ezernieku vsk.).
Krāslavas un Dagdas
novadu apvienības Vēstures
olimpiādē 9. klašu grupā 1.
v. ieguva Ņikita Šaļtis (Dagdas vsk.), 3.v. – Anna Marija Vaišļa (Ezernieku vsk.),
Atzinību - Raimonds Eisaks
un Raimonds Belkovskis
(Dagdas vsk.). 10. – 12.
klašu grupā Atzinības ieguva Jūlija Mošaka (Ezernieku
vsk. 12.kl.), un Airita Olehnoviča.
Krāslavas un Dagdas
novadu apvienības Fizikas
olimpiādē 9. klašu grupā
1.v. ieguva Danila Sinicins
(Andzeļu psk.), 10. klašu
grupā 2.v. izcīnīja Jevgēnijs
Locs (Dagdas vsk.), Atzinību

– Armands Rutka (Dagdas
vsk.), 11. klašu grupā labāko
rezultātu uzrādīja un atzinību saņēma Aigars Volčenoks
(Dagdas vsk.).
Krāslavas un Dagdas
novadu apvienības Latviešu
valodas un literatūras 8. – 9.
klašu olimpiādē 1.v. ieguva
Kristīne Mihailova (Dagdas
vsk. 8.kl.), 2.v. – Viesturs
Streļčs (Andrupenes psk.
8.kl.), Ņikita Šaļtis un Jūlija
Smoļaninova (Dagdas vsk. 9.
kl.), Atzinību – Anna Marija
Vaišļa (Ezernieku vsk. 9.kl.).
Īpaši
lepojamies
ar
Andzeļu pamatskolas 9.
klases skolēnu Danilu Sinicinu, kurš Fizikas olimpiādē
vienīgais pārstāvēja Dagdas
novadu 9. klašu grupā, ieguva lielāko punktu skaitu un ir
uzaicināts uz Fizikas valsts
olimpiādes 3.posmu Rīgā.
Kā arī ar Dagdas vidussko-

Pārdomas no konferences Vitebskā

pamatskolas kolēģi viesojās šajā
centrā, kur tieši uz šo tikšanās laiku
ieradās Vitebskas apgabala attīstības un korekcijas centra direktore
Marine Fedorova. Kolēģu darbs tika
novērtēts atzinīgi. Un tika spriests
par tālāko sadarbības paplašināšanu.

Š.g. 22. un 23.01.2018. trīsAleksandrovas internātpamatskolas pedagogi
un Dagdas novada IKSN vadītāja
piedalījās Baltkrievijas Republikas
Vitebskas
apgabala
koriģējoši
attīstošā, izglītojošā un rehabilitācijas centra rīkotajā konferencē
„Aktualitātes bērnu ar
attīstības traucējumiem
izglītošanā:
pieredze,
tendences,
perspektīvas”.
Konference
pārsteidza mūs ar savu
vērienīgo
pieredzi:
bērnu radošo darbu
izstādes,
pedagogu
pieredzes
materiāli,
eksperti no Vitebskas
universitātes,
mācību
grāmatu autore Tatjana
Lisovska no Minskas.

las 9. klases skolēnu Ņikitu
Šaļti, kurš jau startēja Bioloģijas valsts olimpiādes
3. posmā un ir uzaicināts uz
Vēstures valsts olimpiādes 3.
posmu Rīgā.
Veiksmi visiem arī turpmāk piedaloties mācību
olimpiādēs!
Regīna Pauliņa
Dagdas novada izglītības
darba speciāliste

Konferencē piedalījās Vitebskas
apgabala 21 rajona centru vadība un
pedagogi.
Es un mani kolēģi uzstājamies
Vitebskas apgabala pedagogu auditorijas priekšā ar zinātnisko
referātu „Sociālās atstumtības riska
mazināšana bērniem ar attīstības
traucējumiem” un popularizējām
savus labās pedagoģiskās prakses
piemērus:
- diennakts nometņu organizēšana
bērniem ar vidēji smagiem, smagiem
vai vairākiem attīstības traucējumiem
(A. Malinovska);
- praktiskās darbības nozīme bērnu ar
attīstības traucējumiem socializācijas
procesā (T. Kromāne);
- sociālās atstumtības riska mazināšana izmantojot „Guest teaching”
metodi (A. Ļule). Turpinājums 6.lpp
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Turpinājums no 5.lpp
Konferences dalībniekiem bija
iespēja piedalīties meistarklasēs,
diskusijās, iepazīties ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala
Koriģējoši attīstošo, izglītojošo un
rehabilitācijas centru un daudzu
speciālo skolu un vispārizglītojošo skolu, kuras iekļauj bērnu ar
speciālajām vajadzībām apmācību,
darbību. Pārsteidza vecāku ciešā
sadarbība ar izglītības iestādēm.
Par atbalsta sistēmas veidošanu
vispārējās izglītības iestādēs Dagdas novadā un tendencēm Latvijā dalījās Dagdas novada IKSN
vadītāja M. Micķeviča. Īpaši skolās
mūs uzrunāja izveidotā resursu istaba - telpa, kas ir iekārtota un ko
izmanto skolas atbalsta komanda kā
tikšanās un darba telpu, speciālistu
darba telpu un individuālā darba ārpus parastās klases vides telpu.

Dagdas Novada Ziņas
Konferences laikā tika runāts tādām īpašībām, kā: cilvēkmīlestīpar bērnu ar attīstības traucē- ba, radošums, atbildība, tolerance,
jumiem iekļaujošo izglītību. Šis pacietība, sapratne, vēlme palīdzēt
jautājums šobrīd ir aktuāls kā Lat- un atbalstīt.
Bērnu ar attīstības traucējumiem
vijā, tā arī Baltkrievijas Republikā. Abas sadarbības puses nonāca izglītojoši – koriģējošais process ir
pie kopīga secinājuma,- lai kādā ilgstošs, sistēmisks, sistemātisks un
skolā nemācītos bērns ar attīstības pieprasa zinošus, augsti kvalificētraucējumiem, vai speciālajā skolā tus pedagogus speciālajā izglītībā.
Ieguvumi: iepazīti speciālo skovai vispārizglītojošajā skolā, ir ļoti
svarīgi, lai skolā strādātu kvalificēts lu un koriģējoši attīstošo centru
pedagoģiskais un atbalsta per- darbības pamatprincipi, saņemts
sonāls, kurš izprot bērnu ar attīstī- neliels grāmatu dāvinājums, metobas traucējumiem problēmas un va- diskie materiāli, ko var adaptēt sājadzības un ir gatavs prasmīgi veikt kumskolas klasēs, nodibināti jauni
mācību, audzināšanas un koriģē- kontakti ar skolām, koriģējošās
jošo darbību. Tikpat nozīmīga ir arī attīstības centriem un P. Mašerova
laba skolas materiāli tehniskā bāze. vārdā nosaukto Vitebskas univerIzglītojošai un koriģējošai darbībai sitāti. Sirsnīgs paldies par saturisir jābūt regulārai, kvalitatīvai un at- ki lietderīgo konferenci Vitebskā
bilstošai bērna ar attīstības traucē- Vitebskas apgabala rehabilitācijas centra direktorei Marinei Fejumiem vajadzībām.
Skolotājam ir jābūt apveltītam ar dorovai un viņas kolēģiem. Tieši

ieklausīšanās ir labākais veids, kā
atklāt kaut ko interesantu.
Savās pārdomās dalījās Aleksandrovas internātpamatskolas
direktore A.Malinovska

Dagdas sacensības zemledus makšķerēšanā

Sestdien uz Dagdas
ezera norisinājās zemledus makšķerēšanas sacensības, kurās piedalījās
ne tikai Dagdas novada
pārstāvji, bet arī zemledus makšķernieki no Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes,
Krāslavas, Kārsavas un
Preiļiem.
Kopumā šajās sacensībās
piedalījās 67 dalībnieki.
Vīriešu konkurencē uzvaru svinēja Pēteris Šķutāns,
kurš četru stundu laikā izmakšķerēja 1,486 kg smagu
lomu. Otrajā vietā Valdis
Kozlovskis, viņam 1,318 kg
loms, bet trešo vietu izcīnīja
Ivars Bogotais ar 1,233 kg
smagu lomu.
Sieviešu
konkurencē
par uzvarētāju kļuva Irina Motilkova, kura ar savu
lomu 1,597 kg apsteidza arī
vīriešus. Otrajā vietā Kristīne
Mežiniece ar 0,635 kg un

trešajā vietā Ināra Zukule,
viņai 0,498 kg loms.
Bērnu starpā uzvaras laurus plūca Žanis Gerasimovs,
kuram bija 1,084 kg smags
loms. Otrajā vietā Raivis
Kuzņecovs (0,755 kg) un
trešajā – Rainers Zukuls
(0,227 kg).
Šogad pie lielākās līdakas
kausa tika Edgars Lipšāns,
kurš vienīgais saķēra līdaku, kura pārsniedza likumā

noteiktos 50 cm. Viņa loma
garums – 61 cm.
Visus sacensību dalībniekus ezera krastā sagaidīja
silta zivju zupa, kuru sagatavoja Jaundomes muižas
saimnieces.
Pasākumu atbalstīja Dagdas novada pašvaldība, SIA
“Lija L2”, autoskolas “Auto
Madara” valdes loceklis
Jānis Slapiņš, kā arī savu
informatīvo atbalstu sniedza

laikraksta
“Ezerzeme”
korespondents
Aleksejs
Gončarovs, kurš ar Armandu
Pudniku un Raiti Azinu
vēroja un kontrolēja sacensības, lai viss būtu godīgi.
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Pasniegtas Gada balvas
kultūrā 2018
2018.gads bijis daudzveidīgu un aizraujošu
kultūras norišu piepildīts.
Lai novērtētu un izteiktu
atzinību novada kultūras
dzīves virzītājiem, 25.janvārī
tika
organizēta
Kultūras centra Gada balle
– atpūtas vakars kultūras
darbiniekiem un amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem. Publiku izklaidēja dziedātājs un šovmenis
Roberto Meloni.
Apkopojot
kultūras
darbinieku
iesniegto
pašvērtējumu
par
darbu 2018.gadā, Gada balvu
kultūrā saņēma cilvēki, kas
aizvadītā gada laikā kultūras
nozarē veica kvalitatīvu, radošu, mērķtiecīgu un novada
sabiedrībai nozīmīgu darbu.
Gada cilvēks kultūrā –
kultūras pasākumu organizatore Erna Šļahota. Viņa
ir aktīva un radoša. Interesanta vienmēr ir bijusi
arī kultūras dzīve Svariņos.
Erna prot uzrunāt katru
pagasta iedzīvotāju, un katrs
var piedalīties viņas “šova
projektos”. Viņai nekad netrūkst jaunu ideju cilvēku
kopīgai laika pavadīšanai.
Pēdējos divus gadus popularitāti ir iemantojuši Saldie
svētki Svariņos, kas izskan
jūlijā. Svētku popularitātes
noslēpums ir vienkāršs - ja
tu ļoti vēlies padarīt apkārtējo dzīvi spilgtāku un interesantāku, tad domubiedri
vienmēr atradīsies.
Ernas mūža darba ieguldījums un vaļasprieks ir arī
Svariņu rokdarbu - aušanas
studija. Darbošanās studijā ir
bijis Svariņu pagasta sieviešu
vaļasprieks un relaksācija
daudzus gadus - viņu darbi
bija redzami izstādēs un gadatirgos. Ciemiem paliekot

tukšiem, studijas dalībnieču
skaits ir sarucis. Taču Erna
joprojām saglabā darboties
prieku, rada oriģinālus rokdarbus, dalās pieredzē ar
citiem. 2018.gadā viņa ar
studijas rokdarbiem piedalījās Vitebskas apgabala
festivālā “Dožinki” Baltkrievijā.
Dagdas novada
kultūras iestāžu reorganizācijas rezultātā Ernai tika
piedāvāts kultūras pasākumu
organizatora darbs Svariņu
un Šķaunes pagastos. Viņa
šo izaicinājumu pieņēma,
pusgada laikā apmācīja
un ievadīja darbā jauno
darbinieku, bagātīgi dalījās
pieredzē un ienesa daudzus
jauninājumus gan saturā, gan
pasākumu organizēšanā.
Gada amatiermākslas
kolektīva vadītājs – kormeistare Anželika Pokule. Katram kolektīvam ir
nepieciešama izaugsme un
virsotne, uz kuru tiekties.
Dagdas novada sieviešu
koris „Vēju roze” - jauns
amatiermākslas kolektīvs,
nepilnu trīs gadu laikā ir
izcīnījis tiesības piedalīties
Dziesmu svētkos. Koris
Anželikas vadībā veiksmīgi
apguva koru koprepertuāru,
priecīgi un lepni pārstāvēja
novadu Vispārējos latviešu
Dziesmu un Deju svētkos
Rīgā. Milzīga nozīme ir
cilvēkam, kurš stāv kora
priekšā. No diriģenta nāk
enerģija, tā uzliesmo visā
kora kolektīvā. Pateicoties
Anželikas patiesai atdevei
un aktīvam darbam, koris ir
izaudzis un attīstījies. Latvijas valsts simtgadi kolektīvs
sagaidīja jaunos skatuves
tērpos, kurus izdevās iegūt,
īstenojot Leader projektu.
2018.gadā Anželika daudz
laika un enerģijas ir ieguldījusi gan kora mākslinie-
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LOGO IZSTRĀDES KONKURSS

Konkursu organizē Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa
un Dagdas novada Izglītības,
kultūras un sporta nodaļa.
Konkursa mērķis ir izvēlēties logo, kurš tiks
izmantots
poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu
vizuālajā
noformējumā,
apliecībās, atzinībās, diplomos, reprezentācijas materiālos, suvenīros, projekta
materiālu vizuālajā noformējumā.

Konkursa logo ir jābūt
saistītai ar realizēto Dagdas
novada pašvaldības Interreg
V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020.gadam
projektu “HEALTHY LIFEFIRST STEPS IN CREATING HAPPY
FUTURE/
HEALTHYLIFE/„VESELĪ-

GA DZĪVE - PIRMIE SOĻI
RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI ” Nr. LLI-329
Konkursa nolikumu var
atrast www.dagda.lv

ciskā līmeņa celšanā, gan
savā personīgajā izaugsmē,
dodot ievērojamu ieguldījumu novada kultūras dzīves
attīstībā.

noformējumiem. Māksliniecei piemīt attīstīta telpiska
un tēlaina domāšana, lieliska krāsu, formu un kompozīcijas izjūta. Šajos darba
gados Sarmīte ir spējusi pulcēt ap sevi un saliedēt Dagda novada rokdarbniekus.
Tā rezultātā par tradīciju ir
kļuvuši ikgadējie rokdarbnieku saieti Ziemassvētku
priekšvakarā. Māksliniece –
noformētāja nes dvēselē lielu
gaišumu un mīlestību uz visu
skaisto un patieso, ieliekot
Kultūras centra un Dagdas
pilsētas svētku noformējumos daļiņu savas mīlestības pret dabu, tāpēc neatstāj
vienaldzīgu nevienu. Latvijas valsts simtgades svinības

Dagdas novadā bija košas,
pateicoties gaumīgi veidotajam svētku noformējumam,
katram pasākumam bija
sava nokrāsa, savs – atbilstošs noformējums. Tas bija
Sarmītes nopelns.

Gada radošais cilvēks
kultūrā – noformēšanas
māksliniece Sarmīte Kromāne.
Dagdas
novada
Kultūras centrā Sarmīte par
noformēšanas
mākslinieci strādā kopš 2012.gada.
Ar pirmo darba dienu viņa
ir parādījusi sevi kā apzinīgu un atbildīgu darbinieci. Kultūras centra kolektīvs Sarmīti dēvē par darba
rūķīti. Viņa gaumīgi izmanto
mākslinieciskos paņēmienus
un līdzekļus dažādu veidu

Kontaktinformācija: Dagdas
novada Izglītības, kultūras
un sporta nodaļas vadītāja
Marija Micķeviča

2018.gada spilgtākie notikumi kultūrā bija Baltā
galdauta svētki - vokālās
grupas „Solversija” jubilejas koncerts un Starptautiskā
folkloras festivāla „Baltica”
novadu diena Dagdā.
Dagdas novada Kultūras
centra vadītāja
Inese Plesņa

8

Dagdas Novada Ziņas
Janvārī Dagdas
novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
5 jaundzimušie
kuriem doti
šādi vārdi:

Kristiāns,
Bogdans, Milāna
Enija un Iļja

Apsveicam!
VIŅSAULĒ
AIZGĀJUŠIE*
JANVĀRA MĒNESĪ

Brazjulis Povils (dz.1957)
Jakimoviča Olga (dz.1931.g.)
Levašķeviča Jeļena (dz.1936.g.)
Lune Amālija (dz.1932.g.)
Nartiša Veronika (dz.1941.g.)
Potapovs Maksims (dz.1941.g.)
Saratova Genovefa (dz.1930.g.)
Vasiļevska Marija (dz.1938.g.)

IZSAKĀM DZIĻU
LĪDZJŪTĪBU TUVINIEKIEM
*reģistrētie Dagdas novada dzimtsarakstu
nodaļā janvārī

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.

