Akcija “Iepazīsti savu Dagdas novadu un Dagdas novada 100 ģimenes!”
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, Dagdas novadā tiks uzsākta akcija „Iepazīsti savu
novadu un Dagdas novada 100 ģimenes!”. Tās ietvaros ģimenei, kas saņēmusi
ielūgumu no skolas vai PII, jānofotografējas kādā sev mīļā vietā novadā, rokās turot
īpašo ceļojošo akcijas simbolu. Šis simbols tiks izgatavots un ceļos no vienas ģimenes
pie otras. Fotogrāfijai klāt ir jāpievieno informācija par ģimeni un jāiesniedz neliels
apraksts par vietu, kuru ģimene izvēlējās, lai nofotografētos. Fotogrāfijas ir jāiesūta uz
e-pastu: valdis.orols@gmail.com. Fotogrāfijas tiks apkopotas un no tām tiks veidots
kopīgs foto albums un izstāde.
Akcijas mērķis: iesaistīt 100 Dagdas novada ģimenes 100 sava novada skaistāko
vietu atrašanā un popularizēšanā līdz Latvijas simtgades svinībām 2018. gadā.
Akcijas dalības noteikumi


Akcijas sākuma laiks 2018. gada 1. janvāris.



Akcija turpināsies līdz 2018. gada 30.septembrim.



Par īpašu vietu novadā var tikt uzskatīti gan vēsturiski, gan dabas objekti, gan
celtnes, gan jebkura cita vieta, kas ir nozīmīga mūsu novadam, konkrētajai ģimenei,
vai tāda, ar ko ir vērts iepazīstināt citus vai ar šo ēku/vietu ģimenei saistās vairāki
svarīgi notikumi viņu dzīvē.



Fotogrāfijas var tikt uzņemtas arī ar mobilo telefonu, fotoaparātu. Taču, jo labāka
kvalitāte, jo labāk un saprotamāk citiem.



Fotogrāfijas tiks regulāri ievietotas Dagdas novada mājaslapā īpašā sadaļā, kas
veltīta Latvijas simtgades svinībām : www.dagda.lv/izglitiba/LV 100, kā arī var
tikt izmantotas novada informatīvajā izdevumā.



Visas akcijā iesaistītās ģimenes tiks pulcinātas Dagdā kopā 2018.gada rudenī.

Akcijas organizatori: Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļa un Dagdas novada Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļa.
Tālrunis papildus informācijai: M. Micķeviča t. 29681560
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Raivja Bartuša ģimene no Andzeļu pamatskolas

Ličmurāni ir manu vecvecāku dzimtās mājas, kur ir dzīvojušas trīs ģimeņu paaudzes,
šeit uzaugusi arī mana mamma. Tie atrodas Andzeļu pagasta salām bagātākā ezera –
Ežezera- pašā krastā. Tā ir vieta, kur bieži saiet kopā radu saime, un visi ir laimīgi.
Jebkurā gadalaikā vieta priecē ar skaisto skatu. Vasarā ezera krastā var peldēties,
makšķerēt, baudīt meža mieru, bet pļavās lasīt ogas un ziedus, ziemā priecāties par
sniegu, ka arī katrā gadalaikā atradīsies darāmie darbi sētā un dārzā.
Raivis Bartušs
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Patrīcijas Tarandas ģimene no Andzeļu pamatskolas

Mēs nobildējāmies mājās uz dīvāna, jo tā vieta, kur mēs visa ģimene atpūšamies
vakaros.
Atpūšoties uz dīvāna, mēs pārrunājam, kā pagāja mūsu diena.
Vakaros mēs atpūšoties spēlējam dažādas spēles.
Bieži cepam vakaros picas un, sēžot uz dīvāna, skatāmies multfilmas.
Kad mēs esam visi kopā, mēs jūtamies laimīgi.
Patrīcija Taranda
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Ritas Savickas ģimene no Andzeļu pamatskolas

Mūsu ģimenei 11 gadi: tētis Vilis, mamma Gaļina, māsas Vita un Rita. Mūsu ģimenē
gaida trešo bērniņu. Tas būs ļoti priecīgs un gaidīts notikums.
Mēs mīlam dzimto Andzeļu pamatskolu. Šajā skolā mācījās arī mūsu mamma.
Agrāk mūsu ģimene dzīvoja netālu no Madonas, bet mamma nolēma atgriezties savā
dzimtajā pusē, un mēs pārbraucām dzīvot uz Andzeļiem.
Mūsu skola mums ir ļoti svarīga un nozīmīga. Gribētos, lai skola arvien piepildās ar
jauniem bērniem un darbojas vēl 100 gadus.
Rita Savicka
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Danilas Sinicina ģimene no Andzeļu pamatskolas

Māja mums ir īpaša ar to, ka pēc grūtas ikdienas mēs visi kopīgi šeit sapulcējamies un
atpūšamies. Mājās mūsu ģimene jūtas silti, brīvi un droši. Šeit mēs dzīvojam,
pārrunājam visādas tēmas. Mājas ir mums vissvarīgākā vieta, jo šeit mēs varam ne par
ko nebažīties un būt kopā.
Danila Sinicins
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Bartušu ģimene no Konstantinovas sākumskolas

Mūsu māja atrodas Konstantinovas pagasta Aleksandrovā. Šī ir mūsu lielā un
draudzīgā ģimene, kura sastāv no vecākiem - mamma Žanna, tētis Arturs un jaukās
meitiņas - Albīne, Darja un Viktorija. Šeit mēs esam mūsu jaukā mājokļa viesistabā,
kur mēs pavadām visvairāk laika visi kopā.
Kas ir mūsu māja? Tā ir vieta, kur mēs pavadām savu dzīvi un kur mēs jūtam sevi
komforti un labi. Kad mēs esam mājās, tad dvēselē paliek silti, parādās miers un
drošums. Šeit mums ir pazīstama katra manta, katrs stūris, katrs kvadrātmetrs. Tieši
šeit mēs pārdzīvojam gan prieku, gan bēdas, Šeit mēs esam īsti, jo varam neslēpt
savas jūtas un emocijas. Savā mājoklī mēs jūtamies aizsargāti, jo šeit nav svešu
cilvēku, bet ir tuvi cilvēki, kuri vienmēr palīdz un atbalsta mūs.
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Markovu ģimene no Konstantinovas sākumskolas

Mūsu ģimene dzīvo Konstantinovā. Tajā ir 4 cilvēki - tētis Jurijs, mamma Ksenija,
dēls Renārs un meitiņa Katrīna. Brīvo laiku mēs pavadām kopā. Ziemā pikojamies,
vizināmies ar ragavām, ceļam sniegavīrus. Vasarā sauļojamies, peldamies, spēlējam
dažādas spēles. Kad esam kopā, mēs jūtamies laimīgi arī mājas pagalmā.
Jurijs Markovs
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Stepiņu ģimene no Konstantinovas sākumskolas

Mani sauc Maksims. Es piedzimu un dzīvoju Konstantinovas pagastā. Man šeit ļoti
patīk. Es ar mammu un māsiņu nobildējos pie ozola, kurš ir iestādīts par godu Latvijas
simtgadei. Tas atrodas pie parka blakus Tautas namam. Šo vietu mūsu ģimene bieži
apmeklē gan ziemā, gan vasarā. Tā mums ir īpaša. Šeit notiek dažādi pagasta svētki,
kurus mūsu ģimene ar lielāko prieku ne tikai apmeklē, bet arī līdzdarbojas. Tas mums
sagādā lielu prieku un gandarījumu. Mūsu ģimene ir lepna par to, ka dzīvo šajā
pagastā, jo dzīvojot šeit, mūsu ģimene jūtas laimīga!

Maksims Stepiņš
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Elgas un Jura Pauliņu ģimene no Dagdas pilsētas PII “Saulīte”

Tā ir mūsu ģimene – tētis Ēriks, mamma Regīna, māsas Elga un Rita, brālis Juris. Esam
nofotografējušies aiz mājas, kur uzauga mūsu tētis, Armaņos, Andzeļu pagastā. Šī vieta ir ne
tikai skaista, bet arī bagāta ar dažādām dabas veltēm. Māja atrodas blakus Ežezeram, kas dāvā
mums veldzi karstā vasaras dienā, baro ar zivīm, ļauj baudīt gulbju cēlumu, vērot zaļo varžu
dzīvi un priecāties par ūdensrozēm. Mežs mums dāsni piedāvā savas bagātības – ogas, sēnes,
zemestaukus. Rudenī sēņotājiem tā ir īsta paradīze. Savukārt vasarā mums ir pilna pļava ar
zemenēm.
Šeit mēs kopā strādājam un atpūšamies, izdzīvojam savu ikdienu un esam kopā laimīgi.
Elga Pauliņa
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Kraulišu ģimene no Andzeļiem

Mēs esam nofotografējušies pie Jumja zīmes Andzeļu pamatskolas pagalmā. Visa mūsu ģimene
ir saistīta ar Andzeļu pamatskolu - te mēs tikām mācīti un izaudzināti par savas valsts patriotiem. Esam
tā ģimene, kas neaizmirst latviešu tradīcijas un cenšas izkopt tās.
Ne velti mēs izvēlējamies Jumja zīmi, jo tas ir auglības simbols un ģimenes pavarda sargātājs, kas
nes laimi, pārticību un bagātību. Ikvienam no mums ģimene ir galvenā vērtība, kas stiprina,
uzmundrina mūs.
Stipru Latviju veido stipras ģimenes, un mēs esam viena no tām!
Jana Krauliša

11

Karpoviču ģimene no Ezerniekiem

Mūsu Karpoviču ģimene ir ļoti draudzīga. Mūsu ģimenes sastāvs ir: mamma Sanita, tēvs Andris un bērni
Damiāns, Katrīna, Daiga.
Mēs visi ļoti mīlam pavadīt brīvo laiku kopā. Mēs mīlam airēt ar laivām pa ezeriem un upēm, ceļot ar
mašīnu pa pilsētām un valstīm, bet vismīļākais – tas ir atrašanās ārā. Laukā mēs kopā strādājam (ravējam
dārzu, vadājam malku) un atpūšamies (cepam šašliku, braukājam ar velosipēdiem).
Es ļoti mīlu savu ģimeni, jo viņa man ir īpaša!

Katrīna Karpoviča
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Lovčinovsku ģimene no Ezerniekiem

Ģimene ir nezūdoša vērtība, kura caurvij paaudžu paaudzes. Olga un Valērijs Lovčinovski veidoja
savu ģimeni 1995. gada 29. aprīlī, dzimtajā Ezernieku pagastā. Vissvētīgāko un visdārgāko dāvanu
pasaulē Olga un Valērijs saņēma pēc 13 ilgi gaidītiem gadiem, kad viņiem piedzima meita - Valērija.
Valērija ienesa gaismu šajā ģimenē, ienesa lepnuma sajūtu, jo Valērijai mācībās ir labas un izcilas
sekmes, viņa dzied, dejo un ir ļoti aktīva. Vecāki ir meitas lielais atbalsts. Kopā ar tēti meita staigā
makšķerēt, viņiem patīk vērot īsto dabas skaistumu. Ar mammu Valērija labprāt veido dekorus mājai un
cep kūkas. Taču visus kopa vieno vēsie ziemas vakari ar siltās tējas krūzēm un sirsnīgam sarunām,
skaistās rudens pastaigas zem nokrāsotajām koku lapām. Savukārt mīļākā nodarbe ir visiem kopā veidot
un labiekārtot savas mājas pagalmu.
Ģimene ir vienota, par to liecina viena no ģimenes tradīcijām - ikkatrus svētkus tuvākie ģimenes
locekļi satiekas vienā mājā, pie kopīga galda.

Lovčinovsku ģimene
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Meikšānu ģimene no Šķaunes

Mēs esam Meikšānu ģimene no Šķaunes. Ikdienā mēs visi esam aizņemti - skolās un darbos, bet vakaros
un brīvdienās mums patīk pavadīt laiku kopā- spēlēt galda spēles, ceļot, atpūsties pie dabas, sēņot, uzņemt
ciemiņus, apmeklēt dažādus pasākumus un vienkārši pastaigāt pa mežu.
Meikšānu ģimene
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Mizānu ģimene no Ezerniekiem

Sveiki! Mani sauc Sintija! Es mācos Ezernieku vidusskolas 5. klasē. Tā ir mana ģimene - tētis
Andris, mamma Gunta un brālis Māris. Mans tētis Andris vienmēr ir ļoti aizņemts – agri ceļas un strādā
līdz vēlam vakaram, it īpaši vasarā, jo viņš ir z/s „Jaunkalni” īpašnieks, viens no lielākajiem gaļas liellopu
audzētājiem Latgalē. Tēta saimniecībā ir ļoti daudz gotiņu un teliņu. Viņam ir ļoti daudz darba – viņš
pļauj sienu, kopj lopiņus, zāģē krūmus un dara daudz ko citu, kas ļauj pļavām un laukiem kļūt sakoptiem
un skaistiem. Tētis ir ļoti labsirdīgs, viņš pat ir uzņēmis savā saimniecībā sumbru, kurš ieklīda pie mums
no Baltkrievijas!
Mamma Gunta vada Mežmalas pasta nodaļu. Brīvajā laikā mamma rūpējas par mums, gatavo
garšīgus ēdienus. Vēl mammai patīk ziedu audzēšana, tāpēc vasaras mēnešos mūsu mājas apkārtni
vienmēr ieskauj ziedošas dobes!
Mans brālis Māris mācās Ezernieku vidusskolas 12 klasē. Piedalās skolas un novada sporta
pasākumos – volejbola, novusa turnīros, kā arī makšķerēšanas sacensībās. Dažreiz viņš mani kaitina un
mēs ķīvējamies, kā jau starp brāļiem un māsām tas bieži vien ir, bet man viņa ļoti pietrūks, kad viņš
absolvēs vidusskolu un dosies studēt.
Vislabāk man patīk, kad visa ģimene kopā pavada laiku darot ikdienas darbus, kuru saimniecībā
netrūkst, gan dodas dažādos izbraukumos un ekskursijās. Par tradīciju kļuvušas ir svētdienas pastaigas,
kad līdzi tiek ņemti arī ģimenes mīluļi – suņu puikas Džimis un Roko. Es gribētu ņemt līdzi arī savu
mīluli – runci Ķimi, bet diemžēl viņš nedraudzējas ar suņiem.
Sintija Mizāne
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Moisejenoku ģimene no Šķaunes

Dagdas novads - viens no gleznainākajiem zilo ezeru zemē. Mūsu visu piecu Moisejenoku
ģimenes locekļu dzimtā puse ir Dagdas novada ciems Šķaune. Tētis Jānis un viņa četrkājainais „cīņu
biedrs” Aramis apsargā robežu, lai mūsu Latvijā ikviens justos droši. Māmiņa Ilga ir mūzikas un deju
skolotāja, Bērziņu pagasta dziedāšanas entuziastu kolektīva vadītāja un talantīga dziedātāja Krāslavas
sieviešu korī „Nova”. Māsiņas Dana un Dace - Ezernieku vidusskolas skolnieces - bieži savas skolas un
ģimenes godu aizstāv dažādu mācības priekšmetu olimpiādēs, ārpusskolas un ārpusklases pasākumos.
Mazajam brālītim Dairim vēl savi talanti jāattīsta, apmeklējot bērnudārzu un kopīgi pavadītajos visas
ģimenes atpūtas un darba brīžos. Jaunus iespaidus, atklāsmes un dzīves gudrību gūstam kopīgi apceļojot
Latgali, iepazīstot Latvijas ievērojamākās vietas, paplašinot savu redzesloku ārzemju ceļojumos. Mūsu
ģimenes kredo – nekur nav tik labi kā mājās, kad visi esam kopā kā draudzīga un saliedēta saime.
Dace un Dana Moisejenoki
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Pauliņu ģimene no Ezerniekiem

Esam daudzbērnu ģimene, kurā ir 7 bērni, tomēr 2 no tiem ir pilngadīgi un dzīvo savu dzīvi. Vienmēr
izturamies viens pret otru ar cieņu. Kaut arī ir nelieli strīdi savā starpā, tomēr vecāki māca, ka vajag
piedot un būt draudzīgiem.
Andris un Inese Pauliņi
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Potapovu ģimene no Ezerniekiem

Mēs visu cenšamies darīt kopā, jo mēs esam viena ģimene. Ģimenē ir pieci cilvēki – tētis, mamma, divas
māsiņas, kuras mācās Ezernieku vidusskolā, un brālītis, kurš staigā uz bērnudārzu. Mūsu ģimenei patīk
aktīvi pavadīt brīvo laiku. Ziemas vakaros mēs kopā pastaigājamies pa mežu, kad ir laiks – slēpojam.
Pavasarī braukājam ar velosipēdiem. Karstajā vasarā vizināmies pa ezeru ar laivu, vakaros sēžam pie
ugunskura un skatāmies uz zvaigznēm un sapņojam. Rudenī kopjam apkārtni un lasām sēnes. Mums ļoti
patīk mūsu zemē, mūsu dzīvesvietā. Mēs lepojamies ar to, ka dzīvojam Latvijā!

Diāna un Karīna Potapovas
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Žurovu ģimene no Ezerniekiem

Šogad mūsu laulībai ir 30 gadu jubileja. Visus šos gadus mēs turējāmies kopā un arī turpinām to darīt.
Šī garā kopdzīves ceļā nācās sastapties ar dažādām grūtībām, kuras pārvarējām turoties roka rokā. Mēs
ļoti lepojamies ar to. Vīrs strādā pēc savas profesijas par metinātāju, ļoti patīk viņam viņa darbs, es pati
esmu mājsaimniece, nodarbojamies ar vīru ar lopkopību, lauksaimniecību. Mums ir trīs brīnišķīgie bērni vecākā meita, kura studē Latvijas Universitātē un strādā, dēls, kurš arī strādā un ieņem labu amatu un
jaunākā meita, kura mācās Ezernieku vidusskolā otrajā klasītē un divas mazmeitiņas. Mēs izrādām cieņu
viens pret otru, vienmēr uzklausām un cenšamies dot padomu un palīdzēt viens otram. Mums arī ir
ģimenes tradīcija - svētkos mēs visi tiekamies mūsu mājās, svētkiem gatavojamies visi kopā, nu jau arī
mazmeitiņas mums pievienojās, tā ir ģimene, kuru ļoti mīlu un lepojos.

Ar cieņu,
Žurovu ģimene.
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Kekeru ģimene no Konstantinovas

Šī vieta atrodas Magnusovas sādžā, Konstantinovas pagastā, kur ir dzimuši un izauguši mani vecāki. Tie
bērnībā bieži apmeklēja šo dižozolu. Šeit Magnusovas sādžā kādreiz ir bija skola, kur mācījās mana
vecmamma. Tāpēc mums šī vieta ir ļoti mīļa. Gribam novēlēt šim dižozolam “Konstantīnam” vēl daudzus
gadu simtus, lai arī mūsu mazmazbērni varētu atbraukt, nofotografēties, apskaut to, un atvest burvīgas
atmiņas mājās.
Veronika Kekere
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Vjateru ģimene

Bildē mans visstiprākais un vislabākais tētis Ivars, vismīļākā
māmiņa Sandra, visjaukākā māsiņa Lauriņa un, protams, es –
Raivis! Visnozīmīgākās vietas mums ir tur, kur esam mēs visi
KOPĀ. Nolēmam nobildēties tieši šeit (Andrupenes pagastā,
“Pinti”) tāpēc, ka šajā vietā sākas mana tēva darbs. Viņš nodarbojas
ar lauksaimniecību – sēj graudus. Ja ir izaudzēts un izkopts graudu
lauks, tad ir uzcepts arī gards maizes kukulis. Es un visa mana
ģimene novēlam Latvijai plaukt un zelt, lai vienmēr būtu ražīgi
labību lauki, silti un garšīgi maizes kukuļi galdā un laimīgas
ģimenes kā mēs! Apsveicam!
Raivis Vjaters
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Solohu ģimene

Lubāna pilskalns – atrodas pie Dagdas pilsētas rietumu robežas, Dagdas
– Krāslavas šosejas kreisajā pusē. Kalna piekājē atrodas ezers Luboneņš.
Pilskalnā ir labiekārtota pastaigu un atpūtas vieta. Ir skatu laukums, no
kura paveras lielisks skats uz Dagdas pilsētu un tās apkārtni. Tā vieta ir
ļoti iecienīta ģimenēm ar bērniem, jo te bērniem ir kur izskrieties. Tā ir
arī mūsu ģimenes iemīļota vieta, kur mēs atpūšamies, baudām pilskalna
skaistumu un vērojam brīnišķīgo pilsētas un lauku panorāmu.

Solohu ģimene.
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Podoļsku ģimene

Latgales tilts atrodas starp diviem skaistākajiem Dagdas novada
- Purpļu un Narūtas ezeriem. Skaists skats no tilta paveras uz
Dagdas pilskalnu, kas atrodas 200 m attālumā, tā ir vieta, kura ir
bijusi apdzīvota sen senos aizvēstures laikos, par ko liecina
pilskalna kultūras slānis. Pilskalnā ir labiekārtota pastaigu un
atpūtas vieta. Arī mūsu ģimene ir iecienījusi šo atpūtas vietu, lai
izbaudītu silto laiku kopā ar draugiem un ģimeni. Atpūta svaigā
gaisā ir ne tikai patīkama, bet arī uzlabo veselības stāvokli –
mūsu ģimene ir par veselīgu dzīvesveidu!
Podoļsku ģimene
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Rukšu ģimene

Man un manai ģimenei patīk baudīt brīvo laiku pie dabas. Latgale ir
bagāta ar skaistām vietām, viena no tam atrodas Dagdas pagastā
Vecdomē, kur dzīvo mani vecvecāki. Tā ir vieta, kur bieži sabrauc kopā
mani radinieki. Mēs spēlējam futbolu, zvejojam zivis, baudām laiku pie
ugunskura.
Man patīk makšķerēt zivis dīķī, kurš atrodas netālu no mājas.
Emīls Rukša
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Zavadsku ģimene.
Viena no skaistākajām vietām Dagdā ir priežu kalns. Tas ir sens pilskalns,
lejā ir ezers – Lubānītis. Šeit nebrauc mašīnas, bet aug priedes un egles,
tāpēc ir ļoti tīrs gaiss.
Jau daudzus gadus mūsu ģimene bieži dodas pastaigās un atpūsties uz
Priežu kalnu. Te ir interesanti dažādos gadalaikos: ziemās slidināmies no
kalna vai braucam ar ragavām; pavasaros skraidām pa zaļo zāli un
spēlējam spēles, vasarā pēc spēlēšanās arī izpeldamies ezerā, priecājamies,
cik skaista ir Latgales daba, jo no kalna var ļoti tālu redzēt; bet rudenī lasām
lapas un zālītes herbārijam.
Šai kalnā cilvēks jūtas brīvs kā putns gaisā, šet var saņemt pozitīvu dabas
enerģiju, kura dod spēku darboties ikdienā.
Danila Zavadskis (Dagda)
Man ir divi brāļi Nikita un Aleks, mamma Olesja un tētis Valdis.

Visu jauku!
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Gabrusjonoku ģimene.

Sveiki! Tas ir mana draudzīgā ģimene. Mēs dzīvojam Konstantinovā. 2018.gads
mūsu ģimenei ir nozīmīgs - manai mazajai māsiņai būs gadiņš, un es šogad
sākšu iet pirmajā klasē.
Mūsu mīļākā vieta atrodas Ščedratos, kur dzīvo mani vecvecāki. Tur mēs
pavadām brīvdienas un satiekamies ar radiniekiem. Netālu no mājas ir skaists
dīķis, kurā mēs varam peldēties un makšķerēt. Mežā var lasīt ogas un sēnes.
Pļavā var redzēt graudus, kurus sēj mans tētis un vectētiņš.
Es esmu ļoti laimīga, ka visa ģimene ir kopā un ko vēl var vairāk vēlaties kā tikai
ģimenes tuvumu, mīļumu un siltumu!

Valērija Gabrusjonoka.
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Nagļu ģimene

Nagļu ģimenes nodibināšana ir viens no svarīgākajiem notikumiem mūžā.
Ligitas un Valērija ģimenes laulība noslēgta kā uz zemes, tā debesīs, jo tās
svētī visi dabas elementi: zeme zem kājām, vējš debesīs, ūdens visos tā
veidos un uguns vietā, kur tiek uzturētas tradicionālās dzīves vērtības
“Andrupenes lauku sēta”.
Šajā vietā, 2011.gadā, Nagļu ģimene dokumentēja ģimenes sapņus, mērķus
un vīzijas, kas šo gadu laikā papildināja ģimenes bagātību ar 2 dēliemArtūrs (5 gadi) un Deivids (2 gadi).
Artūrs un Deivids ir mammas un tēta bagātība, kas ikdienas dzīves steigā
sniedz emocionālus brīžus, kas piepilda krūti ar siltumu un laimes sajūtu.
Mūsu, kā sabiedrības nākotne ir atkarīga no mūsu pašu bērniem, no viņu
izaugsmes, krietnuma, labdabības, godprātības, prasmēm un citām
svarīgām rakstura īpašībām. Lai to pienācīgi nodrošinātu, Ligita un
Valērijs dod savu nozīmīgu pienesumu - veltot savas rūpes un uzmanību
bērniem.
Valērijs, Ligita, Artūrs, Deivids Nagļi.
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Muravsku ģimene

Mana ģimene ir nofotografēta pie manu vecvecāku mājas. Te mums
visiem ļoti patīk gan atpūsties, gan pastrādāt. Pie mājas ir liels dārzs, kur
mēs visi darbojamies. Mūsu ģimene dzīvo daudzstāvu mājā, bet katru
dienu mēs dodamies uz savrupmāju, jo tā ir jākopj, tāpēc ka tur neviens
nedzīvo. Apkārt mājai aug daudz ziedu, īpaši skaistas ir peonijas.
Ceram, ka vēl ilgus gadus mēs visi varēsim šeit kopā pulcēties.
Deivids Muravskis
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Kašu ģimene.

Mūsu ģimenei patīk dzīvot lauku viensētā.
Šeit var justies brīvi. Laukos ir svaigs gaiss, plaši meži un pļavas. Lauku
sētā varam gan izklaidēties, gan pastrādāt.
Nekur nav tik labi kā mājās!
Dairis Kašs
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Jermaku ģimene

Mūsu ģimenē ir 5 cilvēki: tētis Elmārs, mamma Natālija, es – Ieva, brāļi
Armands un Lauris. Mēs dzīvojam Šķaunē.
Mēs nofotografējāmies pie Šķaunes pamatskolas. Mūsu ģimenei Šķaunes
pamatskola ir nozīmīga vieta. Te mācījās mūsu tētis, bet tagad viņš un mamma
tur strādā par skolotājiem. Mēs ar brāļiem arī mācāmies šajā skolā. Mūsu
ģimene aktīvi piedalās skolas dzīvē. Skola ir mūsu otrās mājas, kur mēs kopā
pavadām daudz laika. Mēs ļoti mīlam mūsu skolu.
Ieva Jermaka
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Aišpuru ģimene

Mēs dzīvojam vienā no Dagdas novada skaistākajām vietām – Asūnes ciemā. Mums ir
sava māja, kurā dzīvojam jau 15 gadus.
Mūsu ģimenes galva - Ilmārs jau 22 gadus dien Valsts Robežsardzē. Brīvajā laikā viņš
aizraujas ar medībām, biškopību un zemkopību.
Mamma Žanna strādā Asūnes un Ķepovas pagastu pārvaldēs. Viņai patīk lasīt grāmatas,
tamborēt, cept kūkas. Mamma aktīvi piedalās pagasta kultūras dzīve – gan dzied, gan dejo
pašdarbības kolektīvos.
Mana māsa Justīne pabeidza optometrijas studijas Latvijas Universitātē, bet šobrīd
mācās Valsts Robežsardzes koledžā, jo vēlme atgriezties uz dzīvi Latgalē bija spēcīgāka par
zinātnisko interesi. Justīne brīvajā laikā muzicē, veido dažādus rokdarbus, iet medībās un
fotografē.
Mani sauc Harijs. Man ir 16 gadi. Es mācos Dagdas vidusskolā. Brīvajā laikā aizraujos
ar futbolu, moto transportu, kokapstrādi, dejoju tautas dejas. Man patīk kopā ar tēti iet
medībās.
Mēs ar māsu esam pabeiguši mūzikas skolu. Ģimenes svētkos, sapulcējoties kopā,
muzicējam un dziedam. Visa ģimene aktīvi iesaistāmies novada un pagasta rīkotajos
kultūras pasākumos. Mums patīk kopā ceļot, aktīvi pavadīt laiku. Katru vasaru atvaļinājumā
dodamies apskatīt kādu tuvāku vai tālāku Latvijas nostūri.
Kopīgai fotogrāfijai izvēlējāmies mīļāko vietu mūsu dārzā. Te pavadām lielu daļu sava
laika, rūpējoties par pašu stādītajiem košumkrūmiem. Ir patīkami vērot kā tie, saņemot
mūsu mīlestību un rūpes, aug un zied.
Harijs Aišpurs, 16 gadi, Dagdas vidusskola
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Vijas un Arnolda Neikšānu ģimene
Mūsu ģimene dzīvo Asūnes ciematā. Mēs esam četri cilvēki ģimenē.
Es, Vija, esmu pašnodarbināta persona. Mana mīļākā nodarbe ir
rokdarbi, manus darbus bieži var redzēt izstādēs Asūnes Tautas namā, kā
arī novada rīkotajos konkursos. Par godu Latvijas simtgadei mēs ar meitu
Dagniju esam piedalījušās Dagdas novada paklāja veidošanā.
Vīrs Arnolds ir dokeris SIA “Rīgas Centrālais Termināls”. Brīvajā laikā
viņam patīk atpūsties pie ezera un makšķerēt.
Dēls Armands šogad pabeidza Raudas pamatinternātskolas 9.klasi,
viņam patīk kopā ar tēti doties dabā un makšķerēt.
Meita Dagnija pabeidza Asūnes pamatskolas 5.klasi. Viņa apmeklē
Dagdas mākslas skolu. Dagnijai patīk rokdarbi.
Mūsu ģimenē valda draudzīgas attiecības, mēs rūpējamies par bērniem,
palīdzam viņiem un atbalstam viņus.
Mūsu ģimene mīl ceļot pa Latviju, apmeklēt dažādas vietas un
pasākumus, tādejādi mēs cenšamies ieaudzināt bērnos mīlestību pret
dzimto vietu, dzimteni, tās kultūru un tradīcijām. Šogad mūsu ģimene
plāno doties iepazīt kaimiņu zemi Lietuvu.

Mēs pie mūsu mājām.
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Oksanas un Jāņa Zeizu ģimene
Mūsu ģimene dzīvo Asūnē. Tajā aug 2 dēli: Aivis un Mārtiņš.
Es, Oksana, strādāju SIA “Kornerstone” veikalā par pārdevēju. Brīvajā
laikā man patīk priecēt savu ģimeni ar izceptu torti vai kūku. Ziemas
laikā nodarbojos ar rokdarbiem, ar prieku nūjoju.
Vīrs Jānis strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā par vada
komandiera vietnieku. Viņa nodarbošanās ir galdniecība, auto un sports.
Vecākais dēls Aivis šogad pabeidza Dagdas vidusskolu. Aivis
aizraujas ar makšķerēšanu. Viņam patīk nodarboties ar sportu –
skriešanu.
Mārtiņš ar 1. septembri uzsāks skolas gaitas 4. klasē Asūnes
pamatskolā. Viņš brīvo laiku pavada spēlējoties ar draugiem mājas
pagalmā.
Mūsu ģimenei patīk ceļot ar savu auto. Katru reizi mēs uzzinām kaut
ko jaunu par Latvijas pilsētām.

Tās ir mūsu mājas!
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Mihejevu ģimene

Māja ir tā vieta, kur valda mīlestība, sapratne un atbalsts. Tajā var justies
droši, jo vienmēr blakus mīlošie vecāki, tieši tāpēc mēs izveidojām fotogrāfiju
uz mūsu mājas fona.
Veronika Mihejeva Dagdas vidusskola
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Ciganoviču ģimene

“Ceļa mājas”, Dagdas pagasts, Dagdas novads.
Pirmais, ko ierauga ceļotājs, iebraucot Dagdas pilsētā pa autoceļu P60
Dagda –Aglona. Daudzus gadus šajā vietā ir bijusi pussagruvusi ēka ar
nolaistu apkārtni. 2016.gadā ēka ir atjaunota.
Mūsu ģimenei šīs vietas atdzimšana ir Latgales cilvēku uzticēšanās
Dievam, izpalīdzības un strādīguma apliecinājums.
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Poļaku ģimene

Tā ir vieta, kur dzīvoja un audzināja savus bērnus mūsu vecvecmamma, vieta, kur savu
bērnību un jaunību pavadīja vecmamma. Tā ir vieta, kur kādreiz mācījās mūsu vectēvs.
Tā ir vieta, kuru tagad var apmeklēt ikviens. Tā ir brīnišķīga visos četros Latvijas
krāšņajos gadalaikos. Tā ir Jaundomes muiža, kura atrodas Ezernieku pagastā. Ar šo
skaistuma bagātu vietu var lepoties ikviens Dagdas novada iedzīvotājs. Mums
Jaundomes muiža ir īpaša ar to, ka šajā brīnišķīgajā vietā mūsu ģimene var justies
vienota. Vienota, lai iepazītu un stiprinātu savas ģimenes vēsturi. Te mēs varam
atcerēties kā kādreiz svinējām vecvecmammas dzimšanas dienas, kā ravējām zāli puķu
dobē. Un tagad tā ir vēsturiskā vieta Dagdas novadā.
(Bildē- Jaundomes muiža un Poļaku ģimene)

36

Antonovu ģimene

Pie Okras ezera krasta ir skaista, labierīkota pludmale, kurā savu bērnību pavadīja
mans vectēvs. Savukārt, pēc vairākiem gadu desmitiem, šeit labprāt pavada laiku
viņa bērni un mazbērni.
Vasaras siltākajās dienās mana ģimene kopā ar radiem pulcējas šajā skaistajā
vietā, lai kopīgi atpūstos un svinētu kādus svētkus. Mēs makšķerējam zivis,
vizināmies ar laivu, gatavojam ēdienus uz grila un peldamies.
Mana ģimene ir ļoti priecīga, ka ir šāda brīnišķīga vieta, kurā mēs varam būt visi
laimīgi un smaidīgi. Šāda laika pavadīšana apvieno un padara mūs tuvākus, kas ir
ļoti svarīgi. Es ļoti novērtēju laiku, kuru pavadu kopā ar savu ģimeni.
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Kristijas Etas Rutkas ģimene

"Mētras" ir mūsu dzimtas saknes un manas ģimenes mājas. Šīs
mājas mums nozīmē visu. Tās ir patvērums, miers un siltums pēc
garas darba dienas. Kad esam kaut kur aizbraukuši, mēs vienmēr
ilgojamies pēc savām "Mētrām", jo nekur nav labāk kā
mājās. Mūsu māja ir mūsu mazā Latvija.

Kristija Eta Rutka
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Olehnoviču ģimene

Katra ģimene veido Latviju. Tomēr, kas veido ģimeni? Ģimene ir
koks, kuru iestādīja tēvs, kad piedzima dēls, tās ir šūpoles, kuras
uzcēla vectēvs mazbērniem, tās ir rozes, kuras ir tik daiļas kā
meita, ģimene ir dārzs, kurš ir tik skaists, jo tiek pielikts kopīgie
ģimenes centieni un darbs. Lai dārzs plauktu, vajag pielikt spēku,
tāpat arī ar ģimeni, katram vajag strādāt pie tās veidošanas.
Airita Olehnoviča
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Slapiņu ģimene

Ikviena ģimene veido Latvijas lielo saimi un katrai no tām, valsts pastāvēšanas laikā, ir radusies
kāda īpaša un sirdij tuva vietiņa, kuru pirmās simts gadu jubilejas izskaņā gribētos pieminēt.
Arī mūsu ģimeni priecē kāds skaists mūsu novada dabas stūrītis – Dagdas ezera krasts, no kura
paveras ne vien satriecošs skats uz vairākām salām, bet arī uz augstajām koku galotnēm tālumā,
kuras ieskauj mākoņu baltā villaine. Mēs, kuplā skaitā, mēdzam turp doties, lai uz zeltainām
smiltīm aktīvi pavadītu laiku un siltajā ezera ūdenī atveldzētos vasaras sutīgajā pēcpusdienā, lai
vakaros draudzīgi pulcētos pie vakariņu galda un izrunātu dienas notikumus, vienlaicīgi veroties
rāmajos ūdens viļņos, kuri ik pa reizei kopā ar koku lapu čaboņu vējā rada kādu neatkārtojamu
melodiju.
Patiesi laimīga ģimene ir tāda, kura māk rast prieku ik dienu un patiesi draudzīga ģimene esam
mēs, kura sanāk kopā, lai ar šo laimi dalītos vienam ar otru!
Slapiņu ģimene
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Plivču ģimene

Ģimene joprojām ir jebkuras sabiedrības galvenā sastāvdaļa. Tikai
ģimenē ir iespējama īsteno cilvēcisko vērtību, tādu kā mīlestība, cieņa,
pieķeršanās, labsirdība, rūpes, žēlsirdība, saglabāšana. Īsta ģimene māca
atbildību, prasmi pieņemt lēmumus, kuri ne vienkārši apmierina
egoistisku viena cilvēka vajadzību, bet vērsti uz labumu ikvienam
ģimenes loceklim. Ģimene ir dabas šedevrs, ko jātur augtā vērtē un
jāsargā. Plivču ģimenes galvenais piemērs ir ģimenes, kurās auguši
Solvita un Ivars. Abi tika audzināti mīlošās un mīlamās ģimenēs, kur bija
jūtama vecāku mīlestība un cieņa vienam pret otru, bērniem. Visos
jauna aizsākumos - atbalsts un rūpes. Plivču laime ir veiksmīgi dibināta
ģimene, bet pamatu pamats - vecāku mājas. Gluži kā katrā ģimenē, arī
šajā, ir iedibinātas savas tradīcijas, ieradumi un sava īpašā atmosfēra.
Abu vecāku mērķis – iemācīt bērniem, Alvilam un Paulai, pašu galveno –
mīlestību, kas spēj pārvarēt jebkuras grūtības un šķēršļus.
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Eisaku ģimene

Mūsu ģimene nav liela, bet nav arī maza. Pavisam – 11
cilvēki. Mamma, tētis un 9 bērni. No tiem 6 ir audžubērni.
Visvairāk laika pavadām mājās un augļu dārzā. Mājai visapkārt
ir krāšņas puķes. Ir arī zālājs, kur vasaras siltā laikā pastaigājas
mūsu mīluļi - trusīši un vistas. Vasarā ne tikai atpūšamies, bet
arī sēņojam un ogojam. Mūsu ģimenes divas meitenes dzied
korī „Vēju rozes” un mācās mūzikas skolā, tāpēc garajos ziemas
vakaros uzdziedam kādu kopīgu dziesmiņu klavieru vai
akordeona pavadījumā.
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Kuzņecovu ģimene

MANA ĢIMENE IR MAMMA
UN MAN GARŠO VIŅAS VĀRĪTĀ MANNA.
MANA ĢIMENE IR TĒTIS,
KURŠ ARĪ MANNAS PUTRU ĒDIS.
MANA ĢIMENE IR BRĀLIS,
KAS MANI AIZ BIZES RĀVIS.
Un vēl ģimenē esmu es,
Lūk, kāda ģimene ir uz pasaules !

Katrīna
Kuzņecova
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Svetlanas Mahmudovas ģimene

Mūsu ģimenē ir 12 bērni. Mēs esam ne tikai liela, bet arī draudzīga
ģimene. Kopā strādājam, atpūšamies. Mums visiem patīk dziedāt un
dejot, tāpēc bieži ar ģimeni uzstājamies audžuģimeņu saietos un citos
koncertos. Mūsu mīļākais gadalaiks ir vasara, jo ar ģimeni dodamies
pārgājienos. Piedalāmies nometnēs.
Mums katram ir savi darbi un pienākumi, savas vēlmes un intereses,
bet visus mūs vieno mājas. Kur katru rītu pavada un katru vakaru sagaida
no skolas mūsu mamma Svetlana. Apbrīnojami, bet viņai pietiek laika un
spēka katru no mums uzklausīt, katram dod padomu, katru samīļot un
iedrošināt. Esam laimīgi savās mājās!
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Mihailovsku ģimene

Latvijas tauta ir ļoti ticīga tauta un mūsu ģimene ir
daļiņa no tās. Kad mūsu ģimene saņēma uzaicinājumu
nofotografēties kādā sev svarīgā vietā novadā, bez šaubām
mēs izvēlējamies uzņemt ģimenes foto pie Andrupenes
Vissvētākās Jaunavas Marijas Skapulāra karalienes Romas
katoļu baznīcas.
Kāpēc tieši šeit?
Šī vieta tik tiešām ir svarīga priekš mums. Pirms
vairākiem gadu desmitiem, šajā svētajā vietā vecāki Lana un
Vitālijs saņēma Kristību, taču 2009.gadā tepat viņi savienoja
savas dzīves uz mūžu. Un kad pasaulē nākuši viņu dzīves
bagātība – vecākais dēls Ņikita un jaunākais Timurs, savu
Kristību tie ieguva arī šeit.
Gadu gadiem Mihailovsku dzīve vijas ap šo svēto vietu, jo
ticība apvieno mūs un ar savu spēku virza mūs uz priekšu!
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Andreja Bondareva un Ingas Grabovskas ģimene.
Mūsu ģimenē aug trīs bērni Raivis, Aleksis un Linda. Raivis un Aleksis
mācās Dagdas vidusskolā, bet Linda apmeklē bērnudārzu
"Saulīte". Vieta, kur esam nofotografējušies ir Dagdas novada Vecdomē.
Tā ir vieta, kur mūsu ģimene ņem savus pirmsākumus, tā ir vieta, kur
dzīvo mūsu vecāki un dzīvoja vecvecāki.
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Sveiki!
Mani sauc Ernests Baldiņš. Un tā ir mana jautrā ģimene. Mamma Ginta, Tētis Juris,
Māsa Baiba un mazais Brālis Uldis. Fotografēties nolēmām Lubāna pilskalnā, jo tas
atrodas blakus mūsu mājām, un te ir patīkami pastaigāties jebkurā gadalaikā.
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Staģu ģimene

Es pārbridu ziedu pļavu,
Samta kurpes kājiņā;
Pilnas manas samta kurpes
Zelta ziedu piebirušas.
Ziedi, brīvība, daba, veselība, ārstniecība, ģimene, laime,
pastaiga, sarunas, tēja, zāle, kukaiņi, dziesmas- visi šie mums
asociējas ar pļavu un latgales laukiem. Lauki ir vieta, kur ne
tikai mani vecāki pavadīja laiku bērnība, bet arī mēs. Pļavā
mēs jūtamies brīvi, atpūtušies, tālu prom no ikdienas rutīnas.
Mierīgā atmosfērā mēs varam aprunāt ikdienas jautājumus un
apspriest dienas gaitā notikušo, baudīt ģimenes kopābūšanu
un lauku gaisu. Kad ir īstais laiks vākt ārstniecības augus mēs
noteikti to darām un vācam “Dabas aptieku”. Kopīgi vāktās
zālītes mums palīdz veseļoties, sasildīties, kad ārā ir auksti un
atcerēties kopīgi pavadīto laiku.
Pļava vieta, kur katrs no mums jūtas atpūties un laimīgs.
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Mundu ģimene
Mūsu draudzīgajā ģimenē ir 4 cilvēki – mamma Tatjana, tētis Andris
un divi dēli Raivis un Armands.
Mēs nofotografējamies pašā Dagdas pilsētas centrā – Dagdas skvērā.
Mazais Dagdas skvērs ir pilsētas sirds, vienmēr pilns ar bērnu smiekliem.
Skvērā pastaigājas māmiņas ar ratiņiem, mazi bērni sper savus pirmos
soļus, lielākie brauc ar velosipēdiem. Ideālā vieta, kur vasarā apēst tikko
nopirktu saldējumu. Vasarā - zaļš, rudenī - koši dzeltens. Nevar aprakstīt
to laimes sajūtu, kad bērni un pieaugušie, smejoties, skrien pa sausām
lapām! Tā ir mūsu skaitā pilsēta, ar “zaļo” sirdi, tā ir mūsu skaistā Latvija!
Te ir mūsu mājas.
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Plesņu ģimene

Mani sauc Katrīna un šī ir mana ģimene. Mazā māsiņa Elizabete,
brālis Emīls, mamma Diāna un tētis Ivars. Mēs nofotografējamies Dagdas
muižas parkā. Vasarā te notiek daudz dažādu interesantu pasākumu,
kurus mēs ar ģimeni apmeklējam. Bet rudens ienes savas krāsas un
noskaņu parkā. Skaidrās rudens dienās parks pielīst ar saules stariem un
skriet parkā pa čaukstošam lapām man vienmēr ir liels prieks.
Katrīna Plesņa.
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Borovkovu ģimene

Tā ir mana ģimene - tētis Aleksejs, mamma Solvita, māsiņa Sabīne un, protams, es
Lauris!
Esmu lepns, ka dzīvoju vienā no Latvijas skaistākajām pilsētām - Dagdā un ļoti
priecājos, ka mums ir savs Dagdas ezers, kas ir brīnišķīgs jebkurā gadalaikā! Man
tas vairāk patīk vasarā, jo tad varam vizināties ar laivu, peldēties, ezera
labiekārtotajā pludmalē gozēties saulītē vai zeltainajās smiltīs kopīgi uzspēlēt bumbu
vai badmintonu. Dagdas ezers ne tikai veldzē mūs pēc karstas vasaras dienas, bet
arī priecē ar savu dāsnumu, jo tieši te, zemledus makšķerēšanā, es ar tēti noķēru
savu pirmo līdaku, kas svēra vairāk kā 5 kg!
Cik jauki ir dzīvot tik skaistā vietā un pavadīt laiku kopā ar ģimeni!
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Kaņēvicu ģimene

Šī bilde fotografēta pirmajā septembrī pie mūsu mājām Andrupenē, kas mūsu ģimenei ir ļoti
svarīga vieta, jo māja ir tā vieta, kur sapulcējas visa ģimene kopā.
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Kiselevsku ģimene.
Vecāki - Anita un Viktors, meitas – Mārīte, Sanita, Karīna un dēls Jāzeps.
„Dzīvē vissvarīgākais balsts ir ģimene, un tā katram ir viena. Tā ir
vissvētīgākā un visdārgākā dāvana pasaulē.”
Foto pie Andrupenes tautas nama.Tautas nams ir vieta, kur dziedam,
dejojam, skandējam, satiekamies un svinam svētkus. Tā ir vieta, kur
vecāki izdejoja pirmo satikšanās valsi.
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Konošonoku ģimene

Manuprāt, vissvarīgākā vērtība dzīvē ir ģimene. Tā palīdzēs
jebkurā brīdī, kad vien tas būs vajadzīgs.
Man ir ģimene, kurā ir abi vecāki, vecvecāki, mēs - divi bērni.
Mums ir sava māja, zeme, neliela saimniecība.
Mūsu ģimenē cits citu atbalsta dažādās aktivitātēs. Mēs visi esam
dejotāji un dejojam deju kolektīvos -TDA „Dagda” un Andrupenes TN
VDK „Ondrupīši”. Šogad mūsu visa ģimene piedalījās XXVI Vispārējos
Dziesmu un XVI Deju svētkos. Daugavas stadionā atradāmies starp
Latvijas un pasaules 18 179 labākajiem dejotājiem. Tā mums bija kā
balva, ka brīvo laiku veltām pašdarbības kolektīviem. Mūsu tētis šajos
svētkos mūs apsargāja kā zemessargs. Cik labi, ka mums bija iespēja
pārstāvēt Dagdas novadu Latvijas simtgades pasākumā!

Mārtiņš Konošonoks
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Zvidriņu ģimene

Mūsu ģimenē ir pieci cilvēki. Mamma – Valentīna, tētis – Edgars, dēls –
Aldis un māsiņas – Alīna un Santa. Esam ļoti draudzīgi un mīloši viens otru.
Vienmēr palīdzam un atbalstām grūtā brīdī. Mums visiem ļoti patīk ceļot,
tāpēc katru gadu apmeklējam kādu interesantu pilsētu vai citu apskates
vietu. Aukstos vakaros kopā gatavojam kādu siltu, gardu ēdienu un
skatāmies kādu filmu, visbiežāk komēdijas. Mums ir stipras attiecības, jo
uzticamies ģimenes locekļiem, esam īpaši cits citam un laimīgi!
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Kavunu ģimene

Mani sauc Jānis. Es dzīvoju Dagdā kopā ar tēti Oskaru, mammu Karīnu
un māsiņu Kitiju. Vēl man ir vectētiņš Pāvels, kuram ir zemnieku
saimniecība „Eži”. Vectētiņam ir ļoti liels ābeļdārsz, kurā aug apmēram
20000 ābeles. Rudenī ābeļdārzs dod bagātīgu ābolu ražu, tāpēc daudzu
skolu bērni tiek pie pašaudzētiem āboliem.
2005. gada augustā zemnieku saimniecībā viesojās prezidente Vaira –
Vīķe Freiberga, kura kopā ar vectēvu iestādīja ābeli “Kovaļenkovskoje”, bet
2018. gada augustā tagadējais prezidents Raimonds Vējonis iestādīja blakus
ābeli “EV Guna”.
Es lepojos ar savu vectētiņu, jo viņš ir strādīgs un labs piemērs mūsu
novada iedzīvotājiem! Viņš ar savu darbu papildināja Latvijas simtgades
darba rūķu krātuvi!
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Andžānu ģimene

Dagdas novadā ir daudz skaistu vietu, bet mūsu ģimenes mīļākā
vieta ir Dagdas ezera pludmale. Tā atrodas netālu no mūsu
mājām. Tur tiek pavadīts daudz brīvā laika, gan visiem kopā,
gan atsevišķi. Pludmale ir iekārtota, tur var aktīvi pavadīt laiku
vai mierīgi atpūsties, izbaudot dabu.
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Baldiņu ģimene

Dagdas muižas parks - mūsu ģimenei šajā skaistajā vietā mijas dažādas
sajūtas... Te ir darbs un atpūta. Klusums un miers mijas ar dziesmām un
dejām gan ģimenes, gan plašākā lokā. Šeit baudām mirkļus ģimeniskā
pulciņā un estrādi pārņemtā ļaužu pārpilnībā. Tā ir vieta, kas dāvā
emocijas jebkurā gadalaikā. Tomēr nekas nesniedz tik skaistas emocijas
un sirds siltumu kā ģimenes kopā būšana!
Patrīcija Baldiņa
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Murānu ģimene

Ik gadu 18. novembrī mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu, bet šogad
mūsu dzimtenei būs jau 100 gadu. Par godu tādiem grandioziem svētkiem
mūsu ģimene nofotografējās pie Dagdas domes. Mēs izvēlējamies šo
vietu, jo šeit bija daudz skaistu dekorāciju, kuras saistītas ar Latviju. Šie
ornamenti ir ļoti skaisti un uzreiz pievelk mūsu uzmanību.
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