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Vasaras Saulgriežu svētki

Par sadzīves atkritumu novietošanu ceļa braucamās daļas malā Dagdas pilsētā

Dagdas novada pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem atgādina, ka iznest no nekustamā īpašuma pa-
galma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piem., lapas, zarus
u.tml.) ir AIZLIEGTS, izņemot, ja tiek rīkotas ar pašvaldību saskaņotas talkas spodrības mēnešos
(aprīlī un oktobrī).

Ja arī turpmāk iedzīvotāji novietos ceļa braucamās daļas malā lapas, puķes, zarus u.tml., pašval-
dība uzsāks administratīvo pārkāpumu procesu.

21.jūnijā, kad daba, la-
bība un arī mēs paši pie-
ņemamies spēkā, pļavas
priecē ar trejdeviņiem zie-
diem, bet saulīte uz mums
noskatās no paša debesu
kalna virsotnes, Dagdas
pilsētas skvērā notika jau
par tradīciju kļuvušie, ar
nepacietību gaidītie Vasa-
ras Saulgriežu svētki.

Saulgrieži ir vieni no ka-
lendārajiem svētkiem, kas
gan tradicionālajā kultūrā,
gan arī šobrīd cilvēkam pa-
līdz strukturēt laiku. Laiks
rit caur notikumiem, caur
svētkiem. Tāpat arī enerģē-
tiskais fons saulgriežu laikā
ir visai zīmīgs. Skaidro fol-
kloras speciāliste Aīda Ran-
cāne: „Katros saulgriežos
viss salāgojas, saskaņojas.
Zeme saskaņojas ar debesīm,
vīrišķais saskaņojas ar sie-
višķo. Katros nozīmīgos svēt-
kos dzimst un rodas, tiek
radīta jauna pasaule, vecā
mirst. Lūk, visi šie lielie no-
tikumi veido saulgriežus.”

Cilvēki jau izsens ir vēro-
juši dabas ritmus, sekojuši
līdzi Saules ceļam. Pamatojo-
ties uz vērojumiem, laika
gaitā tika iezīmēti atbilstoši
rituāli. Svētku gaitā īpašo
dabas rituālu pasaulē ieva-
dīja Anita Resčenko, uzsvēr-
dama, cik daudz neparasta
spēka piemīt visam, ko
mums dod daba šajā īpašajā
-saulgriežu laikā.

Katra darbība un rituāls
vai nu attīra, atjauno, vai arī
aizsargā un rada. Alus un
siera gatavošana, peldēša-
nās, mazgāšanās rasā, lauku
un kaimiņu aplīgošana,
māju rotāšana, dziesmu

dziedāšana un dancošana,
ietērpšanās rituālajā ap-
ģērbā – tas viss uzbur lielo
saulgriežu notikumu. Ikvie-
nam pasākuma dalībniekam
tika piedāvāta iespēja pieda-
līties saulgriežu laika aktivi-
tātēs un rotāties ar dažādu
ziedu un ozolu vainagiem,
kuri uz pasākumu atceļoja
no Dagdas novada pagas-
tiem, par ko sirsnīgs paldies
pagastu pasākumu organi-
zatoriem.

Rotājušies skaistiem vai-
nagiem un zāļu pušķiem, pa-
sākuma dalībnieki devās
iemūžināt šo mirkli pie mūsu
foto meistara Pjotra Murāna.

Vasaras saulgrieži ir vis-
latviskākie svētki, un tos
maz ietekmējušas svešas
vēsmas. Tas ir brīnumu pilns
laiks. Vasaras Saulgriežu
svētkos Jāņi, Līgas un jāņa-
bērni Laimes akā varēja pa-
smelties nevis ūdeni, bet gan
tikt pie daudzām noderīgām
lietām, saņemt sveicienu
svētkos no Dagdas un no-
vada pagastiem.

Caur dziesmām iespējams
uzsmelt gan spēku, gan iek-
šēju mieru un piederības sa-
jūtu, īpaši saulgriežu laikā.
Ar dziesmām klātesošos prie-
cēja lauku kapela no Salna-
vas, vadītāja Aija Jurāne.

Sirsnīgs paldies visiem
par atbalstu pasākuma tap-
šanā! Īpašs paldies Dagdas
novada KC māksliniecei –
noformētājai Sarmītei Kro-
mānei!

Lai arī kur mēs svinētu
vasaras saulgriežus – lielā
pūlī pēc senlatviešu tradīci-
jām vai šaurā ģimenes lokā
lauku mājās – vasaras saul-

grieži ir un paliek enerģē-
tiski spēcīgs laiks, kad
varam izmantot mūsu senču
viedās zinības un uzsmelt
dabas un Visuma uzkarsēto
spēku, tā dziedinot savu ķer-
meni un garu.

Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras

centra vadītāja

Jūnijā  Dagdas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēts 3  jaundzimušie: 

Marta, Damiāns, 
Maksims

APSVEICAM!
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Izglītības nozare nemitīgi piedzīvo lielākas vai
mazākas reformas, tādēļ skolotāji laikam ir vienīgās
profesijas pārstāvji, kas vārda vistiešākajā nozīmē
mācās ik dienu. Taču, kā jebkuru nozari, arī skolu
dzīvi ietekmē darbaroku trūkums, iedzīvotāju skaita
kritums un pārmaiņas sabiedrības vērtību sistēmā.

Ekonomikas krīze iecirta robu gan pedagogu,
gan skolotāju, gan izglītības iestāžu daudzumā. Ar
katru gadu skolēnu – bērnu – daudzums Latvijā
rūk nemainīgi strauji, tāpat arī skolu skaits.

Nav jābūt gaišreģim, lai minētu, ka bērnu kļūs
arvien mazāk. 

Nākotnes problēma būs arī pedagogu trūkums.
Jau tagad tas ir jūtams.

Jau ar 1.jūliju Dagdas novada Izglītības, kultū-
ras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča
atstāj šo amatu. Ir tā pierasts, ka Marija kā īsts
darba rūķis kaut ko organizē, plāno, rīko…un ne-
paspēj pasākums beigties, Marija jau atsūta pasā-
kuma aprakstu. Un tagad pienāca kārta pierakstīt
arī par pašu Mariju!

Aicināju uz sarunu Mariju.
Mūsu sarunas sākumā Marija pastāstīja kādu

stāstu:
Reiz uz maniem pleciem nolaidās divi eņģeļi.
– Kas tu esi? – es jautāju uz labā pleca sēdošajam.
– Es esmu tavs spēks, tava drosme un labestība,

es esmu tava ticība un mīlestība, tavas visdziļākās
būtības „ES”. – atbildēja eņģelis.

– Un kas esi tu?
– Es esmu tavs vājums, tavas bailes un dusmas,

esmu tavs gļēvums un bezspēcība, tavs nodevīgums
un melīgums. Esmu tavas visdziļākās būtības „ES”.
– atbildēja uz kreisā pleca sēdošais.

Eņģeļi novilka garu, taisnu līniju un teica:
– Noej pa to no sākuma līdz beigām, mūs savos

plecos nesdams un tu redzēsi, kas tu esi!
Un es gāju. Kā nu prazdams. Brīžiem pa labi gāzos,
brīžiem pa kreisi kritu, līdz beidzot sasniedzu galu.

– Kas tas bija? – es nogurumā jautāju.
– Cilvēki to mēdz dēvēt par dzīvi, eņģeļi – par

šķīstītavu, bet Dievs – par izvēles brīvību. Ja cil-
vēks ir patiesi labs, viņa dzīve izveidos apli, novil-
ktās līnijas labajā pusē, ja patiesi slikts – apli,
novilktās līnijas kreisajā pusē. Taču parasti cil-
vēki ir vidusmēra būtnes – ne īsti labi, ne īsti
ļauni, un viņu dzīves ir līkloču takas.

– Bet, kas notiek, kad cilvēks sasniedz līnijas
galu? – es gribēju zināt, – Vai tad Dievs izvēlas,
kuru sūtīt uz paradīzi un kuru uz elli?

– Protams, nē! Cilvēks pats izvēlas savu ceļu.
Būdams jauns, viņš mācās, pieļaujot kļūdas, darot
nedarbus, sāpinot sevi un citus. Ar gadiem cilvēks
nobriest, izveidojas par personību, un galvenais –
izvēlas, kāds viņš būs. Paiet daudzi mūži līdz viņš
kļūst patiesi labs vai patiesi ļauns, līdz viņš nonāk
paradīzes vai elles lokā. Līdz tam laikam cilvēks
maldās savā līkloču takā, meklēdams patiesības,
bet tā arī tās neieraugot. Tādēļ, mēs eņģeļi, to sa-
ucam par šķīstītavu – šķīstītavu, kurā attīrās dvē-
seles vai arī… samaitājas.

– Kur esmu es? – gribēju zināt.
– To ir tik viegli uzzināt. – smaidīja eņģeļi, – Aiz-

ver acis un atceries, kā esi gājis, mūs savos plecos
nesdams.

Tāda arī bija, ir un būs manas darba dzīves filo-
zofija.

Bērnībā sapņoju kļūt par ārsti. Bet laikam nobai-
dīja tās vardes. Vecākie bērni teica, ka ārstiem va-
jadzēs preparēt mācīties uz vardēm (atvainojiet par
vardarbību). Tad tomēr izšķīros- nē. Toties tagad
man ir divas meitas, kas teju teju kļūs par sertificē-
tām anestezioloģēm. Sapņi materializējas. Laimes

rādītājs un manis virzītājs bija mani vecāki un mana
ģimene. Pedagoģijā nostrādāju kopā 39 gadus, no
tiem 19 gadus Krāslavas rajona Skaistas pamat-
skolā par vācu valodas skolotāju un direktora viet-
nieci audzināšanas darbā. Tad 10 gadus nostrādāju
Krāslavas rajona padomes Izglītības pārvaldē kā
bērnu tiesību aizsardzības speciāliste un skolotāju
tālākizglītības koordinatore līdz 1999.gada decem-
brim. Ar 2010.gada 2. janvāri sāku strādāt Dagdas
novadā par Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītāju. Jau 1999.gada augustā bijušais Dagdas no-
vada domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts uzaici-
nāja strādāt pie sevis uz Dagdu līdz ar jaunā Dagdas
novada izveidi. Koķeti nosmējos, ar galvu pamāju un
teicu jā. Un decembrī domes sēdē tika skatīts jautā-
jums par IKSN izveidi un vadītājas iecelšanu. Būtu
bijis bezatbildīgi teikt: es neiešu. Sāku visu no nul-
les, izveidojām mājaslapu, savu darba aprites sis-
tēmu, pieaicinājām darbā 2 kolēģus. Es cītīgi nesu
sev līdzi iegūto iepriekšējo zināšanu pūru un lepojos
ar to, lai bagātīgi apsarmotu ar tagadnes un nākot-
nes ceļiem. Visus šos 10 gadus ārkārtīgi augstu vēr-
tēju, kāda savstarpējā darba atmosfēra bija ap
pašiem cilvēkiem: ir vienojusi draudzīga pleca sa-
jūta. Dažkārt nerisināmi jautājumi kļuva par risi-
nāmiem komunikācijas ceļā ar pagastu pārvalžu
vadītājiem, pilsētsaimniecību, ikvienu domes darbi-
nieku un izpilddirektoriem: Ivaru Pauliņu un Ar-
tjomu Gekišu. Un tieši pēc 10 gadiem nu ar jauno
Administratīvi teritoriālo reformu pienācis brīdis,
kad atstāju savu šo darbu un dodos uz Krāslavu citā
amatā. Līdz šim arī es dzīvoju Krāslavā. Manā dzīvē
bija lieliski darbaudzinātāji: bijušais Skaistas pa-
matskolas direktors Vladislavs Vilmanis, bijusī
Krāslavas IP vadītāja Lidija Ostrovska. Man veicās
ar Dagdas novada domes priekšsēdētājiem Viktoru
Stikutu, Sandru Viškuri, Aivaru Trūli. Vienmēr
guvu atbalstu no viņiem savām idejām, ko gribēju
realizēt. Paldies, ka Jūs man uzticējāties! Arī Dag-
das novada domes deputāti atbalstīja mani: risinā-
jām jautājumus par mazo skolu pedagogu algu
piefinansēšanu, kultūras un sporta pasākumu atbal-
stu. Vispirms lietas es izplānoju prāta sfērā un tad
tikai to norisi īstenībā. Svarīgi kopā ar izglītības
iestāžu vadītājiem rūpēties par skolu fizisko vidi,
skolēnu zināšanu kvalitāti. Darbs ir iesākts un
darbs turpinās, turpināsies. Šogad sāksies apmā-
cības 1.,4.,7.,un 10.klasēs pēc jaunajiem izglītības
standartiem. Domāju, ka Dagdas novada pedagogi
ir uz pareizā ceļa. Spēs uzbūvēt labus un noturīgus
pamatus skolēniem, kas ir ceļš uz labiem rezultā-
tiem. Par to tagad tik daudz runā. Tas ir līdzīgi kā
ar krellēm: ja tās saplīst, tad krelles var salabot,
bet tās skaisti jāsaver, secīgi. 

Pedagogi vēl vasarā daudz mācīsies, lai ar 1.sep-
tembri mācītu savādāk. Skolēni ir jārosina domāt,
nevis jādod gatavi padomi. Tas ir tāpat kā “nabagam
iemācīt makšķerēt, nevis iedot zivi”. Ar zivi viņš būs
paēdis vienu dienu, bet iemācījies makšķerēt, viņš
badu vairs necietīs. Šajos gados kopā ar skolotājiem
daudz mācījāmies, pilnveidojām savu kompetenci,
organizējām starpnovadu un starptautisko pedago-
ģisko lasījumu konferences, uzsākām draudzības sa-
karus ar Baltkrievijas, Lietuvas un Polijas izglītības
iestādēm. Organizējām daudzveidīgus izglītojošos
pasākumus skolēniem un skolotājiem, dažādus
starpnovadu konkursus, skates. Kopā ar IKSN ko-
lēģiem strādājām, lai godam nestu Dagdas novada
vārdu Latvijā un ārpus tās. Priecājos par mūsu māk-
slinieciskās pašdarbības kolektīvu viesturnejām
ārpus Latvijas. Pašai bieži sanāk atcerēties kādu
liela mēroga konferenci Vitebskā, kur piedalījās Vi-
tebskas apgabala speciālo un vispārizglītojošo skolu
administrācijas darbinieki. Es kopā ar Aleksandro-
vas pamatskolu pārstāvēju Latviju un dalījāmies
Latvijas un mūsu Dagdas novada pieredzē speciā-
lajā izglītībā. Kad vairākkārt tika uzsvērts konferen-
ces vadītājiem: runā Latvija un Dagdas novads, tad

tas patiesi radīja tādas savādas izjūtas. Pie sevis no-
domāju, ja zinātu cik mēs esam mazi ,bet mēs esam
atpazīstami. Īpaši man mīļš un izlolots bija Starp-
tautiskais festivāls ‘’Apskauj mani, māmuliņa…”. 

Vienmēr bija atbalstoši skolu vadītāji, kas ātri at-
saucās bieži vien manām fiksajām idejām un bija
līdzgājēji. Tā mēs kopā iesākām iestādēs realizēt ar
Viju Gekišu, Aleksandru Gžibovski, Artūru Babri
ESF projektus. Bija daudz neskaidrību, jautājumu,
bet ja projekta realizācija tika vērsta uz bērnu izaug-
smi un pedagoga atalgojuma celšanu, tad viss sek-
mīgi risinājās. Iestāžu vadītāji nevar iet tikai pa
iemītu un vienveidīgu taciņu, bet visā pedagoģiskajā
darbībā jācenšas radīt kreativitāti radošus nosacīju-
mus. Paldies Dagdas Mūzikas un mākslas skolas,
Dagdas novada Sporta skolas, Škaunes sākumsko-
las, Aleksandrovas pamatskolas un PII “Saulīte“ un
“Avotiņš“ kolektīviem par atbalstu! 

Lai no akas būtu ko smelt, tā ik pa laikam ir jā-
piepilda. Ir vajadzīgi jauni iespaidi, izjūtas. Tāpēc
ir jābrauc, jāredz, jālasa. Mūsu Dagdas novada ie-
stāžu administrācija un metodisko apvienību va-
dītāji pa šiem gadiem ir apceļojuši gandrīz visus
Latvijas bijušos rajonus ar šo mērķi. 

Uzskatu, ka ikvienam bērnam vismaz vienreiz
mūžā ir jāpiedalās Dziesmu un deju svētkos, jo tikai
tā pa īstam var saprast šo svētku būtību, tas ir la-
bākais veids, kā bērnos ieaudzināt patriotismu un
mīlestību pret savu valsti. Šogad izpalika šis pasā-
kums Covid 19 dēļ, bet mūsu skolēniem ir viss po-
tenciāls, lai varētu piedalīties nākošgad. Ar vēlmi
šeit nepietiks, jāpieliek liels darbs.

Satrauc mani dažādas reformas, kas apdraud
mazo lauku skolu pastāvēšanu. Pavisam nesen pie-
dalījos Latvijas pašvaldību savienības rīkotajā se-
minārā, kur saruna bija par kvalitatīvu izglītību.
Tika salīdzinātas pilsētu vidusskolas un lauku vi-
dusskolas. Mēs pašlaik neveicam atlasi 10.klasēs
kā tas notiek pilsētu ģimnāzijās, vidusskolās. Nor-
matīvie akti nosaka, cik skolēnu ir jābūt vidussko-
las klasēs. Bet kur, lai ņem šos bērnus? 

Esmu atvērta inovācijām, atvērta komunikācijai
un jauniem projektiem. Dzīve - tā ir liela cīņa pašam
ar sevi. Tāpēc arvien katru pedagogu esmu mudinā-
jusi darboties, nestāvēt malā, mācīties no savām kļū-
dām un citu kļūdām. Strādājot Dagdas vidusskolā,
esmu iesaistījusi skolēnus un skolotājus Comenius
un Erasmus+ projektos. No 2017.gada Dagdas no-
vada pašvaldību iesaistīju projektā Eiropa pilso-
ņiem. Jā, mēs neesam uzbūvējuši asfaltu par
piešķirto ES finansējumu, bet ļāvām par sevi, proti,
Dagdas novadu apjaust Eiropā. Mūsu cilvēki ir pie-
dalījušies projekta mobilitātēs Eiropas valstīs, atklā-
juši jaunu pieredzi un stāstījuši par Dagdas novadu.
Ceru, ka manam iesāktajam projekta darbam būs
turpinātāji. Varbūt būtu interesanti papētīt Eiropas
karti, kur ir bijuši mūsu cilvēki.

Pateicības vārdus veltu ikvienam Bērnu un jau-
niešu centra darbiniekiem, par viņu ātru reaģēšanu
uz manu aicinājumu, par atbalstu!

Protams šajos gados tika akreditētas izglītības
iestādes, vērtēti izglītības iestāžu vadītāji un pe-
dagogi. Pa šiem gadiem ir iepazīti iestāžu kolek-
tīvi. Jau ieejot iestādes foajē var just kā dzīvo un
kā strādā, kā jūtas iestādes kolektīvs. Katrai iestā-
dei sava vēsture un savs stāsts. 

Sadarbojāmies ar Dagdas novada Tautas namiem
un bibliotēkām. Vēlu arī Jums turpmāk radošumu
un darba sparu, daudz skatītāju un lasītāju! 

Saviem kolēģiem, skolotājiem novēlu skolā dar-
boties kā darbīgā bišu stropā. Lai tur būtu jūtama
dzīva, patīkama sanoņa, kur katram ir savs uzde-
vums, un lai skolēni būtu gudri, gaiši sirdscilvēki
ar vēlmi sevi radoši piepildīt. Uz priekšu, uz tur-
pinājumu!

Īpaši 12.klases skolēni, Jūs, aizpalosiet katrs
savos ceļos tāpat kā baltie Saulgriežu mākoņi.
Lēni, ātri, domīgi, zibenīgi - kā nu kurš, bet prom
no savas skolas! Mēs vienmēr Jūs gaidīsim! 

Paldies, Dagdas novads, par gūto pieredzi!

Dzīve rit uz priekšu…..
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26. jūnijā notika kārtējā Dagdas novada
domes sēde.

Nolēma atbrīvot Mariju Micķeviču no Dagdas
novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas va-
dītāja amata ar 2020.gada 30.jūniju un iecelt Re-
gīnu Pauliņu Dagdas novada Izglītības, kultūras
un sporta nodaļas vadītāja amatā ar 2020.gada
1.jūliju.

Nolēma atbrīvot Mariju Micķeviču ar
2020.gada 30.jūniju no:

Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdē-
tāja amata

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas priekšsēdētāja
vietnieces amata;

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās iz-
glītības programmu licencēšanas komisijas vadī-
tāja amata;

Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aiz-
sardzības sadarbības grupas sastāva. un ievēlēt
Regīnu Pauliņu ar 2020.gada 1.jūliju:

Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdē-
tāju;

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas priekšsēdētāja
vietnieci;

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās iz-
glītības programmu licencēšanas komisijas vadī-
tāju;

Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aiz-
sardzības sadarbības grupas sastāvā.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības kon-
solidēto gada pārskatu par 2019.gadu:

1. Finanšu pārskatu par 2019.gadu t.sk. Pār-
skatu par finansiālo stāvokli ar bilances vērtību
pēc stāvokļa uz 2019.gada 31.decembri – EUR
18 269 166. 

2. Budžeta izpildes pārskatus par 2019.gadu
t.sk.:

2.1. Pamatbudžeta izpildes pārskatu: 
3 ieņēmumi  –  EUR 10 120 491;
3 izdevumi – EUR 10 575 719;
2.2. Speciālā budžeta izpildes pārskatu:
3 ieņēmumi  –  EUR 374 854;
3 izdevumi – EUR 409 386;
2.3.  Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes

pārskatu:
3 ieņēmumi – EUR 28 000; 
3 izdevumi – EUR 3 000.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2020.gada bu-
džetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem 15 000 EUR PII “Saulīte” mācību procesa
nodrošināšanai no 01.09.2020.

Apstiprināja PII “Saulīte” amatu sarakstu ar
grozījumiem no 01.09.2020.

Nolēma novirzīt no pašvaldības 2020.gada bu-
džetā plānotajiem autoceļu fonda nesadalītajiem
līdzekļiem:

1. 30 000 EUR – pašvaldības investīciju pro-
jekta “Pašvaldības autoceļa “Pasta iela” km 0,00-
0,486 seguma pārbūve” Dagdas pilsētā
līdzfinansējuma nodrošināšanai;

2. 15 000 EUR – pašvaldības ceļu ikdienas uz-
turēšanas darbu veikšanai Dagdas pagastā.

Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 129
000,-  apmērā ELFLA līdzfinansētā projekta “Dag-
das novada ceļu infrastruktūra pārbūve” (Projekts
Nr.19-03-A00702-000100) īstenošanai.

Novirzīja no pašvaldības 2020.gada budžetā
plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem 250  EUR Daugavpils Būvniecības tehni-
kuma jubilejas grāmatas publicēšanas
līdzfinansēšanai.

Nolēma piedzīt no vienas personas nokavēto ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi
un ēkām 110,45 EUR  apmērā bezstrīdus kārtībā,
piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošo kustamo un nekus-
tamo īpašumu.

Trīs personām anulēja ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldības
īpašumā esošu kustamo mantu – nolietotu auto-
mašīnu VW Passat Variant, par atlieku vērtību,
nododot to utilizācijai nolietotu transportlīdzekļu
apstrādes uzņēmumam.

Apstiprināja 2020.gada 11.jūnija izsoles proto-
kolu un atzina nekustamā īpašuma „Vārnas”, Bēr-
ziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6050 003 0364, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha
platībā, otro izsoli par nenotikušu. 

Nolēma rīkot mutisku izsoli ar augšupejošu soli,
atsavinot meža cirsmas ar kopējo platību 3,8 ha,
kuras atrodas Dagdas novada pašvaldības īpa-
šuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas
novadā.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes

vienības ar kadastra apzīmējumu 60540030125
(platība ~ 1,2 ha), Dagdas pagastā uzmērīšanu un
zemes robežu plāna izgatavošanu un reģistrēt mi-
nēto zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.

Astoņām personām pagarināja dzīvojamās tel-
pas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistītie
jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību
pagarināšanu; par apbūvētas zemes nomas tiesību
piešķiršanu; par noslēgtā lauku apvidus zemes
nomas līguma pārslēgšanu; par zemes nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0393
Andrupenes pagastā; par noslēgto zemes nomas
līgumu izmaiņām uz pašvaldības nekustamo
īpašumu “Vējiņi” Andrupenes pagastā; par
apgrūtinājuma - ceļa servitūta teritorija izmaiņām
pašvaldības nekustamajam īpašumam “Ezerīši”
Ezernieku pagastā; par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu; par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu pašvaldībai piekrītošām un rezerves
fonda zemes vienībām; par neiznomātu zemes
gabalu saraksta papildināšanu; par mazdārziņiem
un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta
apstiprināšanu Dagdas pilsētā.

Apstiprināja pasākuma “Annas Dagdā” norisi.
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora ie-

vēlēšanai izveidoja balsu skaitīšanas komisiju
šādā sastāvā: Inese Plesņa, Olga Golube, Irēna
Gžibovska.

Iecēla Edgaru Tjarvi par Dagdas novada paš -
valdības izpilddirektoru ar 2020.gada 1.jūliju.

Papildus tika izskatīti 2 jautājumi.
2 personām izīrēja pašvaldības dzīvokļus.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piede-

rošā nekustamā īpašuma “Upmalas”, Ezernieku
pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
60565040009, nosacīto cenu 1 100 EUR  un nosū-
tīja atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tie-
sīgajai personai.

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 

Domes sēdes lēmumi

03. jūnija Domes ārkārtas sēdes lēmumi.
Nolēma veikt grozījumus Dagdas novada domes

28.11.2019. lēmumā “Par dalību ELFLA pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjauno-
šana lauku apvidos”” un izteikt šādā redakcijā:

1. Piedalīties ELFLA pasākumā “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar
3 projektiem:

1.1. “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pār-
būve”;

1.2. “Dagdas novada lauku ceļa Grabova –
Malka infrastruktūras pārbūve”;

1.3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje
pārbūve”. 

2. Nodrošināt projektu priekšfinansēšanu un
līdzfinansēšanu:

2.1. “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pār-

būve” – priekšfinansēšanu 286 372.76 EUR, līdz-
finansēšanu 10% apmērā jeb 84 854.60 EUR un
neattiecināmās izmaksas 13 897.14 EUR;  

2.2. “Dagdas novada lauku ceļa Grabova –
Malka infrastruktūras pārbūve” – priekšfinansē-
šanu 238 477.12  EUR un līdzfinansēšanu 10 %
apmērā jeb 23 847.71 EUR;

2.3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje
pārbūve” – priekšfinansēšanu  338 651.61 EUR un
līdzfinansēšanu 10% apmērā jeb 33 865.16 EUR.

Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 277
500,-  apmērā ELFLA līdzfinansētā projekta “Dag-
das novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” (Pro-
jekts Nr.19-03-A00702-000099) īstenošanai.

Nolēma atbrīvot Artjomu GEKIŠU no Dagdas
novada pašvaldības izpilddirektora amata ar
2020.gada 8.jūniju, sakarā ar Dagdas novada pa-

švaldības izpilddirektora Artjoma Gekiša iesnie-
gumu par atbrīvošanu no ieņemamā amata. 

Izveidoja balsu skaitīšanas komisiju šādā sa-
stāvā:

1. Inese Plesņa;
2. Olga Golube;
3. Viktors Krūmiņš.
Lēmums par Dagdas novada pašvaldības izpil-

ddirektora iecelšanu netika pieņemts.
Ar pilnu ārkārtas domes sēdes protokolu, pie-

likumiem un audio ierakstu varēs iepazīties
www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / No-
vada domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas

vadītāja

Ārkārtas domes sēdes lēmumi

Kārtējo gadu Dagdas novadā
norisinājās pašvaldības projektu
konkurss “Sabiedrība ar dvēseli
2020”, kas dod iespēju novada ie-
dzīvotājiem īstenot savas idejas
apkārtējās vides labiekārtošanā
un ikdienas dzīves uzlabošanā.

Projektu konkursa ietvaros tika
iesniegti 11 projektu pieteikumi, no
tiem vērtēšanas komisija finansiāli

atbalstīja 9 projektus uz kopējo
summu 4340,00EUR. 

Atbalstītie projekti un piešķirtais
finansējums:

1. Biedrības “OrhidejasS” projekts
“Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana
Andzeļos”  - 500,00 EUR.

2. Nereģistrētas iedzīvotāju gru-
pas “Brīvības ielas 1 iedzīvotāji”  pro-
jekts “Bērnu rotaļu laukuma
atjaunošana” - 500,00 EUR.

3. Nereģistrētas iedzīvotāju gru-
pas “Daudzdzīvokļu mājas Asūnes
ielā 2 iedzīvotāji”  projekts “Daudz-
dzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā
gājēju ietves renovācija un teritorijas
apzaļumošana” - 500,00 EUR.

4. Nereģistrētas iedzīvotāju gru-
pas “Daudzdzīvokļu mājas Alejas
ielā 22 iedzīvotāju grupa”  projekts
“Gājēju celiņu renovācija Dagdā, Ale-
jas ielā 22” - 500,00 EUR.

5. Nereģistrētas iedzīvotāju grupas
“Laime” projekts “Prieks bērniem!” -
500,00 EUR.

6. Nereģistrētas iedzīvotāju gru-
pas   “Konstantinovieši” projekts
“Mēs par sakoptu pagastu!” –
350,00EUR.

7. Nereģistrētas iedzīvotāju gru-
pas   “SAKNES” projekts “Dzimtas
saknes kā ģimenes vērtība” – 490,00
EUR(daļēji atbalstīts).

8. Nereģistrētas iedzīvotāju gru-
pas  “Kopā mēs varam vairāk” pro-
jekts “Andrupenes pagasta Zundu
kapsētas teritorijas labiekārtošana”
- 500,00 EUR(daļēji atbalstīts).

9. Nereģistrētas iedzīvotāju gru-
pas   “Ezermalas” projekts “Laivas
piestātne un makšķerēšanas laipa
pie Dagdas ezera 2020 ” - 500,00
EUR.

Liels paldies visiem, kas piedalījās
konkursā un veiksmi projektu īste-
nošanā! 

Informāciju sagatavoja: 
Projektu koordinatore 
Tatjana Munda

Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli 2020” rezultāti
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Lai saņemtu maksājumus,
zāle jānopļauj un jānovāc.

Smalcināt nedrīkst!
Viens no nosacījumiem, lai par zālāju platībām varētu sa-

ņemt atbalsta maksājumus – zeme ir atbilstoši jāapsaim-
nieko un jākopj. Lauku atbalsta dienests atgādina, ka
atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet
arī jānovāc. Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos,
ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj. 

Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto zāli atstāt vālos
uz lauka. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo
platību maksājumi netiks piešķirti un tiks piemērota pār-
deklarācijas sankcija, t.i., tiks samazināts maksājums. 

Ja veic smalcināšanu un smalcināto zāli atstāj uz lauka, tad
augi ar sasmalcināto biomasu saņem lielu barības vielu dau-
dzumu, kas var būtiski manīt veģetāciju un samazināt zālāja
bioloģisko daudzveidību. Savukārt ja zāles smalcināšanu veic
vēlu, veģetācijas sezonas beigās, šāda zāle veido kūlas slāni,
kas ne tikai samazina bioloģisko daudzveidību, bet arī rada
risku, ka pavasarī iespējama paaugstināta ugunsbīstamība.
Ja zālāji atrodas palienēs, nopļautā un atstātā biomasa palu
laikā var tikt aiznesta, tomēr ūdens to var sanest vienkopus,
piemēram, upju līkumos, tādējādi veicinot to aizaugšanu.

Svarīgi ievērot arī termiņus. 15.augusts ir pēdējais datums,
kad atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai
nopļautiem un novāktiem. Pēdējais datums, kad jānogana vai
jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem
vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES no-
zīmes zālāji), zālāji tiek izmantoti biškopībā nektāra vākšanai
un ārstniecības augu vākšanai, ir 15. septembris. 

Ja zāle tiek novākta no lauka, to satinot ruļļos, tad jāat-
ceras, ka ruļļi līdz nākošajai saimniekošanas sezonai ir jā-
novāc no lauka. Ja tie ir atstāti uz lauka, tad par platību,
kur tie atrodas, maksājumu saņemt nevar.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības

uzsākšanai, attīstībai, pakalpojumu pieejamībai

un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izslu-
dina atklāta projektu konkursu „Vietējās eko-
nomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas“ aktivitātēs. 

Projektu iesniegšana  no 2020. gada 5.
jūlija līdz 5. augustam. Projektu konkurss
attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partne-
rība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g.
šādām rīcībām:

Rīcība 1.1. “Atbalsts jaunu produktu un
pakalpojumu radīšanai, esošo produktu
un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēša-
nai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba ap-
stākļu radīšanai, darbinieku kompetenču
un produktivitātes celšanai”

Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 87
292.48 EUR

Rīcība 1.2. “Atbalsts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, tai skaitā pašu sara-
žotās produkcijas iepakošanai, tās realizē-
šanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai, darbinieku kompe-
tenču un produktivitātes celšanai”

Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 20
000 EUR

Rīcība 1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai
labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas veidu īs-
tenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai,
kā arī darbinieku kompetenču un produk-
tivitātes celšanai”

Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 20
000 EUR

Sabiedriskā labuma projektu*
Rīcība 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivi-

tāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotā-
jiem” 

Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 23
449.24 EUR

*Sabiedriskā labuma projekts - projekts,
kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rak-
stura un tas nav kvalificējams kā valsts at-
balsts. Par sabiedriskā labuma projekta
rezultātu netiek prasīta samaksa un ir brīvi
publiski pieejams.

Stratēģijas mērķis:
M1  Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības

vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprinā-
šanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 127 292.48
EUR

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību
un nodrošinātas iespējas radošai un profesionā-
lai izaugsmei VRG teritorijā. Kopējais atbalsta
apmērs M2 23 449.24 EUR 

Izsludinātā projektu konkursa kop-
summa - 150 741.72 EUR

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam 70 000 EUR. 

Maksimālā atbalsta intensitāte: rīcībās
1.1.,1.2.,1.3. – 70 %, kopprojekta gadījumos
80%,  bet rīcībā 2.2. - 90 %.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lē-
muma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu 2 gadi:

l ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labie-
kārtošana;

l ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu
pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgo-
juma un darbības nodrošināšana” izmaksas,
kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attie-
cināmo izmaksu summas, bet citiem projektiem
– 1 gads;

l ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas” un projektā pare-
dzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu
saistītā personāla atalgojuma un darbības no-
drošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15%
no projekta kopējās attiecināmo izmaksu sum-
mas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lē-

muma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.

Papildu informācija,  kas sniedzama sa-
skaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību
1.1., .1.2, 1.3., projekta iesniegumam jāpie-
vieno projekta risku izvērtējums brīvā formā,
savukārt rīcībā 2.2. papildus jāpievieno ap-
raksts par aktivitātēm, kas parāda iedzīvo-
tāju interesi par publisko pakalpojumu vai
sabiedrisko aktivitāti (aptaujas, darba gru-
pas, iedzīvotāju sanāksmes u.tml.).

Projekta iesniegumu   iesniedz tikai
elektroniska dokumenta formā no 2020.
gada 5. jūlija līdz 5. augusta  plkst. 23:59
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā -  eps.lad.gov.lv -
https://eps.lad.gov.lv/login

l Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stipri-
nāšanas iniciatīvas” projektu pretendenti
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda
projekta iesnieguma pielikumu Nr.1 un pie-
vieno pavaddokumentus.

l Aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas» sabiedriskā labuma projektu pre-
tendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr. 2
un pievieno pavaddokumentus.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības
teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīs-
tības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcī-
bām, risinājumiem, projektu vērtēšanas
kritērijiem un minimālo punktu skaitu po-
zitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties
biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Sko-
las ielā 7, Krāslavā vai vietnē - https://kras-
lavaspartneriba.lv/strategija

Pievēršam uzmanību!
Pie projektu vērtēšanas kritērijiem, par ku-

riem nav iespējams pārliecināties vērtēšanas
brīdī (piem., sociālās atstumtības riskam pa-
kļauto iedzīvotāju iesaiste, reklāma un mār-
ketings projekta realizēšanas laikā, vietējo
produktu daudzums, kurus izmantos realizā-
cijas laikā, papildfinansējuma piesaiste, dar-
bavietu izveide utt.), bet pretendents to
apņemas izpildīt projekta īstenošanas laikā,
ir atzīme #  Norādīto nosacījumu  izpilde jā-
sasniedz projekta īstenošanas laikā. Nosacī-
jumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota
finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partne-
rības darbības teritorijas sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020.
gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Informācija par konkursu, projektu
vērtēšanas kritērijiem katrai rīcībai,
veidlapas, normatīvie akti un cita papil-
dinformācija pieejama - https://kraslavas-
partneriba.lv/aktualitates/leader-projektu-kon
kursu-8-karta?pp=

2020. gada 9. jūlijā pulksten 13:00  Sko-
las ielā 7 (3. stāvā, aktu zālē), Krāslavā
notiks seminārs par projektu konkursu
8. kārtu.

Semināra mērķis: Krāslavas novada, Dag-
das novada un Aglonas novada (Šķeltovas, Grā-
veru, Kastuļinas pagastu) projektu
pretendentiem sniegt informatīvu atbalstu pro-
jektu sagatavošanā atbilstoši biedrības „Krās-
lavas rajona partnerība” izstrādātajai
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
jai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Papildus informācija:
T. 25608232 Zane Ločmele;
T. 26195753 Aina Dzalbe;
e-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv;
Krāslavas rajona partnerības

mājaslapā  www.kraslavaspartneriba.lv  un
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv  

Dārza darbos čakli rosās
par 40% vairāk ģimeņu 

nekā prognozēts

Visdrīzāk sociālā distancēša-
nās un vēlme sarūpēt pārtiku
savai saimei pašu spēkiem ir
sekmējusi pievēršanos aktivitā-
tēm svaigā gaisā un dārzkopī-
bai. Šobrīd mazdārziņos čakli
rosās tās 350 ģimenes, kas ar
Borisa un Ināras Teterevu
fonda atbalstu saņēma sēklas
un stādus, darbarīkus un mēs-
lojumu. Tas ir par 40% vairāk
iesaistīto ģimeņu, salīdzinot ar
plānoto pavasarī.

Noslēdzoties konkursam pro-
grammā “Pats savam SAIMES
GALDAM”, atbalstu šogad ieguva 12 Latvijas bezpeļņas or-
ganizācijas. Lai arī pavasarī organizācijas plānoja zemkopī-
bas darbos iesaistīt 250 mājsaimniecības (800 cilvēkus),
rezultāti izrādījušies izcilāki – šobrīd projektos piedalās vai-
rāk nekā 350 mājsaimniecību, aptverot vairāk nekā 1250
personas; lielā daļa – daudzbērnu ģimenes.

Visbiežāk ģimenes audzē kartupeļus, tomātus, gurķus,
burkānus, bietes, kabačus, ķirbjus, kāpostus, dažādus zaļu-
mus. Daļa ģimeņu ražas steidzināšanai ir izmantojušas ag-
roplēvi kartupeļiem, gurķiem, salātiem un redīsiem un
šobrīd jau nobaudījušas pirmos darba rezultātus – zaļumus,
salātus un pat redīsus. “Tas, cik liela būs raža, ir atkarīgs
arī no laika apstākļiem. Taču ģimenes čakli strādā, lai re-
zultāts būtu pēc iespējas bagātīgāks,” pauž Kandavas no-
vada iespēju fonda pārstāve Ērodeja Kirillova.  

Viņai piekrīt Sandra Pilskalne no Kārķu iniciatīvas veici-
nāšanas biedrības “Ugunspuķe”, papildinot, ka būtiski ir ne
tikai izaudzēt pašam, bet arī redzēt, ko dara citi. Tādēļ bied-
rība plāno jūlijā rīkot braucienu ar velosipēdiem: “Apciemo-
sim un aplūkosim iesaistīto ģimeņu dārzeņkopības
rezultātus, vienlaikus mācoties vienam no otra.”

Šogad programmā “Pats savam SAIMES GALDAM” at-
balstīti 5 projekti Kurzemē, 4 projekti Vidzemē, 1 projekts
Zemgalē un 2 projekti Latgalē. Tās savos reģionos īsteno pro-
jektus, zemkopības darbos iesaistot vietējos iedzīvotājus, tā-
dējādi uzlabojot viņu dzīves apstākļus. Borisa un Ināras
Teterevu fonds šiem darbiem šogad piešķīris grantus 18’680
eiro apmērā.

www.teterevufonds.lv
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26.junī Botajā bazneicā jeb Svātuo Mikeļa
ercengeļa kapelā, kas atsarūn Dagdys-Ezer-
nīku ceļa molā, natuoļ nu Jaundūmis mui-
žys, nūtyka pyrmais labdareibys koncerts,
kurā skaneja digitaluos varganis i baritona
bolss. Uzastuoja iergelneicys Jacinta Cigano-
viča i Evelīna Ašķeļaņeca, dzīdova Andris Bi-
žāns. Visi treis muokslinīgi ir saisteiti ar
Stanislava Broka Daugovpiļs muzykys vyds-
školu.

Eipaši deļ ituo pasuokuma nu Aglyunys
tyka atguoduotys digitaluos varganis. Saga-
tavuotuo programa beja cīš daudzveideiga i
saistūša pat mozuokim bārnim, kas beja
klauseituoju vydā. Visim kluotasūšajim beja
ari breineiga īspieja sekuot leidza vysam var-
gaņu spieliešonys procesam – instruments
tyka izvītuots bazneicys prīškā, suonā – tai,
lai var redzēt, kai teik pīlītuotys vairuokys
tausteņu klaviaturys i vīna atseviška pedaļu
rynda deļ kuoju. Vīns spielej skaņdrobu, puo-
rejī vysu laiku asistej ar nuošu lopu puorškir-
šonu i instrumenta registru puor sliegšonu.
Vargaņu naparostū skaniejumu ik pa laikam
papyldynova ari Andra dzīduojumi. Prog-
ramā myusudīnu komponistu, kai ari klasiķu
dorbi. 

Koncertā īeja beja par zīduojumim – visi
savuoktī leidzekli tiks īguldāti bazneicys pa-
kuopeniskā sakūpšonā. Tok na jau nauda ir
golvonais mierkis itaidu koncertu reikuošo-
nai. Boltuo bazneica ir skaista sovā vīnkuor-
šeibā – ākys pamats ir opols, kas padora tū
gona unikalu vysys Latgolys mārūgā, vēļ lei-
dzeiga - opola, tok mozuoka, kapela ir Preiļu
muižys parkā. Boltuo bazneica calta tuolajā
1814.godā, piec tam padūmu godūs, Dīvam-
žāļ, beja faktiski iznycynuota – tymā beja

īreikuota nūlyktova traktorim i mineralmās-
lim. 1993.godā bazneica atjaunuota i kolpova
kai Dagdys filialbazneica. Beidzamajūs
godūs deļ demografiskuos situacejis, baz-
neica praktiski natyka izmontuota, deļ tuo
Dagdys Tūrisma informacejis centrs sadar-
beibā ar Jaundūmis muižys puorvaļdneicu
Līgu Vaivodi i ar Dagdys dekanata vadeibys
labvieleibu (personeigs paļdis prāvestam Pā-
vilam Odiņam) kūpeigim spākim raudzeis
bazneicu padariet vairuok pīejamu kai vīte-
jīm ļaudim, tai ari gostim i tuoluokim ceļuo-
tuojim. 

Itymā vosorā bazneicā teik planavuoti vēļ
vairuoki muzykali pasuokumi. Nuokamais
datums jau ir īzeimāts – tys ir 11.juļs, kod
vysā Rāznys Nacionaluo parka teritorejā
byus kūpeiga ceļuotuoju dīna. Tod tymā
laikā ari Boltajā bazneicā nūtiks vairuoki
mozuoki koncerti. Varam jau pa klusū pa-
stuosteit, ka vīns nu muoklisnīku byus lat-
galīšu muzykys grupys “Dabasu Durovys”
liders Arņs Slobožanins. 

Prīcuosimēs, ka Dagdys nūvods ir palics
par vēļ vīnu unikalu pīduovuojumu boguo-
tuoks deļ turistu i aicynojam ari vītejūs
ļauds izmontuot breineigū īspieju apmeklēt
vysys Dagdys nūvoda bazneicys – svātuos
mises laikā ci ari atseviki vīnojūtīs ar baz-
neicys atslāgu turātuojim.

Dagdys Turisma informacejis centra 
vadeituojs Juris Viļums

Boltuo bazneica atdzymst 

Sociālā dienesta ziņas
Jūnijā 15 ģimenēm (personām), izvērtējot no jauna, piešķirts trūcīgas statuss un 103 ga-

dījumu statuss pagarināts automātiski, saskaņā ar ārkārtējās situācijas noteikumiem valstī.
Tāpat 3 ģimenēm (personām) maznodrošinātas statuss piešķirts no jauna un 4 pagarināts
automātiski.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 208 ģimenēm EUR 12049,61 apmērā,
dzīvokļa pabalsts naudā EUR 2763,34 apmērā piešķirts 63 ģimenēm un natūrā  - 19 ģime-
nēm EUR 625,44 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 5 ģimenēm
EUR 152,28 apmērā.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – EUR 6119,14 apmērā, pa-
balsts jaundzimušo aprūpei – EUR 1820,- 6 ģimenēm, pabalsts 6 donoriem – EUR 30,-;  17
pabalsti malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti –
EUR 2040,- apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakal-
pojumu apmaksai 40 vecuma pensionāriem EUR 1200,- apmērā, 1 pabalsts krīzes situācijā
EUR 430,00 (ar Domes lēmumu) un atbalsts 3 personām krīzes situācijā ar sociālā dienesta
lēmumu EUR 185,04, citi pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) –
EUR 361,32.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR 27776,17.
Papildus jau esošajām, 3 (trīs) personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā –

VSPC “Dagda”, 2 (divām) pieaugušām personām piešķirta asistenta pakalpojums, 1 personai
noteikts sociālās rehabilitācijas pakalpojums par valsts līdzekļiem, uzsākta sociālā darba
lieta ar 1 ģimeni.

Paveiktie darbi pagastos
un pilsētā jūnijā

Bērziņu pagastā:
– Leimaņu, Krišķinovas, Perveļovas, Valuhu, Šilovas, Mo-

roziku, Morozovas vecticībnieku kapsētu izpļaušana un to
sakopšana; 

– pašvaldības ceļa“ Moroziki - Moroziku kapi“ izskalojuma
aizbēršana;

– pašvaldības ceļu ceļmalu nopļaušana.
Ķepovas pagastā:
– teritorijas sakopšana;
– kapu sakopšana;
– pašvaldības ceļu pļaušana
Andzeļu pagastā:
– turpinājām kapsētu appļaušanu;
– Andzeļu ciema labiekārtošanu;
– tika iesākta pašvaldības ceļu ceļmalu appļaušana.
Andrupenes pagastā:
– Andiņu un Zundu kapos tika nozāģēti un novākti bīs-

tamie koki;
– tika appļauta zāle gan Andrupenes ciemā, gan vairākās

kapsētās;
– tika turpināti ciema labiekārtošanas darbi.
Asūnes pagastā:
– notiek teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbi:

zāles pļaušana, gružu savākšana;
– ūdensvada re-

monts, ceļa re-
monts;

– turpinās mal-
kas sagatavošana
iestāžu apkures
vajadzībām;

– tiek kopta
kapu teritorija;

– turpinās bēr-
nudārza “Saulīte”
filiāles telpu saga-
tavošanas darbi.

Ezernieku pagastā:
– Jaundomes muižā

tika veikti apzaļumoša-
nas un labiekārtošanas
darbi;

– Jaundomes muižā
turpinās malkas šķūņa
un stacionārā tilta būv-
niecība;

– Dagdas TIC un
Jaundomes muižas sa-
darbības rezultātā tika

sakopta Sv. Miķeļa Baltā kapela, tā tiks piedāvāta kā ap-
skates objekts tūristiem;

– sakopti Ezernieku un Belajas kapi;
– pabeigts ceļa remonts uz ceļa Nr. 6-27 (Altinīki- Ostrav-

ļani).
PI “pilsētsaimniecība”:
– parka soliņu remonts;

– parkā celmu raušana;
– PII „Saulīte“ grupu remonts;
– latvāņu iznīdēšana;
– pilsētas ielu appļaušana;
– pagasta ceļa malu appļaušana;
– veikti ikdienas darbi.
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Datums Laiks Kapi 
04.07. 11:00 Dubu u 
04.07. 13:00 Leima u 
04.07. 15:00 Ma u 
04.07. 14:00 Andze i (sv. Mise plkst.13:00) 
04.07. 15:00 Perve ovas 
04.07. 14:00 Baltas 
04.07. 15:30 Muraniš u 
11.07. 12:00 Rubu u 
11.07. 13:00 Bricu  
11.07. 15:00 Kuprišu 
11.07. 11:00 Virauda 
11.07. 13:00 Jaunokra 
11.07. 14:00 Zare je Pleiki 
11.07. 12:00 Me eru 
11.07. 14:00 Janovcu 
11.07. 15:30 Andi u 
12.07. 15:00 Vorzovas 
18.07. 13:00 Kova u 
18.07. 15:00 K ršup ovas 
18.07. 12:00 Zastenki 
18.07. 13:00 Rukma i 
18.07. 12:00 Maksimova 
18.07. 14:00 Eisaku 
18.07. 15:30 S vergolas 
25.07. uzreiz p c sv. Mises Beresnes (sv. Mise bazn c  plkst. 11:00) 
25.07. 14:00 Nazaru 
25.07. 15:00 Veteraucu 
25.07. 14:00 Ze u 
26.07. 13:30 Andrupene 
01.08. 12:00 Malc nu 
01.08. 13:00 Mazurovas 
01.08. 12:00 Ze enpole 
01.08. 15:00 Kromonišku 
02.08. 12:00 Ezernieku 
08.08. 13:00 Locu 
08.08. 14:00 Puš a 
08.08. 12:00 Sivga i 
08.08. 12:00 Kriškinovas 
09.08. 16:00 Locglovas 
16.08. 14:00 Robežnieki 
22.08. 12:00 Patmalnieki 
22.08. 12:00 Borovina 
22.08. 14:00 Ludvikovas 
22.08. 15:00 Romuliš u 
23.08. 14:00 Puša 
29.08.  14:00  Dagdas pils tas vecajos 
29.08. 15:30 Kriviniš u 
29.08. 15:00 Nau ni Pleiki 

KAPUSVĒTKI 2020

Dagdas novada Sporta skolas ziņas
Dagdas novada Sporta skola pirmo reizi

izsniedza apliecības par profesionālās ievir-
zes V20 programmas  apgūšanu. Tās saņēma
3 vieglatlēti un deviņas volejbolistes. Visi au-

dzēkņi izteica vēlēšanos trenēties un turpi-
nāt mācīties sporta skolā.

Vija Nipere
Dagdas novada Sporta skolas direktore

Aicinām pieteikties
Zemkopības ministrijas

konkursam “Sējējs 2020”
Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zem-

niekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecie-
nītajam konkursam “Sējējs 2020”. Izvirzīt pretendentus konkursam
aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti.
Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pa-
sniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad
konkurss “Sējējs” notiek 27. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju,
visu konkursa pretendentu vērtēšana šogad notiks attālināti.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Šajā grūtajā laikā, kad Covid-19
pandēmija negatīvi ietekmējusi valsts ekonomiku, ir svarīgi ne
vien nodrošināt finansiālu drošības spilvenu uzņēmējiem, bet arī
sniegt morālu atbalstu, novērtējot un izceļot uzņēmēju paveikto
darbu un pārvarētās grūtības. Ir svarīgi teikt skaļu „Paldies!“ cil-
vēkiem, kas ar savu darbu ikdienā uzskatāmi pierāda to, ka arī
grūtos laikos var sekmīgi saimniekot un būt par paraugu citiem.
Tāpēc aicinu gan lauksaimniekus, gan pārtikas ražotājus arī
šogad aktīvi pieteikties konkursam “Sējējs”, kas daudzu gadu ga-
rumā devis mums visiem iespēju iepazīt Latvijas labākos saim-
niekus un uzņēmējus, daloties savās zināšanās un pieredzē.”

Dalībnieki konkursā “Sējējs 2020” tiks vērtēti nominācijās –
“Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”,
“Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada veik-
smīgākā kopdarbība” un “Bioloģiskā lauku saimniecība”. Pieteikumi
dalībai šajās nominācijās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD
Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas
laukumā 2 līdz 2020. gada 17. jūlijam, vai arī līdz 17. jūlijam nosūta
pieteikumus elektroniski uz e-pasta adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai
prese@lad.gov.lv  (LAD) ar norādi vēstules mērķī “Sējējs 2020”.

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās “Rītdienas sē-
jējs – mazpulcēns” un “Zinātne praksē un inovācijas”. Nominācijā
“Rītdienas sējējs – mazpulcēns” pieteikumus nosūta uz e-pasta
adresi mazpulki@inbox.lv līdz 2020. gada 17. jūlijam, savukārt
nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” – iesniedz Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā,
Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2020. gada 17. jūlijam.

Jau četrpadsmito gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldī-
jumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var izvirzīt ZM
un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ra-
žotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Pieteiktu preten-
dentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā (rakstisks
pieteikums brīvā formā) var ZM Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļā līdz 2020. gada 17. jūlijam.

Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs 2020” (bronzas
statuja), diplomu un naudas balvu. Konkursa dalībniekus apbal-
vos 2020. gada rudenī.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pie-
teikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var
“Sējējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Iespēja iegūt profesionālo izglītību

Dagdā

Jau sešus gadus, no 2014.gada, Dagdā darbojas Daugav-
pils Būvniecības tehnikuma (DBT) filiāle, kas dod iespēju
iegūt profesionālo izglītību nebraucot prom no dzimtās
puses. 

Daugavpils Būvniecības tehnikums Dagdā nākamajā mā-
cību gadā piedāvā apgūt:

Izvēlieties stabilu un aktuālu profesiju visam
mūžam! 

Dokumentus klātienē pieņem no 15.jūnija līdz 14.augus-
tam 

Brivības ielā 3, Dagdā, tālr. 25909703
Vairāk informācijas par profesijām un uzņemšanu

https://www.dbt.lv/lv/Uznemsana/

p pg

Programma 
 
 
 

Kvalifik cija 
 

M c bu 
ilgums 
(gadi) 

Iepriekš ja 
izgl t ba 

 

B vdarbi Apdares darbu tehni is 4 Pamatizgl t ba 
Pav rs 4 Pamatizgl t ba din šanas 

pakalpojumi Konditora pal gs 1 Pamatizgl t ba 
(no 17 gadu vecuma) 

Met lapstr de Lokmetin t js (MAG/ MIG)  1 Pamatizgl t ba 
(no 17 gadu vecuma) 
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Dagdas novada bibliotēku pasākumu darba plāns 2020. gada jūlijam
Andrupenes bibliot k  

 
Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

1.07.-31.07. ,,Raibie taure i” Las t ju va asprieks – kolekcion šana. Tematiska 
izst de 

06.07.-17.07. ,,Gan liet , gan saul ” Literat ras izst de rakstnieces Dzidras 
Rinkules – Zemzares 100. jubilejas gad  

20.07.-31.07. ,,Pa varav ksnes tiltu” Plaukta izst de. Žurn listei, rakstniecei 
Skaidr tei Gail tei -80 

As nes bibliot k  

No 06.07.2020. l dz 02.08.2020. atva in jum . Gr matas las t ji var s apmain t 
17.07.2020. un 27.07.2020. no plkst. 10:00 l dz 13:00 

B rnu literat ras noda  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.07.– 31.07. Literat ras izst de “Pasakas dzej ”, dzejniecei, prozai ei un 
dramatur ei  Dz. Rinkulei –Zemzarei - 100 (1920-2007) 

01.07.– 31.07.  Literat ras izst de “Dv sele m ž gi dz v …” žurn listei, 

rakstniecei Skaidr tei Annai Gail tei – 80 (1940) 

10.07.  

plkst. 13.00. 

Bibliotek r  stunda “Izlas ju pats, iesaku citiem”, Sarunu un 

domu apmai a par izlas taj m gr mat m 

J lijs “ sin m laiku” galda sp u p cpusdienas. B rnu literat ras noda  

ne tikai var las t gr matas, žurn lus un str d t ar datoru. Galda 

sp u sp l šana ir lieliska iesp ja tren t atmi u un dom šanu, 

p rbaud t savu atjaut bu un veikl bu. Trešdienu p cpusdien s n c 

sp l t viens jeb kop  ar draugiem. B s jautri un interesanti! 

J nijs - 

decembris 

“Lasi un piedalies B rnu, Jauniešu un Vec ku ž rij ”, 

las šanas veicin šanas programma. Aicin m iesaist ties lab ko 

gr matu noteikšan  gan iepriekš jo gadu ekspertus, gan jaunus 

dal bniekus. Pavad tais laiks lasot ir pat kams aizraujošs un 

iedvesmojošs. 

J nijs Aktivit tes vasar  “N c un darbojies!” M ka rad t ko jaunu, 
darboties un izpausties! Vair k rota u, sp u, kr su! Pal dz sim 
b rniem b t radošiem! 

14.07. Inform cijas diena “Jaunieguvumi B rnu literat ras noda  
j lij ”, B rnu literat ras noda as lietot ju iepaz stin šana ar 
jaun kaj m gr mat m kr jum  un iesp ju rezerv t sev las šanai 
t kam kos izdevumus, izmantojot autoriz cijas datus 

B rzi u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

No 01.07. ””B rnu, jauniešu un vec ku ž rija 2020” ir kl t!” gr matu  
izst de 

3.07. – 14.07. 
 

”Ir pilna liel  pasaule 
Ar lieliem br numiem” 
                   (Dzidra Rinkule-Zemzare) 
literat ras izst de velt ta rakstnieces Dzidras Rinkules-Zemzares 
jubilejai 

16.07. – 24.07. 
 

“Dz ves st sti vari cij s” 
gr matu izst de, kas velt ta rakstnieces Annas-Skaidr tes Gail tes 
jubilejai 

Dagdas novada bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

01.07-30.07. “Ir pilna liel  pasaule 

Ar lieliem br numiem!” 

           /Dz.Rinkule-Zemzare/ 

Literat ras izst de velt ta latviešu rakstnieces Dzidras Rinkules – 

Zemzares 100. gadu jubilejai /08.07.1920.-04.11.2007 

01.07-30.07. “Annas Dagd ” 

 Novadp tniec bas materi lu izst de par Dagdas novada sv tkiem 

“Annas Dagd ”. 

 

24.07. “Iesak m izlas t.” 

Jauno gr matu diena  

 

01.07-30.07. “Vasaras rom ni.” 

Literat ras izst žu cikls 

 

01.07-30.07. 

 

Izst žu cikls “Iepaz sim Dagdas novadu – 

Konstantinovas  pagasts.” 

01.07-30.07. „Vasaras zied šanas prieks” 

Tematiska izst de  

 

06.07-30.07. Nata jas Barkanovas 

rokdarbu izst de 

epovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

06.07-10.07. “Za ns mež  ezi sauc...” Rakstniecei   Dzidrai Rinkulei-
Zemzarei-100. Gr matu izst de. 

06.07-31.07. “Latgales m la kr ze.” Reg nas Stepi as m la izstr d jumu 
kolekcijas izst de. 

20.07-25.07. “Es st st šu visu...” Literat ras izst de velt ta žurn listes, 
rakstnieces Annas Skaidr tes Gail tes 80 dzimšanas dienai. 

Konstantinovas bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

08.07. Jaun k s literat ras izst de j lij  

09.07. Lasi! Atbalsti! Iesaisties!-iepaz sim b rnu, jauniešu, vec ku ž rijas 
2020 gr matas. 

13.07.-31.07. “Pogu dz ve”-radoš  darbn ca, izst de. 

19.07.-30.07. “Saimnie u diena” 

Annas dienas trad cijas-informat va izst de. 

Š aunes bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

    1.07. – 10.07. „Zv rgul ts man  veras 
 ar p r u acti u” 

gr matu izst de, kas velt ta b rnu  rakstniecei  

Dzidrai Rinkulei - Zemzarei 

10.07. – 20.07. „Jaunumi gr matplaukt ” 

jauno gr matu izst de 

24.07. – 31.07 „ Gatavojam kr jumus, k dus nevien  veikal  nenopirkt” 

tematiska izst de 

Svari u bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

03.07. plkst.13.00 P cpusdiena b rniem un jauniešiem: “Jautrais ce ojums!”

06.07.-20.07. Literat ras izst de un apskats: 

“Lai k d  sve tur  tu ielikts teic,
Ja esi gaišs, tad visiem gaismu sniedz!...”

12.07. Jauno gr matu diena 
13.07.-30.07. Izst de: 

“Vasar -ziedi p av , ziem -t ja gald .“

20.07.-31.07. Literat ras izst de un apskats: 
“Izprat sim, iem l sim, piedz voto neaizliegsim…”

30.07. plkst. 13.00 P rrunas ar skol niem: 
“Mana vasaras gr mata”.

Ezernieku bibliot k  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats, nosaukums 

01.07.-31.07. “Izlasi vasar !” 

 jauno gr matu b rniem un jauniešiem izst de 

09.07.-31.07. “Vasara burci s”- tematisk  izst de 

20.07-31.07. “Dv sele m ž gi dz v ”-A.Skaidr tei Gail tei -80(gr matu 
izst de) 

 

06.07.-30.07. 

  Konstantinovas pagasts 

   Novadp tniec bas izst de 

“T jas vakari lukturu gaism ” 

Izst de 

Paziņojums

Dagdas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamā īpašuma „Bērzau-
dzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas
novadā kadastra numurs  6042 003
0054, zemes vienību meža cirsmas ar
kopējo platību 3,8 ha, stumbra krāja -
864,86 m3, kas tiek izsolīts kā viens
vesels objekts.

Izsolāmās mantas nosacītā sā-
kumcena – 11 860 EUR.

Nodrošinājums 10% apmērā no
nosacītās cenas un dalības maksa 10
EUR  jāpārskaita Dagdas novada
pašvaldībai ne vēlāk kā līdz
2020.gada 3.augustam plkst. 17.00. 

Izsoles objekta apskate dabā tiek
noteikta 2020.gada 31.jūlijā, pulcē-
šanās plkst. 11:00 pie Dagdas novada
pašvaldības ēkas Alejas ielā 4,
Dagdā. Kontaktpersona pašvaldības
izpilddirektors, mob.tālr. 29192507. 

Izsole notiks 2020.gada 5.au-
gustā plkst. 15:00 Dagdas novada
pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku
reģistrācija tiek veikta Dagdas no-
vada pašvaldībā pie sekretāres līdz
2020.gada 5.augusta plkst. 14:30. 

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties arī Dagdas novada pašvaldī-
bas mājaslapā internetā http://
www.dagda.lv/pasvaldiba/pas -
valdibas-izsoles.html  
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Sanita Karpoviča
sanita.karpovica@dagda.lv
tālr. 26621945, 65681721

Sanita Karpoviča
sanita.karpovica@dagda.lv
tālr. 26621945, 65681721

Viņpasaulē aizgājušie*
Dagdas novadā jūnijā:
Duncāns Romans
(dz.1955.g.)
Geikina Vivina
(dz.1957.g.)
Grebņova Anna
(dz.1934.g.)
Grišāne Genovefa
(dz.1930.g.)
Kirilova Aleksandra
(dz.1935.g.)
Matuseviča Eleonora
(dz.1935.g.)
Pavlova Anna (dz.1929.g.)
Platacis Jānis (dz.1931.g.)
Plešanovs Grigorijs
(dz.1937.g.)
Plotka Bronislava
(dz.1931.g.)
Plotka Ilgvars (dz.1957.g.)
Siņakovs Ivans
(dz.1957.g.)
Višņevska Tekla
(dz.1926.g.)
Voznoviča Antoņina
(dz.1932.g.)

Izsakām dziļu 
līdzjūtību tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.06. līdz 30.06.


