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14. februārī – Mīlestības dienā – Dagdas no-
vada Kultūras centrā norisinājās kāzu jubilāru go-
dināšanas pasākums. Šajā skaistajā pasākumā
jubilāri saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu, laba
vēlējumu, krāšņu ziedu.

Pasākumā dziedāja Ēriks Gruzniņš un Santa
Kasparsone.

ª Olga ar savu vīru Vladimiru iepazinās 1979.
gada jūlijā savas draudzenes un Vladimira māsas
kāzas. Jau pēc pusgada 1980.gadā 16.februārī viņi
svinēja savas kāzas. Olga uz to brīdi strādāja Ķepo-
vas ciema bibliotekā. Vladimirs bija kolhoza
“Ošupe” gāzes elektrometinātājs.1981. gada jūlijā
piedzima viņu pirmais bērns – meitene Solvita.
1983. gadā novembrī pasaulē nāca otrais bērns –
dēls Edgars. Vladimira aizraušanās ir makšķerē-
šana - gan vasaras, gan ziemas. Olga vasarā, ar lielu
prieku, visu brīvu laiku pavada mazdārziņā. Bet
ziemas laikā lasa grāmatas un min krustvārdu mīk-
las. Kā arī strādā par kurinātāju Ķepovas pagastā.
Olga un Vladimirs ar prieku rosās pa savu mājsaim-
niecību. Vislielākā laime un prieks ir 6 mazbērni. 

ª Elita un Aivars iepazinās jaunības plau-
kumā  - mācoties Dagdas vidusskolas 9.klasē. Tas
bija 1982.gads. Iepazīšanās pārauga draudzībā,
bet draudzība – mīlestībā. Pēc vidusskolas beigša-

nas Aivaram sekoja darbs kolhozā Brīvība, tad ar-
mija, bet Elitai - studijas Jelgavas Lauksaimnie-
cības akadēmijā. Apprecējās, precīzāk, reģistrēja
savu laulību pēc Aivara atgriešanās no armijas –
1989.gada 22.aprīlī, Krāslavā. Nākamā gada
9.janvārī iedzima Liene un Kaspars. Elita tobrīd
mācījās Jelgavā pēdējā kursā, bet Aivars strādājot
milicijā, pēc tam policijā. Abi salaulājās maijā, Au-
lejā, kad tika krustīti bērni. Šogad, skaistajā spo-
guļattēla datumā – 2.februārī   Elita un Aivars
kļuva par laimīgajiem vecvecākiem Laumai un
Teodoram. Elita un Aivars uzskata, ka galvenās
ģimenes vērtības ir savstarpējā cieņa, sapratne un
mīlestība. Visas baltās un nebaltās dienas visla-
bāk ir izdzīvot ĢIMENĒ!

ª Edīte savu Gunāru ieraudzīja būdama vēl
pusaudze. Viņš atgriezās no dienesta armijā,  ģēr-
bies formastērpā, smaidīgs un labsirdīgs. Nu,
kurai tad nepatiks, ja stalts jauns vīrietis tev, knī-
pai, uzsmaida un pasaka kādu laipnu vārdu?
Auga Edīte un auga arī viņas jūtas pret šo puisi.
Bija nejaušas tikšanās, bija jauki deju vakari, ro-
mantiskas tikšanās, kas pārauga  siltās jūtās un
attiecībās. Tā Edīte un Gunārs kļuva par pāri. Kā
saka pats pāris  - vienkārši dzīvojām, pielāgojoties
un cienot viens otru.   Vasiļevsku pāra mīlestības
augļi ir  Dairis, Raivis, Dāvis un Lāsmiņa

ª Vienā sniegotā ziemas vakarā satikās divi
acu pāri un vairāk nevēlējās šķirties. 2009.gada 8.
augustā - Sigita un Arnis noslēdza savu laulību.
Nu jau 10 gadus, dalot prieku un bēdas, tiek vadī-
tas kopīgās dzīves dienas. Tās skaistākas padara
laimes brīži, kurus rada burvīgās meitiņas Ķeitija
un Estere. Tās aizraujošākas un kopīgiem piedzī-
vojumiem bagātākas padara ģimenes ceļojumi pa
Latviju un kaimiņvalstīm. Tās vienojošākas veido
ģimenes mīļākais gadalaiks -vasara un kopīgie
zemes darbi. Kopā augot un mainoties, pieaug arī
ģimenes mīlestība.

ª Alise un Armands pirmo reizi viens otru pa-
manīja 2013. gada 9.jūnijā, Daugavpils pilsētas
svētkos, Olimpiskajā sporta centrā, kur starp tūk-
stošiem citu acu saskatījās tieši viņējās.  Tā bija
mīlestība no pirmā acu skatiena. Abi sāka satik-
ties. Drīz pēc tam notika iepazīšanās ar vecākiem
un ar draugiem. Ātri vien pieteicās Artis un abi
nolēma salaulāties.  2014.gada 12. aprīlis ir Pud-

niku ģimenes dzimšanas diena. Atceroties savu
kāzu dienu, Alise un Armands saka, ka bijusi diez-
gan auksta un lietaina diena, bet abiem -  tik ļoti
laimīga.  Pēc četriem kopā pavadītiem gadiem pie-
teicās Artim māsiņa - Dārta, ģimenes mazā prin-
cesīte.  Pagājušā gada 12.aprīlī savu pirmo īpašo
kāzu gadadienu – CERIŅU KĀZAS, ģimene jau
svinēja četratā.

Kāzu jubilāru godināšanas pasākums

Olga un Vladimirs
ANUKRĀNI – 
40 gadi kopā 
Rubīna kāzas

Elita un Aivars
TRŪĻI – 30 gadi
kopā – Pērļu kāzas

Alise un Armands
PUDNIKI – 5 gadi
kopā – Ceriņu kāzas

Edīte un Gunārs
VASIĻEVSKI – 
25 gadi kopā –
Sudraba kāzas

Sigita un Arnis
PRIKŅAS – 10 gadi
kopā – Rožu kāzas

Februārī Dagdas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 
2  jaundzimušie:

Alise un Iļdars
APSVEICAM!
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7.martā Svariņu Tautas nama
deju kolektīvs atskatās uz div-
desmit radošā darba gadiem. Šī
jubileja ir īpašs notikums gan
esošajām dejotājām, gan bijuša-
jiem dalībniekiem, gan skatītā-
jiem un visiem, kas jebkad ir
bijuši saistīti ar šo kolektīvu. 

Kad radās estrādes studija “Veče-

rinka”, neviens nedomāja, ka tas ir il-
glaicīgs projekts. Vienkārši tika no-
komplektēta jautru cilvēku grupa,
kas nolēma saturīgi pavadīt savu
brīvo laiku. Taču laikam ejot, de-
monstrējot gan profesionālu dejas
soli, gan skatuvisko šarmu, kolektīvu
ar sajūsmu novērtēja koncertu ap-
meklētāji. Plašu atpazīstamību valsts

mērogā estrādes studija “Večerinka”
ieguva pēc tam, kad 2009.gada sā-
kumā Krāslavas rajonu apmeklēja
nemateriālā kultūras mantojuma
valsts aģentūras direktors Juris Kar-
lsons, kuram ļoti iepatikās kolektīva
sniegums un drīz pēc tam Svariņos
ieradās Latvijas Televīzijas pirmā
kanāla žurnālisti. Taču arī pirms tam
šo kolektīvu labi pazina gan ārpus
Svariņiem, gan ārpus rajona robežām
un pat kaimiņvalstīs. Estrādes studi-
jas “Večerinka” kontā ir 12 darbības
gadi un 162 uzstāšanās. 

Mainoties kolektīva sastāvam un
mākslinieciskajai koncepcijai,
2013.gadā „Večerinka” pārtapa par
sieviešu deju grupu „LORETa”. Izvē-
loties šo nosaukumu, dāmas nolēma,
ka tajā obligāti vajag iestrādāt kādu
norādi uz katras kolektīva dalībnie-
ces vārdu, jo ilgajos mākslinieciskās
darbības gados viņas bija to pelnīju-
šas. Lūk, tā sanāca: Ludmila, Ok-
sana, Rita, Erna un Tamāra satecēja
vienā skaistā vārdā “LORETa”.

Saglabāt radošo kolektīvu un
dejas mākslas skaistumu laukos
vienmēr ir bijis liels izaicinājums.
Pēdējos gados aizvien izteiktāka

kļūst tendence, ka  gados jauni cil-
vēki pamet laukus, un ciemi kļūst
tukšāki. Tas skāra arī Svariņu Tau-
tas nama deju kolektīvu. Neskatoties
uz to, pēc neliela radošā pārtrau-
kuma Svariņu dejotājas atkal ir uz
skatuves, un atkal jauna kolektīva
nosaukuma meklējumos.  

Deju kolektīvu divdesmit gadu ga-
rumā vada Erna Šļahota. Viņas
mūžs un trīsdesmit darba gadi kul-
tūras jomā pieder Svariņiem, un
tiem dedzīgajiem cilvēkiem, kuriem
Erna iemācījusi ne tikai dejā, bet arī
pa dzīvi iet stalti, ar augstu paceltu
galvu, turot cieņā kultūras vērtības.
Šobrīd kopā ar Ernu kolektīvā dejo
Ludmila Paskačima, Rita Ruža, Ta-
māra Kornilova un Anžela Giceviča.
Šis sastāvs ir dejotāju aktieriskās
meistarības un dzīves prieka aplieci-
nājums. 

Apbrīnojam Jūsu spēku, talantu,
dejas mīlestību un dedzīgumu, ko
redzam dejotāju acīs! Sveicam jubi-
lejā. Paldies, ka Jūs mums esat!

Dagdas novada Kultūras centra
vadītāja

Inese Plesņa

Divdesmit gadi pa dejas ceļu

Inta Viļuma saņem gada balvu “Boņuks 2019”
Latgaliešu kultūras gada balvas “Bo-

ņuks” mērķis ir apkopot labāko, spil-
gtāko un svarīgāko padarīto un
notikumus pērnajā gadā latgaliskajā
kultūrā, godināt aktīvākos latgaliešu
kultūras pārstāvjus, popularizētājus, kā
arī veicināt un rosināt jaunrades un kul-
tūras daudzveidības attīstību nākotnē. 

23. februārī Rēzeknē, Latgales
vēstniecībā GORS, klātesot Latvijas
Republikas kultūras ministram Nau-
rim Puntulim, noslēgusies svinīgā
Latgaliešu kultūras gada balvas „Bo-
ņuks” pasniegšanas ceremonija, kurā
godināti desmit aktīvākie, spilgtākie
latgaliskās kultūras notikumi, perso-
nības, aktivitātes 2019. gadā.

Šogad balvas par aktivitātēm,
darbu un sasniegumiem latgaliskajā

kultūrā tika pasniegtas jau divpad-
smito reizi. Ceremonijā tika paziņoti
desmit balvas “Boņuks 2019“ saņēmēji.

„Boņuks 2019“ vadīja Lauris Za-
lāns un Armands Buļs.

Inta Viļuma un izdevums „Dagdys
nūvoda pyura skreinis gruomota“ bija
viena no 30 pretendentiem, kas bija
nominēta balvas saņemšanai. Un ne-
aprakstāms prieks, gandarījums un
laime bija dzirdēt, kad paziņoja, ka
Inta saņem balvu par savu darbu.

Inta Viļuma ir Dagdas novada fol-
kloras centra vadītāja, kura aktīvi
strādā pie Dagdas tradicionālās kultū-
ras popularizēšanas un godā celšanas.

2019. gadā, pateicoties folkloras
centra aktivitātei, Nemateriālās
kultūras manto juma sarakstā tika

iekļauta arī maija dziedājumu pie
krucifiksiem tradīcija Dagdas no-
vadā, bet viens no svarīgākajiem
darbiem – izdota „Dagdys nūvoda
pyura skreinis gruomota” – izzinošs
materiāls par Latgales tradicionālās
kultūras vērtībām Dagdas novadā.

Boņuku Intai pasniedza tekstil-
māksliniece, audēja, rokdarbniece,
maizes cepēja, skolotāja un  tekstil-
mākslas projekta “#100dečiLatvijai”
autore Annele Slišāne.

Leposimies ar sava novada cilvē-
kiem, ar viņu darbiem, veikumiem
un panākumiem!

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību 

un komunikāciju
nodaļas vadītāja

12. februārī Dagdas novada Kultūras cen-
trā notika Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) Reformu no-
daļas vadītāja Arņa Šulta organizētā tikša-
nās ar iedzīvotājiem, lai diskutētu par
administratīvi teritoriālo reformu.

Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21.
martā pieņēma lēmumu “Par administratīvi teri-
toriālās reformas turpināšanu”, proti, turpināt
1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo re-
formu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski at-
tīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar
vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām li-
kumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzi-
nāmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par sa-
mērīgām izmaksām. 

Pasākums nebija plaši apmeklēts – uz tikšanos
pārsvarā bija ieradušies pašvaldības iestāžu dar-
binieki, novada deputāti, kā arī daži aktīvākie
Dagdas pensionāri un pāris jaunieši. VARAM pār-
stāvja prezentācija iesākās ar tēzi, ka šobrīd valstī
pašvaldību starpā ir krasas atšķirības iedzīvotāju
skaita ziņā. Tomēr visām pašvaldībām saviem ie-
dzīvotājiem ir jānodrošina vienādi plašs pakalpo-
jumu klāsts, kas nozīmē, ka iedzīvotāju skaita
ziņā mazākās pašvaldībās pakalpojumu uzturēša-
nas izmaksas ir lielākas. Iecerētās reformas mēr-
ķis ir padarīt pakalpojumus kvalitatīvākus un
samazināt izmaksas, kas saistītas ar pašvaldības
administratīvo uzturēšanu, kā arī izlīdzināsies pa-
švaldību iespējas nodrošināt iedzīvotājiem kvali-
tatīvākus pakalpojumus neatkarīgi no
dzīvesvietas. 

Atsevišķi klātesošie aktīvi iesaistījās diskusijā
un uzdeva jautājumus. Pirmkārt izskanēja priekš-

likums, ka reformas gaitā vajadzētu veikt funkciju
revīziju un atsevišķas pašvaldību funkcijas atdot
valstij, ja jau pašvaldībām to uzturēšana ir tik
dārga. A.Šults oponēja, ka tas nav pareizais vir-
ziens, jo tomēr iedzīvotāju dzīve jācenšas organi-
zēt tā, lai pamatjautājumus iedzīvotāji varētu
risināt pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Vēl
jo vairāk - pašvaldībām vajadzētu tiekties uz aug-
stāku profesionalitāti un censties “atņemt” kādus
pakalpojumus no valsts. VARAM pārstāvis tāpat
norādīja, ka pēc veiksmīgi īstenotas administratī-
vās teritorijas reformas, sekos arī vērienīga tiešās
valsts pārvaldes reforma. 

Diskusijas laikā izskanēja viedoklis, ka valsts
vara atrodas pārāk tālu no saviem iedzīvotājiem -
tauta un varas īstenotāji ir ļoti atdalīti. Nereti
tauta neko nezina par valsts vadītājiem, savukārt
varas īstenotāji nesadzird un nepārzina īstās tau-
tas vajadzības. Uz jautājumu par to, vai šīs plaisas
mazināšanai un iecerētās valsts pārvaldes refor-
mas gaitā nākotnē nav paredzēts ministrijas un
citu valsts iestāžu ierēdņus pārvietot ārpus Rīgas

uz reģioniem, VARAM pārstāvis atbildēja, ka šāda
pārvietošanās nenotiks, bet iespējams nākotnē re-
ģionos būs tā valsts pārvaldes daļa, kas uzraudzīs
vietējās pašvaldības, kā arī ombuds (tiesībsargs). 

Izvērtās diskusija par to, kādēļ tad pašvaldībām
ir aizliegts nodarboties ar uzņēmējdarbību, jo tā-
dējādi būtu iespējams gan nopelnīt uzturēšanai,
gan izveidot darba vietas. VARAM pārstāvis no-
rādīja, ka pret šādu politiku ļoti iebilstot privātie
uzņēmēji, kas nevarētu konkurēt ar pašvaldības
radītiem uzņēmumiem. Protams, neizpalika arī
jautājums par ceļu sakārtošanu, uz ko VARAM at-
bildēja, ka reformas gaitā pašvaldībām paredzēts
piešķirt dotāciju ceļu remontiem. Aktuāls bija jau-
tājums, vai pēc reformas netiks likvidēts veselības
un sociālo pakalpojumu aprūpes centrs Dagdā, ja
jau Krāslavā ir slimnīca. A.Šults norādīja, ka šie
jautājumi tiks atstāti vietējās pašvaldības depu-
tātu kompetencē. 

Pašvaldību vadītājiem jau kuro reizi solīts, ka
nākamajos trijos gados ceļu sakārtošanai ir pare-
dzēti 300 miljoni eiro, bet neviens nevar pateikt,
no kurienes tiks ņemta šī nauda. 

Noslēgumā tika uzdots ļoti tiešs un nedaudz
provokatīvs jautājums - VARAM reklāmā kā re-
formas galvenais ieguvums tiek akcentēts kvali-
tatīvāki pakalpojumi iedzīvotājiem, vai VARAM
pārstāvis var ar konkrētiem piemēriem nosaukt,
kuri tad pakalpojumi kļūs kvalitatīvāki un ko
iegūs tieši katrs iedzīvotājs? Diemžēl šis jautā-
jums palika bez konkrētas atbildes… 

Rakstu sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju

nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča un Klientu
apkalpošanas speciālists Dace Skāmane 

VARAM pārstāvji tikās ar Dagdas novada iedzīvotājiem
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27. februārī notika kārtējā 

Dagdas novada domes sēde

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc naudas plūs-
mas 2019.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu
veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakal-
pojumiem no 2020.gada 1.janvāra.

Nolēma ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts
kasē  38 000,00 EUR apmērā ELFLA līdzfinansētā
projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā man-
tojuma vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot
muzeju “Andrupenes lauku sēta”” (Projekts Nr.19-
03-AL33-A019.2201-000004) īstenošanai:

1.1. aizņēmuma izņemšanas periods –
2020.gada jūnijs – augusts;

1.2. aizņēmuma atmaksas termiņš – 3 gadi;
1.3. aizņēmuma pamatsummas atliktais mak-

sājums – 20.06.2021.
Pieņēma saistošos  noteikumus “Par pašvaldī-

bas nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un iz-
klaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai”.

Trīs personām tika anulētas ziņas par dekla-
rēto dzīvesvietu.

Nolēma iesniegt Daugavpils tiesas Zemesgrā-
matu nodaļā pieteikumu pret vienu personu par
saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kār-
tībā par komunālo pakalpojumu maksas parāda
piedziņu.

Noslēdza līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Dagdas komunālā saimniecība” (reģis-
trācijas Nr.45903000289, Rēzeknes iela 4,
Dagda, Dagdas novads) par decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas reģistra izveidi un uzturē-
šanu.

Pieņēma saistošos  noteikumus “Kārtība, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ra-
žošanai Dagdas novadā”.

Lai nodrošinātu Bērziņu pagasta pārvaldes
funkciju izpildi, nolēma novirzīt no pašvaldības
2020.gada budžetā plānotajiem izdevumiem
neparedzētiem gadījumiem 4 750 EUR
automašīnas iegādei Bērziņu pagasta pārvaldes
darbības nodrošināšanai.

Apstiprināja pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā ar
kopējo platību 28,8 m2 , nomas tiesību izsoles re-

zultātus, nosakot par uzvarētāju P.Murāna indi-
viduālo uzņēmumu „MINOLTA“.

Apstiprināja 2020.gada 7.februāra izsoles pro-
tokolu un atzina nekustamā īpašuma “Noviku
karjers”, Konstantinovā pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs Nr.6076 002 0113, kas sastāv no
zemes gabala ar kopējo platību 2,53 ha (zemes vie-
nības kadastra apzīmējums nr.6076 002 0035), uz
kura atrodas smilts - grants karjers ar 63 565,5
tūkst. m3 smilts - grants un 142,5 tūkst. m3 smilts
krāju (smilts - grants un smilts atradne „Oskari”),
otro izsoli par nenotikušu. 

Apstiprināja 2020.gada 6.februāra izsoles pro-
tokolu un atzina nekustamā īpašuma Ezera ielā
2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadas-
tra numurs 6046 004 0280, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280,
0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas nedzī-
vojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004
0280 001, 382,1 m2 platībā, trešo izsoli par nenoti-
kušu. 

Apstiprināja 2020.gada 6.februāra izsoles pro-
tokolu un atzina nekustamā īpašuma Dārza ielā
1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadas-
tra numurs 6046 004 0279, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279,
0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas nedzī-
vojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004
0279 001, 350 m2 platībā, trešo izsoli par nenoti-
kušu un nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo
īpašumu par brīvu cenu un noteikt izsoles sākum-
cenu (nosacīto cenu) 7 000 EUR apmērā.

Nolēma pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 60560040501
(platība ~1,8 ha) Ezernieku pagastā uzmērīšanu
un zemes robežu plāna izgatavošanu. 

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma
“Vārnas”, Bērziņu pagastā, kadastra numurs 6050
003 0364, kas sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha platībā,
izsoli un noteikt izsoles sākumcenu (nosacīto cenu)
21 900,- EUR. 

Nekustamā īpašuma ”Vārnas”, Bērziņu pagastā
izsoles komisija:

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors,
komisijas vadītājs;

Jānis STIKUTS – juriskonsults;
Romualda DEMIDA – Bērziņu pagasta pārval-

des vadītāja.

Apstiprināja VSPC „Dagda”:
-  Dienas stacionāra maksas pakalpojumu

cenrādi jaunā redakcijā no 2020.gada 1.marta;
-   mīksto audu tehnikas maksas pakalpojumu

cenrādi jaunā redakcijā no 2020.gada 1.marta; -
rehabilitācijas maksas pakalpojumu cenrādi jaunā
redakcijā no 2020.gada 1.marta. 

Ar 2020.gada 1.martu zaudē spēku: Dagdas
novada domes 17.11.2016. sēdē apstiprinātais
VSPC „Dagda” mīksto audu tehnikas maksas
pakalpojumu cenrādis; fizioterapijas maksas
pakalpojumu cenrādis un Dagdas novada domes
27.09.2018. sēdē apstiprinātais VSPC „Dagda”
Dienas stacionāra maksas pakalpojumu cenrādis.

11 (vienpadsmit) personām pagarināja
dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības
dzīvokli, divām personām izīrēja pašvaldības
dzīvokļus.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti
jautājumi:  par zemes nomas pirmtiesību
pagarināšanu; par neapbūvētās zemes nomas
tiesību pagarināšanu; par zemes nomas līguma
izmaiņām; par  neapbūvētas zemes nomas tiesību
piešķiršanu personisko palīgsaimniecību
vajadzībām; par apbūvētās zemes nomas tiesību
piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu;
par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un
jauna nosaukuma piešķiršanu; par nekustamā
īpašuma nosaukuma piešķiršanu; par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu; par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam; par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu; par rezerves fonda zemes vienību
piekritību pašvaldībai; par piešķirtās adreses
maiņu; par neiznomātu zemes gabalu saraksta
papildināšanu.

Papildus izskatīti divi ar nekustamo īpašumu
saistīti jautājumi: par zemes nodošanu īpašumā
bez atlīdzības un par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem
un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv
/ Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes proto-
koli. 

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju noda-

ļas vadītāja

Domes sēdes lēmumi

Ārkārtas domes sēdes lēmumi

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra
apdrošinātāja izvēlei novada iedzīvo-
tāju pacienta līdzmaksājumu apdroši-
nāšanai un p/a “Krāslavas Slimokase”
2020.gada 11.februārī noslēdza līgumu
ar AAS “BALTA” par minēto pakalpo-
jumu. Līgums noslēgts uz laika periodu
līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pacienta līdzmaksājumu apdrošināšanas
pakalpojuma apmaksas veids un kārtība ir
saglabāts iespējami tuvs iepriekš izveidotajai.

Iemaksas lielums apdrošināšanas pakal-
pojuma saņemšanai līdz 2020.gada beigām ir
EUR 74,69, bet par 2021.gadu - EUR 85,36.
Gada maksājuma summu varēs nomaksāt
pa ceturkšņiem, šī gada 1.ceturksnī samak-
sājot EUR 10,67, katrā nākamajā ceturksnī
- EUR 21,34. Maksājums jāveic ne vēlāk kā
līdz iepriekšējā ceturkšņa pēdējai dienai.

Pacienta līdzmaksājumu apdrošināšanas

pakalpojums iedzīvotājiem ir pieejams sākot
no š.g. 16.februāra, iemaksas pakalpojuma
saņemšanai veicamas no 12.februāra Krās-
lavas Slimokasē Rīgas ielā 159 vai ar pasta
vai bankas starpniecību slimokases kontā.

Iedzīvotāji, kuri pakalpojumam pieteik-
sies un iemaksu veiks līdz š.g. 15.februārim,
apdrošināšanas pakalpojumu varēs izmantot
sākot no 16.februāra. Iedzīvotāji, kuri pie-
teiksies vēlāk, apdrošināšanas pakalpojumu
varēs izmantot sākot no 8. darba dienas pēc
iemaksas veikšanas Krāslavas slimokasē vai
tās kontā.

Pakalpojuma saņemšanas ērtībai apdroši-
nātām personām tiks izgatavotas veselības
apdrošināšanas kartes, kuras būs jāizņem
Krāslavas slimokasē.

Veicot  pacienta līdzmaksājuma ap-
drošināšanas iemaksu p/a “Krāslavas
Slimokase” kontā Nr. LV26 UNLA 0023
0001 4204 8 obligāti ir jānorāda sekojoša
informācija:
Maksājuma saņēmējs:   p/a “Krāslavas
Slimokase”, reģ. Nr. 90001677648
Maksājuma mērķis:   veselības apdroši-
nāšanas maksājums  AAS “BALTA”
Apdrošināmā persona:  vārds, uzvārds
personas kods XXXXXX-XXXXX
ja ir jaunais personas kods, kas neatspo-
guļo dzimšanas datus, tad jānorāda
00.00.0000. (dzimšanas diena, mēnesis,
gads), dzīves vieta, tālr.Nr.

13.februāra Domes ārkārtas sēdes

lēmumi

Izskatot un izvērtējot pieejamos materiālus, de-
putāti nolēma novirzīt jautājumu par komisijas iz-

veidošanu VSPC “Dagda” darbības izvērtēšanai
pēc piekritības izpildvarai līdz marta komitejas
sēdei sniegt atzinumu.

Ar pilnu ārkārtas 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

Sociālā dienesta ziņas
Februārī 73 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas

statuss un 15 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas sta-
tuss. 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 208 ģi-
menēm EUR 12213,22 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā
EUR 1148,40 apmērā piešķirts 45 ģimenēm un natūrā  - 20
ģimenēm EUR 614,48 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību
nodrošināšanai izmaksāti 12 ģimenēm EUR 358,80 apmērā,
1 pabalsts krīzes situācijā EUR 247,30.

Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm
– EUR 4230,46 apmērā, apbedīšanas pabalsts vai papildus
pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR 742,50; pabalsts
jaundzimušo aprūpei – EUR 880,- 4 ģimenēm, pabalsts Af-
ganistānas kara 16 dalībniekiem – EUR 480,-; pabalsts 4 do-
noriem – EUR 20,-;  28 pabalsti malkas iegādei vai apkures
izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti – EUR
3360,-; citi pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, dokumentu nofor-
mēšana u.c.) – EUR 1766,-.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlie-
toti EUR 26061,16.

Papildus jau esošajām, 2 personām piešķirts asistenta pa-
kalpojums, 1 personai piešķirts ilgstošs aprūpes pakalpo-
jums VSPC “Dagda”, 4 personām veikta ikdienas aktivitāšu
un vides novērtēšana,  1 personai uzsākta lieta par valsts
apmaksāta ilgstošas aprūpes pakalpojuma piešķiršanu in-
stitūcijā, uzsāktas 4 sociālā darba lietas ar ģimenēm un bēr-
niem.  
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Alejas ielas būvdarbos ir ziemas
tehnoloģiskais pārtraukums

Dagdas pilsētas Alejas ielas ( 1345 m)  būvdarbiem ir ziemas tehnoloģis-
kais pārtraukums.

Projektā iekļautais ielas posms ir pilsētas nozīmes publiskā iela, kas no-
drošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un
ražošanas zonām. 

Saskaņā ar konkursa rezultātiem pārbūvi Alejas ielā veic “CEĻI UN
TILTI”, darbus paredzēts veikt līdz 2020. gada 20. augustam. 

Decembra mēnesī tika veikts:
• Lietus ūdens kanalizācijas izbūve;
• Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve.
Ceļa darbi:
• Zemes klātnes ierakuma būvniecība;
• Ģeotekstila ieklāšana;
• Salizturīgās kārtas būvniecība h=min 60 cm biezumā (pamatceļam);
• PVC caurteku d500 uzstādīšana;
• Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas būv-

niecība h=18 cm biezumā.
Izpildīti būvdarbi līdz 19.12.2019. ir 36,71%.
Būvdarbus raksturojošie fotoattēli ( decembrī):

Pēc būvdarbu izpildes kalendārā grafika :

Projekts tiek īstenots SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot deg-
radētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām
3. kārta” ietvaros , projekts “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekons-
trukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās”
Līg.Nr.5.6.2.0/18/I/001.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2019.-09.2020.
Informāciju sagatavoja
Ligita Nagļa
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Sporta skolas ziņas
Februārī sporta skolas audzēkņi pie-

dalījās sekojošos sporta pasākumos:
1. februārī notika Rīgas atklātais

čempionāts vieglatlētikā telpās. Ieva
Murāne izcīnīja 2.vietu 3000m skrie-
šanā. 

7.-8. februārī trīs vieglatlēti piedalījās
Latvijas čempionāta telpās Kuldīgā.
Atkal godalgu vietu ieguva Ieva Mu-
rāne. Viņa izcīnīja 3.vietu 3000m skrie-
šanā. Linards Pauliņš ierindojās 7.vietā
60m un 200m skriešanā.

14. februārī notika Vārkavas vidus-
skolas vieglatlētikas trīscīņa (augstlēk-
šana, tāllēkšana, 30m skriešana). No
mūsu sporta skolas piedalījās piecpad-
smit 2006.-2010.g.dz. vieglatlēti. Labāk
par visiem veicās Luīzei Kromānei, Sa-
ndrai Dimperei, Arnim Dimperam,
Maksimam Giruckim un Evelīnai Zem-
lickai. Viņi ar labiem rezultātiem izcī-
nīja 1.vietas. Ilvita Rutka ieguva
2.vietu, bet Adriana Plakoša, Vineta
Rutka, Lauris Borovkovs un Samuels
Zariņš 3.vietu. 

18.-19.februārī divi vieglatlēti piedalījās Rīgas atklātās jaunatnes U18
meistarsacīkstēs vieglatlētikā telpās. Ieva Murāne ieguva 2.vietu 1500m
skriešanā.

26.februārī vieglatlēti (2009.-2011.g.dz.) piedalījās Krāslavas Sporta skolas
sacensībās vieglatlētikā. Viņu labākie rezultāti: Ervīns Punculis-1.vieta tāl-
lēkšanā un 60m skriešanā, Sandra Dimpere-1.vieta atspoles skrējienā (4x20m)
un 2.vieta 60m skriešanā; Kārlis Utkins-1.vieta atspoles skrējienā un 2.vieta
60m skriešanā; Luīze Kromāne-1.vieta tāllēkšanā un 3.vieta 60m skriešanā;
Elīna Stikute-1.vieta 60m skriešanā; Eduards Danila Zavadskis-1.vieta pild -
bumbas mešanā; Alekss Ozoliņš-1.vieta 60m skriešanā; Valērija Ovcinko-
2.vieta pildbumbas mešanā; Arnis Dimpers-3.vieta atspoles skrējienā.

Sporta skolas metodiķis: Jevgēnijs Igaunis

Par Asūnes sākumskolas
likvidāciju

Dagdas novada domes 2019.gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums
par Asūnes sākumskolas likvidāciju ar 2020.gada 30.jūniju.

Dokumenti par skolas likvidāciju tika iesniegti IZM (Izglītības un zinātnes
ministrijā) un saskaņoti(pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 1.punktu IZM ir saskaņojusi domes lēmumu par skolas likvidāciju).

Pašlaik visi nepieciešamie dokumenti par Asūnes sākumskolu ir iesniegti
Izglītības kvalitātes valsts dienestā, lai izglītības iestādi dzēstu no izglītības
iestāžu reģistra.

Aicinām Asūnes sākumskolas skolēnu vecākus laicīgi izvēlēties savu
bērnu turpmākās izglītības iespējas.

Pirmsskolas grupas vecākus aicinām iesniegt iesniegumus līdz š.g. feb-
ruāra beigām Asūnes pagasta pārvaldē vadītājai Žannai Aišpurei , lai varētu
zināt, cik izglītojamo apmeklēs pirmsskolas grupu, kas būs Dagdas pilsētas
PII “Saulīte” pirmsskolas programmu īstenošanas vieta.

Ja ir nepieciešamība vecākiem saņemt papildus konsultāciju, lūdzam
griezties Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, zvanot (tel.
28626484).

Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča.
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Sasniegumi olimpiādēs

Februārī ir notikušas ļoti daudzas mācību
priekšmetu olimpiādes un ir gūti arī rezultāti.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 11. –
12. klašu Latviešu valodas un literatūras olimpiādē
1.vietu ieguva Dagdas vidusskolas 11. klases skol-
niece Karīna Kuzmenko un Ezernieku vidussko-
las 12. klases skolniece Violeta Milaševiča, 3.
vietu ieguva Dagdas vidusskolas 11. klases skol-
niece Jana Poļaka un Ezernieku vidusskolas 12.
klases skolniece Veronika Ostrovska.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10. –
12. klašu Ekonomikas olimpiādē 2. vietu ieguva
Dagdas vidusskolas 12. klases skolēni Aigars
Volčenoks un Viktorija Markova, 3. vietu ie-
guva Dagdas vidusskolas 12. klases skolēni Sa-
bīne Čumika un Kaspars Romanovskis.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9. –
12. klašu Matemātikas olimpiādē 1. vietu ieguva
Dagdas vidusskolas 12. klases skolēns Aigars
Volčenoks un Dagdas vidusskolas 10. klases
skolniece Linda Slapiņa, 2. vietu ieguva Ezer-
nieku vidusskolas 10. klases skolniece Anna Ma-
rija Vaišļa un Dagdas vidusskolas 11. klases
skolēns Jevgēnijs Locs, 3. vietu ieguva Dagdas
vidusskolas 9. klases skolniece Ksenija Barka-
nova, Dagdas vidusskolas 11. klases skolniece Vi-
neta Bitte un Dagdas vidusskolas 11. klases
skolnieks Armands Rutka. Aigars Volčenoks 12.
martā dosies uz Rīgu, lai piedalītos Matemātikas
valsts olimpiādē.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9. –
12. klašu Ķīmijas olimpiādē 1. vietu ieguva Dag-
das vidusskolas 9. klases skolniece Ksenija Bar-
kanova, 2. vietu ieguva Ezernieku vidusskolas
10. klases skolēns Danila Sinicins un Dagdas vi-
dusskolas 11. klases skolēni Armands Rutka un
Karīna Kuzmenko, 3. vietu izcīnīja Dagdas vi-
dusskolas 9. klases skolniece Valērija Mihejeva.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10. –
12. klašu Ģeogrāfijas olimpiādē Atzinību dabūja
Dagdas vidusskolas 11. klases skolēns Jevgēnijs
Locs.

Dagdas novada 5. – 8. klašu Matemātikas olim-
piādē 1. vietu ieguva Dagdas vidusskolas 5. kla-
ses skolēns Mārtiņš Kokars, Dagdas vidusskolas
6. klases skolēns Raivis Bartušs, Dagdas vidus-
skolas 7. klases skolēni Raitis Locs un Kristīne
Ižika, 2. vietu ieguva Ezernieku vidusskolas 5.
klases skolniece Valērija Lovčinovska, Dagdas
vidusskolas 5. klases skolēns Oskars Stepiņš,
Dagdas vidusskolas 6. klases skolēni Artis Ņukša
un Nikita Zavadskis, Andrupenes pamatskolas

7. klases skolniece Karīna Šalajeva un Dagdas
vidusskolas 7. klases skolēns Linards Kalniņš,
3. vietu ieguva Dagdas vidusskolas 5. klases sko-
lēni Armands Geks un Daniela Zariņa, Ezer-
nieku vidusskolas 8. klases skolniece Dana
Moisejenoka, Atzinības saņēma Šķaunes sā-
kumskolas 5. klases skolēns Dairis Kašs un Dag-
das vidusskolas 8. klases skolniece Renāte
Ciganoviča.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu

un deju svētku ieskaņas koncerts

25. februārī Dagdas Kultūras centru pieskandi-
nāja un iedimdināja Dagdas novada skolu dejotāji
un dziedātāji ar dziesmu un deju svētku ieskaņas
koncertu. Koncertā piedalījās Dagdas vidusskolas
jauktais koris (vadītāja Olga Boboviča), Dagdas vi-
dusskolas 3. klases vokālais ansamblis “Rasas pi-
lieni”, (vadītāja Rita Kāposte), Ezernieku
vidusskolas vidējās grupas vokālais ansamblis
(vadītāja Ilga Moisejenoka), Dagdas vidusskolas
5. klases VIA “Pieklauvē” un Dagdas vidusskolas
10. – 11. klašu VIA “Lēciens” (vadītāja Olga Bobo-
viča), Ezernieku vidusskolas 4. – 6. klašu deju ko-
lektīvs “Cīruļi” un Ezernieku vidusskolas 6. – 9.
klašu deju kolektīvs “Ežuļi” (vadītāja Natālija
Sprukte), Andrupenes pamatskolas 1. – 4. klašu
deju kolektīvs “Andrupenīte” un Andrupenes pa-
matskolas 5. – 9. klašu deju kolektīvs “Andrupe-
nīte” (vadītāja Gunta Streļča), Dagdas vidusskolas
1. – 2. klašu deju kolektīvs “Ritenītis” un Dagdas
vidusskolas 3. – 6. klašu deju kolektīvs “Avotiņš”
(vadītāja Aina Murāne), Dagdas vidusskolas 6. –
7. klašu deju kolektīvs “Dardedze” un Dagdas vi-
dusskolas 9. – 11. klašu deju kolektīvs “Atspolīte”
(vadītāja Rita Vaišļa). 

Dagdas vidusskolas jauktais koris, VIA “Lē-
ciens”, deju kolektīvi “Ritenītis”, “Avotiņš”, “Dar-
dedze” un “Atspolīte”, Andrupenes pamatskolas
folkloras kopa “Saiveņa” pretendē arī uz piedalī-
šanos dziesmu un deju svētkos Rīgā. Lielāko daļu
no šiem kolektīviem priekšā vēl gaida nopietnas
atlases skates ar sīvu konkurenci. Tuvākā ir dejo-
tājiem – 13. martā Krāslavas TN, bet korim skate
notiks Krāslavas KN 16. aprīlī. 

VIA “Lēciens” 21. februārī piedalījās VIA kon-
kursā “No baroka līdz rokam” Rēzeknē, kur veik-
smīgi uzstājās un ieguva 1. pakāpes diplomu.

Mācās iestāžu vadītāji un pedagogi

Kompetenču pieejas mācību satura ieviešanā
notika atklātās nodarbības Dagdas pilsētas PII

Saulīte un Dagdas vidusskolā. Ikvienam pedago-
gam bija iespēja apmeklēt semināru un pilnveidot
savas zināšanas par vērtēšanu, par sasniedzamo
rezultātu sasniegšanu mācību stundā, par jēgpil-
niem uzdevumiem kopā ar projekta SKOLA 2030
ekspertu Pāvelu Pestovu . Izglītības iestāžu vadī-
tāji apmeklēja Izglītības, kvalitātes valsts die-
nesta rīkoto semināru Daugavpilī par pāreju uz
jauno izglītības iestāžu akreditācijas kārtību. 

Skolēnu  sasniegumi  Latgales  ZPD

konferencē

Paldies par ieguldīto darbu mūsu skolēniem un
pedagogiem- Dagdas vidusskolā: Elīna Staģe-
pateicība (Skoliozes aktualitāte Dagdas vidus-
skolas skolēniem), skolotāja Anna Krilova, Alīna
Zvidriņa-3.vieta (Zilo mālu izmantošanas ie-
spēju kosmētikā pētījumi), skolotāja Anna Kri-
lova, Aigars Volčenoks - pateicība
(Mikropozicioniera datorvadības algoritma iz-
veide), skolotājs Valdis Orols, Jevgēnijs Locs-
3.vieta (Datorspēļu izmantošana mācību procesā
), skolotāja Anna Krilova, Jana Poļaka -1.vieta
( Mājasdarbi Dagdas vidusskolas 10. – 12.klasē:
situācijas izvērtējums, lietpratībā balstīta mācību
procesa kontekstā), skolotāja Marija Micķeviča,
Baiba Kalniņa -3.vieta (Dagdas vidusskolas 10.-
12.klašu jauniešu mediju lietošanas paradumi),
skolotāja Marija Micķeviča, Poļina Smoļani-
nova -3.vieta (Mūsdienu krievu dziesmas jau-
niešu dzīvē), skolotāja Olita Loče, Agate Krilova,
Dagnija Vjatere-3.vieta (Novadnieces Magdale-
nas Vjateres daiļrade), skolotāja Olita Loče.

Ezernieku vidusskolā: Jana Vitāne-2.vieta
(Ezernieku ( Bukmuižas ) ciema dzīvojamās ēkas
20.g.s. 20.-90. gados), skolotāja Staņislava Bonda-
reva, Džesika Ruža-3.vieta (Ķīmisko tīrīšanas
līdzekļu alternatīvas mājsaimniecībā), skolotāja
Diāna Kiseļova, Jana Zlobina -3.vieta (C vita-
mīna ietekme uz imunitāti), skolotāja Lidija Kud-
rjavceva.

Aktuālais martā

2020. gada 17. un 18. martā notiks CE angļu
valodā, bet 19. un 20. martā CE krievu valodā 12.
klašu skolēniem.

No 16. – 20. martam ir pavasara brīvdienas 1.
– 11. klašu skolēniem.

Informāciju sagatavoja Dagdas novada IKSN

Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar Visagi-
nas Jaunrades namu (Lietuva) īsteno projektu
“Veselīga dzīve - pirmie soļi laimīgas nākotnes vei-
došanā” (Healthylife LLI-329). Projekta galvenā
ideja ir veselīga dzīvesveida popularizēšana bērnu
un jauniešu vidū.

2020. gada 14. februārī Dagdā tika organizēta
jauniešu starptautiskās sporta spēles, kurā pieda-
lījās 30 jaunieši no Latvijas un 30 no Visaginas.
Olimpiādes dalībnieki tika sadalīti komandās, kas
sacentās dažādās stafetēs. Sacensību beigās visi
jaunie sportisti tika apbalvoti ar medaļām un pie-
miņlietām.

Pasākuma mērķis un uzdevumi
veicināt aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū;
aicināt bērnus un jauniešus izzināt veselīga dzī-

vesveida principus;
noskaidrot sportiskāko 14.februāra komandu.
„Sports” ir vienkāršs vārds, tomēr iekļauj sevī

milzum daudz aktivitāšu un procesu. Visā pasaulē
to uzskata par pozitīvu spēku.

Sportam ir liela nozīme veselības un labsajūtas
uzturēšanā visos vecumos. 

Bērni un jaunieši no sporta iegūst divējādi –
pirmkārt, sports uzlabo fizisko formu, otrkārt, tas

palīdz apgūt vērtīgas sociālās prasmes un veicināt
personīgo izaugsmi. Sports, fiziskas aktivitātes,
spēles ataino daudzus no ikdienas izaicinājumiem.
Izmantojot sporta aktivitātes, jaunieši var apgūt
tiem nepieciešamās dzīves iemaņas, lai tiktu galā
ar šiem izaicinājumiem.

Sportojot var iemācīties uzvarēt un var iemācī-
ties zaudēt, var iemācīties strādāt komandā, sa-
darboties, uzņemties vadību, disciplīnu, kas
nepieciešama, lai sasniegtu tālejošus mērķus.

Sports var būt kā izglītojoša metode, kas palīdz
jauniešiem būt „gataviem dzīvei”. 

Plašāku informāciju par Latvijas - Lietuvas

pārrobežu sadarbības programmu var atrast viet-
nēs www.latlit.eu un www.europa.eu. 

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu
Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienī-

bas finansiālo atbalstu.
Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas

novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo no-
stāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa,
ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

Projekta asistente-darbības koordinatore: Ma-
rija Mickeviča, marija.mickevica@dagda.lv

Sadarbība starp Dagdu un Visaginu- projekta “Healthy Life”
LLI-329 Starptautiskās sporta spēles

Izglītības ziņas
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Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Vārnas”,

Bērziņu pagastā, Dagdas 

novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar aug-
šupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais
īpašums “Vārnas”, Bērziņu pagastā,  Dagdas novadā,
kadastra Nr. 6050 003 0364, kas sastāv no zemes
vienības 15,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6050 003 0150.

Izsolāmās mantas sākumcena – 21 900 EUR. No-
drošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpār-
skaita Dagdas novada pašvaldībai līdz 2020.gada
6.aprīlim plkst. 17.00. 

Izsole notiks 2020.gada 7.aprīlī plkst. 14:00 Dag-
das novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas no-
vada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas no-
vadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no
plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00), kā arī
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-
izsoles.html 

Paveiktie darbi novadā

Andrupenes- Andzeļu pagasts:

l Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, se-
višķi darbi Andrupenes un Andzeļu pagastos netika
paveikti. 

l Tika cirsti krūmi pagasta autoceļu malās, sakop-
tas kapsētu teritorijas, sakoptas ciematu teritorijas. 

l Andrupenes pagastā iespēju robežās tika remon-
tēts autoceļš Grišāni- Piruški.

Asūnes pagasts:
l Ūdensvada remonts Skolas iela.
l Tika sagatavota malka Asūnes pagasta pārvaldei

21m3.
l Pastāvīgi tiek uzkopta ciemata teritorija.

Bērziņu pagasts:
l Pagasta ceļu remonts:
Nr.4-2 „Porečje- Vidņeva- Rusecki“ ceļa posmā 1,5-

2,7 km  seguma iesēdumu un bedrīšu remonts, gravju
tīrīšana, aizvedot grunti;

Nr.4-19 „Zjazuļevs-Pauļukalns“ ceļa posmā 0,00-
0,44 seguma iesēdumu un bedrīšu remonts;

Nr. 4-6 „Moroziki-Moroziku kapi“ ceļa posmā 0,050-
0,100 seguma iesēdumu un bedrīšu remontsdarbus
veica SIA „VTV 14“.

l BLPC „Upmala“ veikts griestu remonts.
l Malkas kraušanas un pievešanas darbi katlu

mājai.

Ezernieku pagasts:
l Tiek kopta pagasta teritorija;
l malkas sagatavošana Jaundomes un pagasta

katlu mājām;
l dzīvokļa remonts “Pasts”-2;
l bīstamo koku zāģēšana Jaundomes muižas teri-

torijā, Udrijas ciemā un Belajas kapos.

Konstantinovas pagasts:
l Nepārtraukti tiek sakopta pagasta teritorija;
l Tika veikts bedrīšu remonts uz ceļa Sivergols –

Geki;
l Uz ceļa Lemeši - Valteri nozāģēti krūmi 1200 m

garumā;
l Atvesta malka nākošai ziemas sezonai.

Ķepovas pagasts:
l Sagatavoti un atvesti 27,5 m3 malkas;
l veikti teritorijas uzkopšanas darbi.

PI ‘Pilsētsaimniecība’:
l Dagdas pagasta ceļš (Purpļi- Beitāni) – koku at-

audžu/ krūmu griešana;
l Dagda- Dagdas pagasts – asfalta bedrīšu re-

monts;
l Dagdas parks – bīstamo koku griešana;
l Dagdas pagasta ceļu apmaļu griešana;
l 2 pašvaldības dzīvokļu remonts.

Šķaunes pagasts:
l Notiek malkas sagatavošana apkures sezonai pa-

švaldības iestādēm un daudzdzīvokļu mājām.
l c.Šķaune Brāļu kapsētā novākti bīstamie koki.
l Veikti ikdienas uzturēšanas darbi.

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dagdā
2020.gada 27.februārī Nr. 2020/ 4
(protokols Nr.4, 7.§)

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pā-
rējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas

novadā

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko
dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā

Dagdas novada pašvaldība izsniedz atļauju ma-
zajai alkoholisko dzērienu darītavai (turpmāk -
ražotājs) pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Dagdas novada administratīvajā te-
ritorijā.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzē-
rienu ražošanai Dagdas novadā (turpmāk - atļauja)
pieņem Dagdas novada dome.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība
Lai saņemtu atļauju, ražotājam Dagdas no-

vada pašvaldības Vienotajā valsts un pašvaldī-
bas klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz
pieteikums (1.pielikums), kuru parakstījusi ra-
žotāja atbildīgā amatpersona un kurā norāda:

3.1. ražotāja nosaukums un juridiskā ad-
rese, reģistrācijas numurs;

3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sorti-
ments, apjoms vai absolūtā alkohola dau-
dzums;

3.3. ražošanas vieta (adrese).
Pieteikumam pievienojami sekojoši doku-

menti:
4.1. ražotāja reģistrācijas apliecība;
4.2. ražošanas vietas lietošanas tiesības ap-

liecinoša dokumenta kopija;
4.3. telpu plāns un citi ražošanas vietu rak-

sturojoši dokumenti, ja tādi ir ražotāja rīcībā un
tiem var būt nozīme lēmuma pieņemšanai par
atļaujas izsniegšanu.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
Atļauju (2.pielikums) izsniedz bez maksas uz

pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
Atļauja netiek izsniegta, ja:
6.1. ražotājs nav iesniedzis visus noteikumu

4.punktā minētos dokumentus;
6.2. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis

nepatiesas ziņas;
6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pie-

lāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija,
atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana
u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atro-
das:

6.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras
iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas ēkās
un teritorijā un ne tuvāk kā 300 (trīs simti)
metri no šīm ēkām vai to teritorijās;

6.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašval-
dības iestādes;

6.4.3. daudzdzīvokļu mājā;
6.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā

vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un
citu personu tiesību aizsardzību.

IV. Atļaujas anulēšana
Dagdas novada dome ar motivētu lēmumu ir

tiesīga atcelt izsniegto atļauju šādos gadījumos:
7.1. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis

nepatiesas ziņas;
7.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pie-

lāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
7.3. izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā norā-

dītajā vietā;
7.4. alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā

norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko
kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

Lēmumu par atļaujas anulēšanu Dagdas no-
vada dome pieņem viena mēneša laikā no
7.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par
to rakstveidā nekavējoties paziņo atļaujas sa-
ņēmējam.

V. Noslēguma jautājums
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā

dienā pēc to publicēšanas Dagdas novada pa-
švaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā
“Dagdas Novada Ziņas”.

Dagdas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs   A.Trūlis

1.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem 

„K rt ba, k d  tiek izsniegta at auja v na, raudz to dz rienu, 
starpproduktu vai p r jo alkoholisko dz rienu ražošanai Dagdas novad ” 

 
PIETEIKUMS 

at aujas sa emšanai v na, raudz to dz rienu, starpproduktu vai p r jo  
alkoholisko dz rienu ražošanai Dagdas novad  

 
20__.gada __._____________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(ražot ja nosaukums, re istr cijas numurs) 
___________________________________________________________________________ 

(juridisk  adrese) 
 
L dzu izsniegt at auju v na, raudz to dz rienu, starpproduktu vai p r jo alkoholisko 
dz rienu ražošanai. 
 
Ražošanas vieta (adrese): 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Saražojamo alkoholisko dz rienu sortiments un apjoms vai absol t  alkohola daudzums: 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Pielikum : 
1. ražot ja re istr cijas apliec bas kopija; 
2. ražošanas vietas lietošanas ties bu apliecinoša dokumenta kopija; 
3. telpu pl ns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu. 
 
Ražot ja amatpersonas amats _______________________________________________ 
 
V rds, uzv rds______________________________________________________________ 
 
Paraksts ____________________________ 

Dagdas novada pašvald bas domes priekšs d t js A.Tr lis 
 

2.pielikums 
Saistošajiem noteikumiem 

„K rt ba, k d  tiek izsniegta at auja v na, raudz to dz rienu, 
starpproduktu vai p r jo alkoholisko dz rienu ražošanai Dagdas novad ” 

 
AT AUJA 

V NA, RAUDZ TO DZ RIENU, STARPPRODUKTU VAI P R JO 
ALKOHOLISKO DZ RIENU RAŽOŠANAI DAGDAS NOVAD  

Dagd , 20__.gada __.__________                                                                  Nr._____ 

Dagdas novada pašvald ba izsniedz at auju: 

Ražot ja nosaukums, juridisk  adrese, re istr cijas numurs: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ražošanas vieta: 
_____________________________________________________________________ 

Ražošanas veids: 
_____________________________________________________________________ 

Saražojamo alkoholisko dz rienu sortiments un apjoms vai absol t  alkohola daudzums: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

At auja der ga: no 20__. gada __.___________ l dz 20__. gada __._____________. 

At auja izsniegta saska  ar Dagdas novada pašvald bas 27.02.2020. saistošo noteikumu 
Nr.2020/4 „K rt ba, k d  tiek izsniegta at auja v na, raudz to dz rienu, starpproduktu vai 
p r jo alkoholisko dz rienu ražošanai Dagdas novad ” 2.punktu un Dagdas novada domes 
20___.gada _______ l mumu „________________” (protokols Nr.__ ; ___ .§). 

At auja der ga, uzr dot personu apliecinošu dokumentu vai Uz muma re istra izsniegtu 
re istr cijas apliec bu. 

Dagdas novada pašvald bas domes priekšs d t js A.Tr lis 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Dagdas novada pašvald bas 27.02.2020.  saistošajiem noteikumiem Nr.2020/4 
„K rt ba, k d  tiek izsniegta at auja v na, raudz to dz rienu, starpproduktu vai p r jo 

alkoholisko dz rienu ražošanai Dagdas novad ” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sada as Nor d m  inform cija 

1. ss projekta satura 
izkl sts 

Alkoholisko dz rienu aprites likuma 8.panta otr  da a, 
3.panta 13 da a nosaka, ka viet j  pašvald ba, ja tai ir 
nepieciešams izdod at auju v na, raudz to dz rienu, 
starpproduktu vai p r jo alkoholisko dz rienu ražošanai 
attiec g s pašvald bas teritorij , t  izdod saistošos 
noteikumus, kuros nosaka k rt bu, k d  ražot js ir ties gs 
sa emt min to at auju. 

2. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošie noteikumi nosaka vienotu k rt bu, k d  
Dagdas novada pašvald ba ražot jam izsniedz at auju 
pašu ražot  v na, raudz to dz rienu, starpproduktu vai 
p r jo alkoholisko dz rienu ražošanai no sav  pašum  
vai vald jum  esošajos d rzos un drav s ieg tajiem 
produktiem vai savva  augošiem augiem, neizmantojot 
spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dz rienus. 

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
pašvald bas budžetu 

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvald bas 
budžetu. 

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Saistošie noteikumi auj ražot jam sa emt at auju v na, 
raudz to dz rienu, starpproduktu vai p r jo alkoholisko 
dz rienu ražošanai, t d j di veikt saimniecisko darb bu. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Ražot js par saistošo noteikumu piem rošanu var 
griezties Dagdas novada pašvald b  

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Saistošo noteikumu projekta izstr d  netika veiktas 
konsult cijas ar priv tperson m. Saistošo noteikumu 
projekts ievietots Dagdas novada pašvald bas m jas 
lap  www.dagda.lv 

Dagdas novada pašvald bas domes priekšs d t js  A.Tr lis 
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Roberto Meloni

Alekseja Roma

Andrupenes bibliot k : 
Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

2.03.-16.03. ,,Mini mini m kli u” Literat ras izst de. Latviešu un cittautu m klas. 
Folkloras materi li. 

16.03.- 27.03. ,,Sp ks un dai ums un m žam nerimstošs gars” Literat ras izst de 
Aspazijas 155. jubilejas gad . 

23.03.-31.03. ,,Iesaku izlas t” Literat ras izst de. Bibliot kas kr juma populariz šana 
sadarb b  ar las t jiem. 

25.03.-31.03. ,,Caur dzi u s pi” Komunistisk  genoc da upuru piemi as dienai velt ta 
literat ras izst de. 

Andze u bibliot k : 

 
Datums, laiks 

 
Pas kuma veids, temats un nosaukums 

      07.03 ,,Pavasara kr s s”  Radoš s darbn cas 

 
16.03. - 19.03 

,,M s dz voj m v tras laikmet  …” - Aspazijai – 155 
Tematisk  izst de 

 
18.03. - 31.03. 

,,Pašam savi tom ti” 
Der go padomu stunda, p rrunas ar las t jiem 

19.03. -  31.03 ,,Dz vnieki – gr matu galvenie varo i” 
Gr matu izst de b rniem, z m šanas stunda 

16.03. – 30.03 ,,Jaunumi gr matplaukt ”. Jaun ko gr matu apskats 

As nes bibliot k : 
Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
06.03.- 22.03 “Vien g , st  tra dijas aktrise – Lidija Freimane.” (izst de velt ta 

aktrises Lidijas Freimanes 100 – jai atceres dienai. (1920 – 1992), 07.03. 
plskt. 13:00 filmu p cpusdiena izmantojot interneta vietni www.filmas.lv 

T s dull s Paul nes d ) 
12.03.- 27.03 “Valijas Ru es dz ve un liter r  darb ba.” (lietrat rkriti ei, publicistei 

Valijai Ru ei – 100 (1920 – 1999)) 
15.03.- 30.03 “Latgales t lot js – Jezups Laganovskis.” (izst de velt ta Jezupa 

Laganovska 100 – jai atceres dienai. (1920 – 1987)) 
16.03.- 31.03 “Aspazija - sp ks un dai ums un m žam nerimstošs gars. ” (izst de 

velt ta Aspazijas 155 – jai atceres dienai, (1865 – 1943)). 17.03. plkst 
14:00 literat ras apskats. 

25.03.-05.04. “1949.gads – s pju un izmisuma gads.” (izst de velt ta komunistisk  
terora upuru piemi as dienai) 

Dagdas novada bibliot kas b rnu literat ras noda : 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

02.03.– 31.03. Literat ras izst de “ Zila debess zelta m ko os”, 
latviešu dzejnieces un dramatur es Aspazijas 155. jubilejai velt ta izst de 

/16.03.1865.- 05.11.1943./ 
02.03.– 31.03. Literat ras izst de ”Dz ve k  piedz vojums”, m zi im, dzejniekam 

Guntaram Ra am -55 

02.03.–31.03. Literat ras izst de “Mans prieks ir manas pu es!” 

06.03. Radoš  darbn ca “Ziedu fant zijas” 

07.03. Lielie Las šanas sv tki R g  

12.03. Izgl tojoš  nodarb ba “ dens piliena ce ojums gr matu pasaul ” 

14.03. Inform cijas diena “Jaunieguvumi B rnu literat ras noda   mart ” 
18.03. Las šanas sv tki Kr slav  

25.03. Bibliotek r  stunda “Cik daudz Tu zini par Latvijas te tri?” 

B rzi u bibliot k : 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
3.03. – 27.03. “Es skr ju p r dz vi, es k uvu par dzeju” 

Literat ras izst de, kas velt ta dzejnieces Aspazijai 155. gadadienai 
3.03. 

Plkst. 10:00 
Dagdas novada bibliotek ru semin rs 

11.03. 
Plkst. 11:00 

“Vai zini savas e-iesp jas?” 
Inform cijas stunda 

Katru trešdienu 
no plkst. 10:00 

Bibliot kas rokdarbu pulci a k rt j s nodarb bas 

 

Dagdas novada bibliot k : 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
 

02.03.-30.03. “Br numainie sasniegumi un rekordi.” 
Tematiska izst de 

02.03.-30.03. “Sievietes t ls latviešu literat r ” 
Tematiska izst de 

28.03. “Iesak m izlas t.” Jauno gr matu diena 

02.03.-30.03. “... es vienm r no jauna ataugt varu...” 
/Aspazija/ 

Literat ras izst de 
12.03. un 

26.03. 
plkst.11:00 

“Bibliot kas pakalpojumi.” Inform cijas stunda 

02.03.-30.03. 
 

Izst žu cikls “Iepaz sim Dagdas novadu – Andrupenes  pagasts.” 
Novadp tniec bas izst de 

05.03.-30.03. Andrupenes pagasta iedz vot ja Viktora Ivanova gleznu izst de 
 

04.03. 
plkst.14.00 

“Ziepju pagatavošanas darbn ca” 
 

02.03.- 14.03. “Ziepes, ziep tes.” 
Tematiska izst de 

Ezernieku bibliot k :  

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
02.03.-31.03. “Iesak m izlas t!”- par pašvald bas l dzek iem pirkto gr matu izst de 
02.03.-13.03. “Tikai sieviete zina, uz ko sieviete ir sp j ga.” 

/Viljams Somersets Moems/-gr matu izst de, kur s tiek aprakst ts 
sievietes sp ks un daile 

09.03.- 
27.03. 

“…visskaist k  dz ve, kad t  nepaz ta…”-Aspazijai -155(gr matu 
izst de) 

09.03. 
plkst.14:00 

“Saulains st r tis”- pas kums skolas vecuma b rniem 

23.03.-31.03. “Dz ve ir te tris!”- Te tra dienai velt ta literat ras izst de 
 

epovas bibliot k : 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 
01.-10.03. “N c un lasi!” 

Jauno gr matu izst de. 
09.03. Bibliot ja “Sveiciens Sieviešu dien !” 

16.03.-22.03. “S d uz sliekš a pasaci a...” 
Aspazijai 155. Literat ras izst de. 

23.03.-28.03. “Cer bu un sap u z ds...” M zi im, dzejniekam Guntaram Ra am-55. 
Plaukta izst de. 

24.03.-31.03. “T lo gadu skaudr s atmi as...” 
 Tematiska izst de, velt ta  komunistisk  genoc da upuru piemi as dienai.

 

Konstantinovas pagasta bibliot k : 

Datums Pas kuma veids, temats un nosaukums 
02.-31.03. Jaun k s literat ras izst de mart  
05.-27.03. Aktrise ar lielu un skaistu, cilv kiem pret  atv rtu dv seli-Lidijai 

Freimanei 100. Informat va plaukta izst de 
 

06.03. “Vienu skaistu ziedu..” 
Radoš  darbn ca 

23.03.-03.04. “M lest ba ir, 
bija un b s” Guntaram Ra am 55 

Š aunes bibliot k : 

Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

5.03. - 31.03. „Koš s d mas” 
porcel na le u izst de 

9.03. – 18.03. „Sap u t lum ” 
literat ras izst de, kas velt ta Aspazijas 155. atceres dienai 

24.03. Jauno gr matu diena 

Svari ubibliot k : 
Datums, laiks Pas kuma veids, temats un nosaukums 

3.03. Papildin t ar jauniem materi liem past v go izst di:  
“Apsveikumi visiem dz ves gad jumiem” 

12.03.-21.03. Literat ras izst de: ”...Lai zemei cauri v l pukst mans pulss.” velt ta 
latviešu dzejnieces Aspazijas 155. atceras dienai. 

20.03.plkst.14:00 Aicin m piedal ties pas kuma , atz m jot Starptautisko laimes dienu! 
Disputs: “Kas tad nu ir laime?” 

25.03.-29.03. “Digit l  ned a 2020” 
Aicin m iedz vot jus pilnveidot savas digit l s prasmes, m c ties sav  lab  

izmantot digit l s tehnolo ijas un pakalpojumus. 

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKU DARBA PLĀNS

2020.GADA MARTĀ

Pasākumi martā

Dagdas novada Kultūras centra struktūrvienībās:
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Sanita Karpoviča
sanita.karpovica@dagda.lv
tālr. 26621945, 65681721

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

Gaļina Ļaksa (dzim.1942.g.)
Roberts Janevičs (dzim.1941.g.)
Ivans Levkovs (dzim.1934.g.)
Valentīna Arnicāne (dzim.1931.g.)
Jadviga Jakušonoka
(dzim.1930.g.)
Jāzeps Dargelis (dzim.1938.g.)
Olga Prikņa (dzim.1942.g.)

Igors Markss (dzim.1971.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību 
tuviniekiem!

*Reģistrēti Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
01.02. līdz 29.02.

Viņpasaulē aizgājušie* Dagdas novadā februārī:


