
ATGĀDINĀJUMS!
Maija 2.svētdiena, kas šogad iekrīt 10. maijā, ir mūsu mīļo māmiņu diena!Neaizmirsti arī savai mammai pateikt PALDIES!

Mīļās māmiņas, mēs 
jūs mīlam tāpat, kā 
jūs mūs - neskatoties 

ne uz ko.

Bučas svētkos!

“Dagdas Novada Ziņas”nākamais numurs iznāks 4.jūnijā

Pasākumi Dagdas 
novadā maijā:

• 8. maijā Asūnē      
plkst.10.00 - Piemi-
ņas brīdis un ziedu 
nolikšana Otrā pasau-
les kara upuru kapos
plkst.11.00 Mātes die-
nai veltīts koncerts 
Asūnes pamatskolā
plkst.12.00 - Jautrās 
ģimeņu stafetes un 
konkursi Asūnes pa-
matskolas sporta zālē
• 23. maijā plkst. 
18:00 Andzeļu TN no-
tiks Dagdas novada 
vokālo ansambļu sa-
dziedāšanās svētki. 
Plkst. 21:00 balle. 
Ieeja bez maksas
• 10. maijā plkst. 
14.00 Ezernieku SN 
Mātes dienai veltīts 
koncerts
Izlaidumi Dagdas no-
vada skolās:

9. klašu izlaidumi:
• 28.05. plkst.10.00 
– Aleksandrovas in-
ternātpamatskola
•12.06. plkst.17.00 – 
Ezernieku vidusskola
• 12.06. plkst.17.00  
Dagdas TN – Dagdas 
vidusskolas • 13.06. 
plkst.18.00 Asūnes TN 
– Asūnes  pamatskolas 
• 13.06. plkst.17.00 
- Andzeļu pamatskola
• 13.06. plkst.17.00 – 
Andrupenes pamatskola
• 13.06. plkst.17.00 
– Šķaunes pamatskola
12.klašu izlaidumi:
• 05.06. plkst.18.00 
- Ezernieku vidussko-
la
• 05.06. plkst.17.00 
Dagdas TN - Dagdas vi-
dusskolas

Svētku un atceres dienas 
- šajās dienās ieteicams iz-
kārt LR valsts karogu:

8.maijs - Nacisma sagrāves 
un Otrā pasaules kara upu-
ru piemiņas diena - sēru no-
formējumā
9.maijs -  Eiropas diena
15.maijs - Starptautiskā ģi-
menes diena
23.maijs - Vasarsvētki
1.jūnijs - Starptautiskā bēr-
nu aizsardzības diena

Valsts karogu var pacelt 
vai citādi lietot arī tautas, 
darba vai ģimenes svētkos, 
atceres dienās, kā arī citos 
gadījumos, garantējot pie-
nācīgu cieņu pret valsts ka-
rogu, saskaņa ar likumu.

Foto: Kanill Negull 

Kuries
slīpā lietū, mana uguns,

kuries.
Buries

pāri senču kauliem,
mana sirdsapziņa,

buries.
Kur ies

mana tauta,
mana dūša 

tur ies.
Turies

debesīs un zemē,
mana nolemtība,

turies.
/O.Vācietis/

Atcerēties, kā tika panākta Latvijas valsts neatkarība. 

Turēt godā tos, kas atdeva sevi mūsu valsts vārdā. 

Saprast, ko nozīmē brīvība un neatkarība. 

Novērtēt, cik bagāta ir mūsu kultūra, vēsture un tradīcijas. 

Apzināties, ka ir tikai viena Latvija - viena mums visiem

 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 25. gadadienā 

vēl Dagdas 
novada 

pašvadība

Priekšsēdētājas 
sleja

   Šogad 4. maijā aprit 25 
gadi, kopš 1990. gadā jau-
nievēlētā Augstākā Padome 
pieņēma deklarāciju par 
“Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanu.” Tomēr, 
varu atzīmēt, ka pirmie par 
Latvijas neatkarības statu-
sa apliecināšanu izteicās 
Vislatvijas Tautas deputā-
tu sapulces dalībnieki, kuri 
1990. gada 21. aprīlī pulcējās 
“Daugavas stadionā” un ar 
mandātiem balsoja par Lat-
vijas neatkarību. Toreiz, pirms 
25 gadiem, pasākums tika 
organizēts pēc Latvijas Tau-
tas frontes iniciatīvas, un sta-
dionā sabrauca visas Latvijas 
vietējo padomju deputāti.
     Līdz ar to var teikt, ka pir-
mie, kas izteica šo vēlmi par 
Latvijas Neatkarību, bija 
1988. gada 10. decembra 
vēlēšanās ievēlētie deputāti. 
Rīgā uz sapulci bija sabrau-
kuši vairāk nekā astoņi tūk-
stoši dažādu līmeņu depu-
tāti, kuri ar 8003 balsīm “par” 
pilnvaroja Augstāko Padomi 
nešaubīgi pieņemt šo svarīgo 
deklarāciju. 
   Tieši vietējās padomes līdz 
1990. gada 29. aprīlim orga-
nizēja to deputātu parakstus, 
kas nevarēja piedalīties pa-
sākumā Rīgā, jo bija jāveic 
pavasara lauksaimniecības 
darbi. Mēs sasaucām ārkār-
tas padomes sēdes, un de-
putāti ar balsojumiem izteica 
savu atbalstu. Lēmumi tālāk 
tika sūtīti uz Augstāko Pado-
mi. 
   Lai gan šodien daudzi no-
tikumi nav palikuši tik spilgtā 
atmiņā, Zinātņu akadēmija 
un Pašvaldību savienība šo-
gad uz konferenci aicināja 
tos, kas 1990. gada 21. aprīlī 
bija “Daugavas stadionā” un 
izteica savu vēlmi atjaunot 
neatkarīgu valsti. Ir tapušas 
un izdotas grāmatas par to 
dienu notikumiem, kas būtu 
jālasa un jāatstāsta sabiedrī-
bai un skolu jaunatnei, tāpat 
daudzi to dienu dalībnieki un

iniciatori vēl joprojām ir sa-
biedriski aktīvi. Konferencē 
klātesošos uzrunāja bijušais 
Latvijas Tautas frontes priekš-
sēdētājs D. Īvāns, tieslietu 
ministrs Dz. Rasnačs, Latvijas 
Pašvaldību savienības priekš-
sēdētājs A. Jaunsleinis un arī 
citas valsts amatpersonas no 
tiem laikiem. Par nu jau 25 
gadus senajiem notikumiem 
materiāli glabājas Latvijas 
Tautas frontes muzejā, kur 
var iepazīt un izprast situāci-
ju, kāda tā toreiz veidojās un 
realizējās ar ļoti daudzu cilvē-
ku atbalstu

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja

Sandra Viškure
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Par zemnieku saimniecības īpašnieka reģistrāciju
 Finanšu ministrija ir izskatījusi Zemkopības ministri-
jas 2015.gada 3.marta vēstuli ”Par zemnieku saimniecī-
bas īpašnieka reģistrāciju” un sniedz skaidrojumu.
 Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uz-
skatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, 
darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par 
atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma 
līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, ne-
kustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, 
māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās 
personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zem-
nieka un zvejnieka saimniecības) darbību. 
Zemnieka saimniecība ir individuālais uzņēmums, kas ražo 
lauksaimniecības produkciju, izmantojot speciāli šim mēr-
ķim galveno ražošanas līdzekli — zemi,  un tā ir reģistrēja-
ma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 
Ja zemnieku saimniecības ienākums nav aplikts ar uzņē-
mumu ienākuma nodokli, tad, ievērojot likuma “Par iedzī-
votāju ienākuma nodokli” 2.panta 3.punktā un 11.panta 
1.1daļā noteikto, zemnieku Atbalsta komplektu izdales 
vieta saimniecības īpašniekam ienākums no zemnieku 
saimniecības tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
kā ienākums no saimnieciskās darbības. Zemnieku saim-
niecības īpašniekam, kas saimniecisko darbību veic, iz-
mantojot zemnieku saimniecības organizatorisko formu, 
nav papildus jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā 
saimnieciskās darbības veicējam.

Valsts sekretāres vietnieks 
nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos I.Šņucins

Uzsākta Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta realizā-
cija Andzeļos

   Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda projektam 
“Nāc un dari! Tu vari!”, Andzeļu pagasta  jauniešu biedrība 
,,OrhidejasS,,  īstenoja projektu ,,Andzeļu jauniešu veselī-
gais dzīvesveids”. 
   Projekta galvenais mērķis bija motivēt skolēnus būt ak-
tīvākiem. Iemācīt un apgūt jaunas prasmes un iemaņas. 
Parādīt aktīvā dzīves veida iespējas un neatkārtojamību. 
Projekta īstenošanas rezultātā  jau nopirkti trīs trenažieri, un 
vēl tiks iegādāti: velosipēdi, teltis, skrituļslidas, televizors un 
Xbox spēļu konsoles.
   Kopējā projekta aktivitāšu summa, ko atbalstīja fonds, 
sastāda 4365,00 EUR. 
   Izsaku sirsnīgu paldies Andzeļu pagasta pārvaldei un brīv-
prātīgajiem palīgiem: Jevģēnijam Višņevskim un Arvīdam 
Kuricai par ieguldīto darbu mūsu jauniešu centrā.
 

Anna Sevastjanova
Projekta vadītāja

 

Uz vairāku iesniegumu pamata, Valsts SIA “Autotranspor-
ta direkcija” ir veikusi grozījumus pārvadātāja SIA “Dau-
gavpils autobusu parks” apkalpotajā reģionālajā vietējās 
nozīmes maršrutu tīklā:
• reisam 01 plkst. 6:20 no Dagdas AO mainītas izpildes 
dienas no pirmdiena, piektdiena uz pirmdienu, otrdienu, 
trešdienu, ceturtdienu, piektdienu;
• reisam 03 plkst. 13:50 no Dagdas AO mainītas izpildes 
dienas no pirmdiena, piektdiena uz pirmdienu, otrdienu, 
trešdienu, ceturtdienu, piektdienu;
• reisam 02 plkst. 7:05 no pieturas Auleja mainītas izpildes 
dienas no pirmdiena, piektdiena uz pirmdienu, otrdienu, 
trešdienu, ceturtdienu, piektdienu;
• reisam 04 plkst. 14:30 no pieturas Auleja mainītas izpil-
des dienas no pirmdiena, piektdiena uz pirmdienu, otrdie-
nu, trešdienu, ceturtdienu, piektdienu.
Atklāts jauns maršruts Nr. 5509 “Dagda – Robežnieki” ar 
četriem jauniem reisiem:
• reisu 01 plkst. 8:10 no Dagdas AO ar izpildi piektdienās;
• reisu 03 plkst. 12:45 no Dagdas AO ar izpildi piektdienās;
• reisu 02 plkst. 8:40 no pieturas Robežnieki ar izpildi piekt-
dienās;
• reisu 04 plkst. 13.20 no pieturas Robežnieki ar izpildi 
piektdienās.

Izmaiņas stājas spēkā ar 20.04.2015.

Ir atsākta Eiropas Atbalsta fonda darbības programma „Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām„.
   
Pārtikas preču komplektā 2015. gadā iekļautas šādas pārtikas preces šādā daudzumā:
pilnpiena pulveris - 0,4 kg; auzu pārslas - 0,5 kg; griķi - 0,4 kg; manna - 0,5 kg; rīsi - 0,4 kg; makaroni - 1 kg; kviešu 
milti (augstākā labuma) - 0,5 kg; rapšu eļļa - 0,5 l; cukurs - 0,25 kg;
sautēta cūkgaļa - 0,25 kg. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.727 „Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības snieg-
šana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” nosaka per-
sonas, kurām ir tiesības uz pārtikas un pamata materiālās palīdzības saņemšanu un dalību papildpasākumos.

Tiesības saņemt pārtikas preces un piedalīties papildpasākumos ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, 
kura kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
• ģimene (persona), kurai pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošo personu atzīšanu par trūcīgu izsniedzis rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas personas sta-
tusam;
• ģimene (persona), kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka ģi-
mene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) 
piešķirts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību minētais vienreizējais pabalsts 
ārkārtas situācijā. Pašvaldības sociālais dienests izziņā norāda katra ģimenes locekļa (personas) dzimšanas 
datumu un izziņas izsniegšanas datumu un numuru.

Dagdas novadā pārtikas komplektu izdalīšana sāksies no 5. maija sekojošās izdales vietās saskaņā ar PVD 
atzinumu:                                         

Atbalsta komplektu izdales vieta

Atbalsta komplektu izdalīšanas 
laiks

diena no 
plkst.

līdz 
plkst.

Andrupenes pag. pārv.,Andrupene,Skolas iela 3, Dagdas nov., LV-5687                                                       Pirmdienās 9 12

Andzeļu pagasta pārvalde, Andzeļi „Ausekļi”, Dagdas novads, LV-5696 Pirmdienās 9 12

Asūnes pagasta pārvalde, Asūne, Dārza iela 1, Dagdas novads, LV-5676 Pirmdienās 9 12

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pagasts,  Dagdas novads, LV-5697  e-pasts :   
berzini@dagda.lv

Pirmdienās 9 12

„Ošupe”, Neikšāni, Ķepovas pagasts,  Dagdas novads, LV-5677 Pirmdienās 9 12

„Pasts”, Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads  LV-5692 Pirmdienās 9 12

Skolas iela 5, Svariņi, Svariņu pag., Dagdas nov. LV5698 Ceturtdienās 9 12

„Tautas Nams” , Šķaune , Šķaunes pag. Dagdas novads, LV-5695 Pirmdienās 9 12

Konstantinovas sākumskolā, Saules iela 15, Konstantinova, Dagdas novads 
, LV-5680

Otrdienās 9 12 

Pasta ielā 33a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 Otrdienās 9 12

15. aprīlī tika sasaukta Dagdas novada ārkārtas 
domes sēde, kurā izskatīja vienu jautājumu. Lai 
nodrošinātu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu un finan-
sēšanu deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 65 000,00 EUR apmērā. Projekta ietvaros pa-
redzēts nomainīt spuldžu gaismekļus Mičurina, Jau-
natnes, Tirgus, Pasta, Māras ielās un Alejas un Liepā-
jas ielu posmos.

23. aprīļa kārtējā Dagdas novada domes sēdē de-
putāti pieņēma zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa 
pārskatu par pašvaldības veikto darbu un domes 
pieņemto lēmumu izpildes gaitu martā-aprīlī; Soci-
ālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budže-
ta izlietojumu 2015.gada 1.ceturksnī; apstiprināja 
pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2015.
gada budžeta izpildi 1.ceturksnī.
•  Tika atbalstīta dalība Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras projektā „PROTI un DARI!”, 
lai attīstītu jauniešu prasmes un veicinātu viņu iesais-
ti izglītībā. Piešķīra finansējumu 181,50  EUR apmērā 
projekta „Lai dzīvo bērni” īstenošanai.
•  Tika lemts par VSPC „Dagda” laboratorijas aprīko-
juma un Ezernieku pagasta pārvaldes un Konstan-
tinovas pagasta pārvaldes autobusu atsavināšanu.
Apstiprināja pašvaldības pakalpojumu maksu Dag-
das tūrisma informācijas centrā un Dagdas novada 
pašvaldības Tautas un Saietu namos.
Deputāti pieņēma saistošos noteikumus Nr.4 „Par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā”.
•  Tika nolemts piedalīties NVA nodarbinātības pa-
sākumā un nodrošināt darba vietas 35 skolēniem 
vasaras brīvlaikā.
•  Biedrībai IB „Nema” tika nodotas patapinājumā 
telpas līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Atbal-
sta fonda darbības programmas „Pārtikas un pama-
ta materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām” īstenošanai. Kā arī lēma par telpu pata-
pinājumu Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas Ezernieku nodaļai.
•  Deputāti atbalstīja Pasaules čempionāta rogai-
ningā rīkošanu Dagdas novada teritorijā 2017.gada 
18.-19.augustā.

•  Deputāti lēma par Dagdas novada domes priekš-
sēdētājas Sandras Viškures komandējumu uz Poliju 
2015.gada 17.-20.maijā, lai piedalītos Latgales re-
ģiona pašvaldību priekšsēdētāju darba vizītē uz 
Mazpolijas reģionu.
•  Raimonds Nipers tika pilnvarots dalībai Latvijas 
Pašvaldību savienības 26.kongresā, kas notiks 2015.
gada 15.maijā Smiltenē.
Vienai personai tika piešķirta dzīvojamā platība Ezer-
nieku pagastā, vienai personai atļauta dzīvokļa ap-
maiņa Asūnē.
•  Izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda piedziņu no vienas personas.
Lēma par nekustamā īpašuma nomas objekta pie-
dāvājumu atlases organizēšanu; zemes gabala 
nomu ūdenstorņa uzturēšanai un divu artēzisko ur-
bumu tamponēšanu Bērziņu pagastā.
•  Tika izskatīti jautājumi par pašvaldības nekusta-
mā īpašuma „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā 
nomaksas līguma slēgšanu un pašvaldības īpašuma 
„Olūti” izsoles rezultātiem.
•  Izskatīja jautājumus par: nekustamo īpašumu sa-
dali un jaunu nosaukumu piešķiršanu; zemes nomas 
pirmtiesībām; zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 6092 006 0388 Šķaunes pagastā statusu; zemes 
nomas tiesību izbeigšanu; zemes nomas līgumu slēg-
šanu; zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašu-
mam “Auziņas” Svariņu pagastā; atļaujām zemes 
nodošanai apakšnomā; zemes vienības nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa maiņu; dzīvokļa Bērzu iela 
3-14, Porečjē, Bērziņu pagastā, īpašuma tiesību no-
stiprināšanu zemesgrāmatā; zemes gabala sadali; 
īpašuma nosaukuma piešķiršanu; mantojuma ze-
mes platības izmaiņu; zemes atsavināšanas procesa 
uzsākšanu; neiznomātas zemes saraksta apstiprinā-
šanu; zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstip-
rināšanu; zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
Dagdas pagastā.

Ar pilniem domes sēžu protokoliem un pielikumiem var ie-
pazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada 
domes protokoli. 
  

Informāciju sagatavoja: 
Guna Malinovska 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Domes sēžu lēmumi
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Vai Tu zināji, ka: 
   2. maijā 2001. gadā sāk iznākt Šķaunes pa-
gasta izdevums”Vietējās ziņas”Pirmais numurs 
veltīts Mātes dienai. 2008. gada 20. jūnijā iznā-
ca pēdējais, 28.numurs. Rēdkolēģijā darbojās 
Jadviga Ceicāne, Antoņina Adileviča, Leontīne 
Višņevska, Jeļena Jermakoviča. 

   9. maijā 1937. gadā Iesvētīts Dagdas latviešu 
biedrības nams. Priekšnieks - miertiesnesis J.Vil-
davs. 

   12. maijā 2009. gadā atklātas Dagdas biblio-
tēkas jaunās telpas, kas atrodas Dagdas Tautas 
namā un ir laba dāvana bibliotēkas 60 gadu 
jubilejā. 

   15. maijā 1994. gadā atjaunota Andzeļmui-
žas draudze - Rīgas arhibīskaps metropolīts Jā-
nis Pujats iesvēta Andzeļmuižas baznīcu, kas ir 
izremontēta bijusī muižas māja. Atjaunota arī 
vietējā draudze, kura beidz pastāvēt 60. gados. 
Atjaunotās draudzes prāvesti: Jānis Stepiņš, Vil-
helms Bēķis, Ivars Vīgulis, Andris Sprukts. 

   15. maijā 1998. gadā Asūnē godina Konstan-
tīnu Raudivi. Pie Asūnes skolas atklāta koka pie-
miņas plāksne Konstantīnam Raudivem. Uz plāk-
snes uzraksts: „Šajā skolā mācību gaitas uzsācis 

pasaulslavenais filozofs, rakstnieks, parapsiho-
logs Konstantīns Raudive”. 

   25. maijā 1951. gadā Dagdā bijusi 10 cm bieza 
sniega sega!*

   25. maijā 2006. gadā Saeima atbalstīja Latvijas 
Pirmās partijas (LPP) deputāta Andreja Nagļa 
priekšlikumu pasludināt par svinamu 15. augus-
tu — Lielo Māras dienu. Katru gadu 15. augustā 
katoļi pulcējas Aglonā, lai svinētu Vissvētākās 
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas dienu. 

   27. maijā 2011. gadā prezentēta grāmata par 
Ezerniekiem „Kur Ežezers rotājas zils..”. Pasākums 
notiek Ezernieku vidusskolā. Grāmatas autore ir 
ārste, novadpētniece Veronika Grišāne. 2011.
gada septembrī grāmata iznāk atkārtotā un 
papildinātā izdevumā. Tirāža 300 eksemplāri. 

   31. maijā 1940. gadā Iesvētīta Ezernieku skola 
Bukmuižā.

Informāciju apkopoja Evika    Muizniece
*pēc  “Latgales dati“ sniegtās informācijas

www.latgalesdati.du.lv

18. un 19. aprīlī Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās Eiropas čempionāts karatē „5th SKDUN Ei-
ropas Shotokan Karate čempionāts”, kurā piedalījās vairāk nekā 900 karatisti no 29 Eiropas valstīm.
Eiropas čempionāts karatē Shotokan Daugavpilī notika pirmo reizi, tas bija  visnozīmīgākās karatē 
sacensības Latgalē. Atsevišķas sacensības tika organizētas starp iesācējiem –  sportistiem ar piere-
dzi ne vairāk par diviem gadiem. 

Divu dienu laikā, Latvijas izlases sastāvā, par uzvaru cīnījās karatisti no Dagdas novada. Cīņas ne-
notika velti –  bronza, sudrabs, un viens Eiropas čempions –  iesācēju kategorijā, un bronzas kauss 
starp meistariem karatē. Eiropas čempions Kumite kategorijā, 8-9 gadu grupā, ir Andrejs Puzanovs. 
2. vietu kata un 3.vietu kumite izcīnīja Luīze Tjarve, un 2. vieta kata –  Rihards Pokulis. Igors Savickis 
izcīnīja 3.vietu Eiropas čempionātā Kumite karatē meistariem. 
Sportisti pateicas Dagdas novada deputātiem par finansiālo atbalstu dalībai sacensībās.

Igors Savickis, Latgales karatē federācijas priekšsēdētājs

Eiropas Čempionāts karatē

“Auni kuojas, laksteigola”

       Arī aprīlis izglītības jomā ir aiz-
ritējis spraigi un radoši un intere-
santi.
       8. aprīlī Daugavpilī, Marko Rot-
ko mākslas centrā, notika XI Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku Latgales novada  vi-
zuālās un vizuāli plastiskās mākslas, 
radošo darbnīcu un tērpu kolekci-
ju  skates -konkursa  “Rakstu darbi” 
2. kārta. No Dagdas novada kon-
kursā piedalījās  Diānas Kiseļovas 
(Ezernieku vidusskola),  Mairitas 
Konošonokas, Viktora Ivanova 
(Andrupenes pamatskola) un Ai-
gara Viguļa (Dagdas vidusskola) 
audzēkņi ar saviem vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas  darbiem 
un vienu  radošo darbnīcu, kuru 
sagatavoja Ezernieku skolēni.
  Dagdas vidusskolas 9.klases 
skolēni Oskars Bogdāns, Kris-
tiāns Lipšāns, Raivis Olehnovi-
čs ar vizuāli plastiskās mākslas 
kopdarbu “Rakstu raksti” (sk. A. 
Vigulis) ieguva 1.pakāpes dip-
lomu, Andrupenes pamatskolas 
skolēns Mārtiņš Konošonoks ar 
vizuālās mākslas darbu ”Mana 
sapņu pilsēta”(sk. V. Ivanovs), 
Ezernieku vidusskolas skolnieces  
Viola Daniela Kiseļova un Anna 
Marija Vaišļa ar vizuāli plastiskās 
mākslas  darbiem  “Somiņu balle” 
(sk. D. Kiseļova) ieguva 2. pakā-
pes diplomus un tiesības piedalī-
ties 3.kārtā , kura notiks XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku izstādē Rīgā no 2015.gada 
6. līdz 12.jūlijam. Ezernieku vidus-
skolas Lietišķās mākslas pulciņš 
(sk. D. Kiseļova) radošā darbnīca 
“Burtu rēbuss” ieguva 3. pakāpes 
diplomu.
        Rēzeknē ARPC “Zeimuļs” 8. 
aprīlī Dagdas vidusskolas 1. klases 

skolniece Katrīna Kuzņecova un 4. 
klases skolēns Reinis Vigulis (sk. 
Lidija Kartenko) startēja Latgales 
reģiona Skatuves runas konkursa 
2. kārtā un abi ieguva 2. pakāpes 
diplomus. 
    Notika novada olimpiāde angļu 
valodā 7.-8.kl. , kombinētā 2.kl. un 
matemātikas olimpiāde 1.kl. un šī 
mācību gada olimpiāžu marato-
nu noslēdza Latgales atklātā olim-
piāde matemātikā 4. klasēm, kurā 
2.vietu ieguva Andrupenes pa-
matskolas skolēns Viesturs Streļčs 
(sk. Anita Kiselevska) un 3. vietu 
– Dagdas vidusskolas skolniece 
Ksenija Barkanova (sk. Olga Lo-
banova) un 5.-8.klasei, olimpiādes 
noritēja  Daugavpilī .
     21.un 22. aprīlī izglītības darbi-
nieki viesojās Lietuvā Visaginas 
pilsētā.
 28. aprīlī Dagdas vidusskolā noti-
ka 6.-9.kl. skolēnu pētniecisko dar-
bu konference, kurā piedalījās 26 
skolēni no Dagdas un Ezernieku 
vidusskolām.
  Notika skolēnu koru konkursu 1. 
un 2.kārta, kurās piedalījās Da-
gdas, Ezernieku vidusskolu un 
Andrupenes pamatskolas kori. 
     Augstus rezultātus folkloras 
kopu saietos guva Andrupenes 
skolēnu folkloras kopa “Saiveņa” 
(vad. Aija Vaičule) un jau ir  izcīnī-
jusi iespēju piedalīties  XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos Rīgā. Īpašus laurus plūc 
“Saiveņas“ soliste, 5.kl. skolniece 
Linda Ļoļāne, piedaloties dziedā-
tāju konkursā “Dziesmu dziedu 
kāda bija” iegūstot 1. pakāpi pus-
finālā un 2. pakāpi  finālā 25. aprīlī  
Rīgā.

Informāciju apkopoja 
Irēna Maļkeviča

Dagdas novada IKSN

Izglītības ziņas

    Svētdien, 26.aprīlī, ap diviem simtiem dalībnieku 
no četriem – Dagdas, Krāslavas, Rēzeknes un Ag-
lonas novadiem - pulcējās Dagdas Tautas namā, 
lai izdziedātu savas skaistākās dziesmas, izstāstī-
tu savus labākos stāstus un dalītos ar kādu savas 
tautas vai dzīves gudrību XII Dziedošo kolektīvu 
un “gvelžu” saietā “Auni kuojas, laksteigola!”.
      Kolektīviem savas programmas bija jāpakārto 
saieta tēmai, kura katru gadu mainās. Šogad tā 
bija: Pasakas, sakāmvārdi un parunas – tautas dzī-
ves gudrību atklājēji. Katrs kolektīvs nāca ar savu 
tautas vai dzīves gudrību, pielāgojot tai gan tēr-
pus, gan dziesmas, gan stāstus no dzīves. Pasāku-
ma izskaņā katrs tā dalībnieks nobalsoja par spilg-
tāko priekšnesumu. Mākoņkalna folkloras kopa 
pārliecinoši ierindojās pirmajā vietā un saņēma 
skatītāju simpātiju balvu. Ieguvēji bija visi – gan 
skatītāji, gan dalībnieki, jo, dziedot un dejojot, sa-
runājoties un jokojot, gandrīz četru stundu garais 
pasākums paskrēja nemanot, ielejot ikviena sirdī 
pilienu prieka un pasperot solīti pretim pavasarim, 
kad ātri vien varēsim sagaidīt arī lakstīgalu trelļus.
     Sirsnīgs paldies par devumu visiem saieta da-
lībniekiem: Aglonas KC jauktajam vokālajam 
ansamblim, vad. Marta Bicāne, Andzeļu Tautas 
nama sieviešu vokālajam ansamblim “Priekam”, 
vad. Tamāra Starovoitova, Asūnes Tautas nama 
vokālajam ansamblim “Paziņas”, vad. Larisa Tu-

kiša, Bērziņu Tautas nama vokālajam ansamblim 
“Straume”, vad. Ilga Moisejenoka, Dagdas Balt-
krievu biedrības vokālajam ansamblim “Akolica”, 
vad. Tamāra Starovoitova, Dagdas Pensionāru 
biedrības vokālajam ansamblim “Sendienas”, 
vad. Larisa Tukiša, Dagdas Pensionāru biedrības 
krievu vokālajam ansamblim “Ivuški”, vad. Larisa 
Tukiša, Konstantinovas Tautas nama vokālajam 
ansamblim “Vēja zvans”, vad. Alberts Stepiņš, 
Pušas Tautas nama vokālajam ansamblim “Pušys 
vuolyudzeitis”, vad. Rita Babre, Andrupenes Tau-
tas nama folkloras kopai “Sovvaļnīki”, vad. Aija 
Vaičule, Ezernieku Saietu nama folkloras kopai 
“Akmineica”, vad. Olga Boboviča, Mākoņkal-
na folkloras kopai, vad. Ināra Smirnova, Šķaunes 
Tautas nama folkloras kopai “Gaiļupeite”, vad. 
Ilona Kozlovska, Ūdrīšu Tautas nama folkloras ko-
pai “Rudzutaka”, vad. Antoņina Tuče un Svariņu 
muzikantiem Donātam Mileikam un Vladislavam 
Bobovičam.
 

Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Dagdas 
novada pašvaldībai!

Īpašs paldies Dagdas folkloras kopas “Olūteņi” dalībniekiem! 
Inta Viļuma

Dagdas novada Folkloras centra vadītāja

    Vai vērts pat ko piebilst? Ja nu tikai mazliet – 
dziesmas un folkloras kopu spars ne tikai priecēja 

dvēseli, bet arī rāva skatītājus augšā no sēdvietām 
un lika mesties dejā. Daudzas folkloras kopas pār-
steidza ar īpašu atraktivitāti, savdabīgu un nedzir-
dētu dziesmu izpildījumu kā arī ar plašu anekdošu 
un komisku dzīves atgadījumu klāstu. Garastāvokli 
pacilājošs bija arī “skaitļu horoskops”, kas ļāva at-
klāt pat sevi daudz ko jaunu sfērās, kas saistītas ar 
naudas tērēšanu un dzīves svinēšanu.  
    Pasmejoties par sevi, dalībnieki arī stāstīja anek-
dotes, it sevišķi daudz to bija Mākoņkalna folkloras 
kopas pūrā – atmiņā palikusi laucinieku došanās 
pilsētā: “Šoferis no laukiem piestāj kafejnīcā, ie-
rauga komplekso pusdienu piedāvājumu – nu, 
lētāk jau sanāk, to arī ņems. Viesmīle atnes pirmo 
ēdienu, otro ēdienu un saldajā – ķīseli ar putukrē-
jumu. Šis pirmo reizi tādu brīnu redz, bet nu, pa-
garšot jau vajag. Pēc maltītes viesmīle jautā: “Vai 
Jums vēl kaut ko piedāvāt?” Šoferis atbild: “Da, tū 
sorkonū studini vāļ varātu.” ” (Mākoņkalna folklo-
ras kopa).
    Noteikti jāpasakās arī Dagdas folkloras centra 
vadītājai Intai Viļumai par ļoti labi pārdomāto, in-
teresanto un iedvesmojošo pasākumu, kuru caur-
vija motīvs par zelta zivtiņas noķeršanu – dzīves 
veiksme ir noķert zelta zivtiņu, gudrība – uzmanī-
ties no tā, ko mēs vēlamies.

Evika Muizniece



Dagdas Novada Ziņas4

  Ne tikai uzņēmējdarbības uzsākšana ir ceļš uz panākumiem, vispārēju 
atzinību un prieku par padarīto – muzejs “Andrupenes lauku sēta’’ ir pierā-
dījums tam, ka kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana ir veids, kā godi-
nāt un pieminēt senčus, izglītot tautu un, protams, arī nopelnīt.         
    Doma par muzeja veidošanu Andrupenē nebija nejauša, jo aktīvi, zino-
ši, darboties griboši andrupenieši ir bijuši visos laikos. Ne velti 20.gadsim-
ta 30-tajos gados Andrupene ir bijis viens no lielākajiem un  turīgākajiem 
pagastiem Latgalē. Pie šīs turības viņi tika caur smagu darbu, atjautīgu 
saimniekošanu un uzņēmību. Pagasta valdība nolēma, ka nākamajām 
paaudzēm jāatstāj ne tikai atmiņas, bet taustāmas un apskatāmas lietas, 
apkopoti priekšmeti vienā noteiktā vietā – pagasta muzejā. 
Pati daba parādīja vietu, kur tam būt – 1998.gada janvārī augstākajā 
Andrupenes vietā (211 m virs jūras līmeņa) vētra nolauza visus kokus, atklā-
jot skatam skaistu un izdevīgu vietu celtniecībai.
Tieši tur 1999. gada 29.jūnijā tika likti mājas pamati, tajos -  kapsula ar vēstī-
jumu nākamajām paaudzēm, kas jāatver pēc 50 gadiem, un tika uzsākta 
lauku sētas celtniecība. 

     To nopirka Libiņu sādžā 5 km no Andrupenes no vietējā zemnieka Igna-
ta Podnieka. Tika pārvesta māja ”uz divi gali”, klētiņa ar visiem stūrakme-
ņiem un rija. Pirts un kūts tika uzceltas no kokiem, ko vētra nolauza… Ēkas 
ir uzceltas izklaidus, kā tas bija Ignata sētā. Guļbūvēm ir gan niedru, gan 
skaidu jumti, un katrā no tām izvietotas raksturīgu priekšmetu  ekspozīcijas. 
Muzeja priekšmeti tika vākti pagasta teritorijā, un tuvākajā apkaimē.
 2000.gada 28.aprīli pagasta padomes sēdē ar (protokols Nr.37) tiek pie-
ņemts lēmums par muzeja dibināšanu. 
 2000.gada 23.jūnijā muzejs tika svinīgi atvērts apmeklētājiem. Turpmāk 
katru gadu muzeja pagalmā notiek plašas Līgo svētku svinības, kas reizē ir 
arī muzeja dzimšanas diena. 
   Cilvēki ar mērķi un idejām vienmēr sasniedz kāroto – pēc vairākkārtēja 
Valsts kultūrkapitāla fonda un Latviešu fonda atbalsta, muzejā parādās 
jaunas saimnieciskās ēkas – smēde ar seno kalēju piederumiem un pati 

jaunākā būve – atjaunots ķēķis, kur notiek gardo pašmāju ēdienu gata-
vošana Eiropas kulinārā mantojuma tīkla ietvaros, kā arī ierīkots podnieku 
ceplis, kas šobrīd ir pieejams visiem interesentiem, meistariem un iesācē-
jiem keramikas jomā (pēc papildus informācijas griezieties pie “Andrupe-

nes lauku sētas” vadītājas Skaidrī-
tes Pauliņas, e-pasts: laukuseta@
inbox.lv).
    Protams, kas tā par kultūru bez 
folkloras un pašmāju autoru dar-
bu iestudējumiem – “Andrupenes 
lauku sētas” ilggadēja tradīcija ir 
lugu demonstrācija Līgo dienā (ir 
uzvestas  O. Rupaiņa, N. Niekšāna, 
J. Jaunsudrabiņa u.c. autoru lugas) 
kā arī sadarbība ar folkloras kopu 
“Sovvaļnīki”.
Muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa 
skaidro, ka šādam darbam, pro-
tams jābūt sirdslietai, jo pienākas 
būt darba vietā ne vien darba 
dienās noteiktajos laikos, bet arī 
brīvdienās un svētku dienās. Milzīgs 
gandarījums ir skeptisko Latgales 
apciemotāju atzinīgais novērtē-
jums. Piemēram, Impro grupas tū-
risma gidi ir pārsteigti atzinuši “Nu, 
meitenes, jums ir Eiropas līmenis.   

Iespējams, sākotnēji liekas, kā tad es varu panākt ko līdzīgu ar savu dar-
bu kaut kur netālu no savām mājām? 
Vari! Muzeji ir nozīmīgi tūisma objekti, 
arī muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa 
atzīst, ka Dagdas novadā ir daudz 
neapzinātu tūrisma vietu un kultūr-
vēsturisko pieminekļu, kuros vienkārši 
ir jāiegulda darbs. Kā lielāko no tiem 
muzeja vadītāja min Jaundomes 
muižu (uz priekšu!). Pie tam, ja izvēlē-
tais objekts, kuru vēlies attīstīt, pieder 
pašvaldībai, tad arī finansējumu tā 
“pacelšanai” nenāksies tālu meklēt 
– tas būs gan pašvaldības, gan Eiro-
pas fondu, gan Kultūrkapitāla fonda 
atbalsts, un nav jābaidās par pēkšņu 
darba trūkumu.
    Strādājot ar kulināro mantojumu, 
muzeja vadītāja pamanījusi arī to, ka 
Latgalē būtiski trūkst mājražotāju. Da-
gdas novadā šajā jomā ļoti veiksmīgi 
darbojas Kavunu ģimene.

Raksts tapis sadarbībā ar “Andrupenes lauku sētas“ vadītāju S. Pauliņu
Evika Muizniece

Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā debess. Sēklu sējot, vienojas Dievs 
un cilvēks. /Zenta Mauriņa/

Andrupenes lauku sēta

Nav labāka drauga par labu veselību, sliktāka 
ienaidnieka - par slimību.

   Brīnišķīga ziņa visiem Dagdas novada iedzīvotājiem – no šī brīža 
vairs nebūs jāmēro tāli ceļi uz lielākajām kaimiņu pilsētām, lai 
parūpētos par savu veselību un noskaidrotu, vai viss ir kārtībā.  
Dagdā savas durvis ir atvērusi E. Gulbja laboratorija, kas padarīs 
veselības aprūpi un kontroli daudz ātrāku, ērtāku un efektīvāku.
   E. Gulbja laboratorijas valdes locekle Sandra Dimante, kas bija 
klāt svinīgajā laboratorijas atklāšanas brīdī, stāsta, ka sadarbība 
ar „Veselības un Sociālo pakalpojumu centru „Dagda”” (VSPC) 
jau aptuveni sešu gadu garumā bijusi ļoti cieša, taču ilgais analīžu 
nogādāšanas process līdz Daugavpilij, to apstrāde un rezultātu 
nodošana atpakaļ VSPC prasījusi samērā ilgu laiku, kas ir bijis viens 
no iemesliem filiāles atvēršanai Dagdā.
   Kā vēl vienu svarīgu iemeslu filiāles atvēršanai S. Dimante min to,  
ka pati esot no Latgales, un ar mazajiem novadiem šeit ir prieks 
sadarboties – gan jaunie darbinieki, kas lielākoties ir vietējie, gan 
citi ar filiālēm saistītie cilvēki ir atvērti, zinātkāri un nebaidās no 
grūtībām mācību procesā: “Cilvēki šeit ir kā informācijas sūkļi – tā 
vietā, lai teiktu “Ak dievs, man tagad tas un tas būs jāmācās,” viņi 
ar milzīgu interesi un degsmi cenšas apgūt pēc iespējas vairāk.” 
Filiāles labiekārtošanu un uzturēšanu finansē pati E. Gulbja labo-
ratorija uzsverot, ka ir svarīgi ieguldīt līdzekļus sabiedrības veselī-
bas uzturēšanai arī ārpus lielajiem pilsētu centriem. 
   Dagdas VSPC vadītājs Andris Badūns atzīst, ka E. Gulbja labo-
ratorijas filiāles atvēršana Dagdā ir ļoti veiksmīgs ilggadējās sa-
darbības turpinājums. Tas Dagdas VSPC ir ļoti nozīmīgs arī jauno 
Eiropas standartu kontekstā, kuriem būtu jāseko mazo un vidējo 
veselības aprūpes centru laboratorijām. Pēc A. Badūna vārdiem,  
tas prasītu milzīgus ieguldījumus, kuri neatmaksātos. Arī “E. Gulb-
ja laboratorijas stils un kvalitāte”, kas redzami gan jauno telpu 
iekārtojumā, gan aprīkojumā, ir nozīmīgs un iepriecinošs faktors 
Dagdas pilsētai. No šī brīža visas vajadzīgās analīzes varēs no-

dot šeit pat uz vietas, atbildi saņemot… 1 dienas laikā! Turklāt 
atbildes var saņemt elektroniski, izgatavot to izdrukas un kopijas 
laboratorijā bez maksas. Nodotais analīžu materiāls tiek arī mē-
nesi glabāts laboratorijas fondos gadījumam, ja ir nepieciešama 
otrreizēja pārbaude. Protams, sarežģītākās analīzes joprojām tiks 
veiktas “lielajos centros”, tomēr arī to rezultātu saņemšana būs 
daudz operatīvāka un ērtāka.  
   SIA “E. Gulbja Laboratorija” tika dibināta 1993. gadā, un toreiz 
tajā strādāja 5 cilvēki. Šobrīd klientus apkalpo vairāk kā 220 dažā-
du nozaru profesionāļu liels kolektīvs.
   Kopš 2003. gada 12. septembra laboratorija ir akreditēta. Tas 
apliecina laboratorijas kompetenci veikt testēšanu atbilstoši 
starptautiskam standartam, līdz ar to nodrošinot iegūto rezultātu 
starptautisku atzīšanu.
Katru dienu laboratorijā veic paredzētos kvalitātes kontroles pa-
sākumus saskaņā ar kvalitātes kontroles programmu. 

Evika Muizniece



Dagdas Novada Ziņas 5

„Новости Дагдского Края”

Lielā talka Dagdas novadā

Bruņojušies ar grābekļiem, atkritumu maisiem un darba cim-
diem pagasta jaunieši devās Lielajā talkā, lai sekmētu pagas-
ta teritorijas sakopšanu un atkritumu savākšanu. Un ne tikai…
Šoreiz mūsu uzdevums bija atrast Geku ciema lielo akmeni, 
par kuru mēs uzzinājām no Pētera Geka uzrakstītās autobio-
grāfiskās grāmatas „Laikam līdzi”.
Ceļu uz Geku ciemu mums ierādīja pagasta iedzīvotājs Uldis 
Utāns, un akmeni mēs, protams, atradām un apkopām. At-
ceļā tikāmies ar grāmatas autora māsīcu Genovefas kundzi, 
kura mums pastāstīja, ka Geku ciemā kādreiz bijusi 31 vien-
sēta. Ciemā dzīvojuši ļoti sirsnīgi, draudzīgi un strādīgi ļaudis. 
Ciema centrā tad arī atradies šis pats lielais akmens, uz kura  
Pēteris Geks kopā ar saviem domubiedriem grib uzstādīt pie-
miņas zīmi.

Jauniešu biedrība “Dzirkstelīte“
Konstantinova

Jauniešu biedrības „Dzirkstelītes” 
stāsts par Lielo Talku

    25. aprīlī visā Dagdas novadā pulcējās lieli un 
mazi, lai vienotos darbā un padarītu savu zemi tī-
rāku un skaistāku.
    Neskatoties uz nogurumu pēc darba nedēļas 
un agro talkas sākuma laiku, visos Dagdas pa-
gastos pulcējās aktīvisti, kuriem rūp apkārtējās vi-
des kvalitāte un kuriem “acis un rokas no darba 
nebīstas”. Arī laikapstākļi šogad bija talkošanai 
labvēlīgi – saulē sildoties, ar prieku un entuziasmu 
talkotāji uzsāka darbu, kas, vai nu lielās aizrautības, 
vai fantastisko fizisko dotību rezultātā, bija izdarīts 
vien pāris stundu laikā! Neilgi pēc pusdienlaika no 
talkotājiem vairs nebija ne ziņas, par ražīgo darbu 
liecināja vien milzīgie savākto atkritumu maisi at-
kritumu.
Lielās talkas atskaite (informē pagasti):
•  Ezernieku pagastā Lielajā Talkā piedalījās 21 
cilvēks. Tika sakārtota ciemata un pagasta pār-
valdes teritorija, uzkopts ezera krasts un pludmalē 
ierīkota ģērbtuve. Tika savākti 32 maisi.
•  Andrupenē Lielajā talkā piedalījās 31 talcinieks: 
13 skolēni sakopa bērnu un jauniešu sporta lauku-
mu c.Andrupene Dārza iela - sagrāba lapas,     no-
līdzināja kurmju rakumus, uzraka smilšu kasti; 18 pie-
augušie talcinieki piedalījās muzeja „Andrupenes 
lauku sēta„ labiekārtošanas darbos pēc projekta 
realizācijas  sagatavoja augsni zālājiem, sēja zāli, 
sagrāba lapas muzeja teritorijā, novāca bīstamo 
koku pie žoga, aizvāca krūmus. 
•  Konstantinovas pagasta pārvaldes un Konstan-
tinovas sākumskolas darbinieki (kopā 17 cilvēki) 
sakopa dendroloģiskā parka „Skudriķos” teritoriju 1 
ha platībā, kā arī iestādīja 4 egles un 2 pīlādžus. 4 
vietējie iedzīvotāji iztīrīja ceļa malas 3 km garumā. 
Kopā savākto atkritumu daudzums ir 1,5 tonnas.

•  Ķepovas pagastā tika veikti Vides izglītības un 
kultūras centra „Ķepa” vides labiekārtošanas dar-
bi. Tika iestādītas ābeles, plūmes, ķirši, ziedi, ierīko-
tas puķu dobes. Lielajā talkā piedalijās 14 pagasta 
darbinieki.
•  Bērziņu pagasta pārvaldes darbinieki - 14 cilvēki 
strādāja Malcānu ezera piekrastes un pludmales 
sakopšanā. Tika nozāģēti koku vecie zari, nopļau-
tas krasta niedres, savākti zari, sagrābtas rudens 
vecās lapas un zāle. Savākti atkritumi. Talkas diena 
bija silta un saulaina, tādēļ visiem bija labs gara-
stāvoklis.
•  Šķaunes veco kapu sakopšana šajā dienā jau ir 
kļuvusi par tradīciju, kurā šogad, plecu pie pleca, 
piedalījās pagasta darbinieki. Daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji sakopa savus pagalmus. Lielās Talkas 
laikā savācām apmēram 20 maisus! Šogad bijām 
kuplāka skaitā kā iepriekšējā gadā. Kopā Talkā 
piedalījās ap 30 talciniekiem. Liels paldies visiem 
par ieguldīto darbu teritorijas sakopšanā un labie-
kārtošanā! Ar prieku nākamajā gadā tiksimies at-
kal un ar cerību, ka mūsu skaits turpinās augt.
•  Andzeļos talkā piedalījās pagasta pārvaldes 
darbinieki - 14 cilvēki, kas sakopa Andzeļu kapu 
teritoriju, savāca 22 maisus atkritumu. Jauniešu 
centrs - 16 cilvēki, sakopa ciemata teritoriju un 
pludmali, savāca 28 maisus atkritumu.
•  Dagdā tika tīrīta  Guščas upes gultne, 20 jau-
nieši kopa Jauniešu Iniciatīvu centra “Parka Rozes 
teritoriju“, tika koptas arī citas administratīvās un 
privātās teritorijas.
No sevis un Dabas Mātes vārdā sakām MILZĪGU 
PALDIES gan tiem, kas piedalījās pagasta teritoriju 
sakopšanā, gan tiem, kas darbojās privāto teritoriju 
sakopšanā - par to katram +1 karmas punkts.

Новости образования
       В области образования апрель также прошёл напря-
жённо, творчески и интересно.
    8 апреля в Художественном центре Марка Ротко в Дау-
гавпилсе состоялся 2-й этап смотра- конкурса визуального 
и визуально- пластического искусства, творческих мастер-
ских и коллекций костюмов “Rakstu darbi” XI Праздника пес-
ни и танца школьной молодёжи Латгальского региона. От 
Дагдского края в конкурсе приняли участие воспитанники 
Дианы Киселёвой (Эзерниекская средняя школа), Майри-
ты Коношонок и Виктора Иванова (Андрупенская основная 
школа), Айгара Вигулиса (Дагдская средняя школа) со сво-
ими работами по визуальному и визуально- пластическому 
искусству, а также с одной творческой мастерской, кото-
рую подготовили ученики Эзерниекской средней школы.
     Ученики 9 класса Дагдской средней школы Оскар 
Богдан, Кристиан Липшан, Райвис Олехнович благодаря 
общей работе по визуально- пластическому искусству 
“Rakstu raksti” (уч. А.Вигулис) получили Диплом 1-й степени, 
ученик Андрупенской основной школы Мартиньш Коно-
шонок со своей работой по визуальному искусству ”Mana 
sapņu pilsēta” (уч. В.Иванов), ученицы Эзерниекской сред-

ней школы Виола Даниэла Киселёва и Анна Мария Вайшля 
(уч. Д.Киселёва) со своими работами по визуально-пласти-
ческому искусству “Somiņu balle” получили Дипломы 2-й 
степени и право на участие в 3-м этапе , который состоится 
в Риге на выставке во время  выставкиXI Праздника песни и 
танца школьной молодёжи с 6 по 12 июля 2015 года. Кру-
жок прикладного искусства Эзерниекской средней школы 
(уч. Д.Киселёва) получил Диплом 3-й степени за творческую 
мастерскую “Burtu rēbuss”.
     В тот же день 8 апреля в Резекне в Восточно-Латвийском 
центре творческих услуг “Zeimuļs” ученица 1-го класса 
Дагдской средней школы Катрина Кузнецова и ученик 4-го 
класса Дагдской средней школы Рейнис Вигулис (уч. Лидия 
Картенко) стартовали на 2-м этапе сценической речи Лат-
гальского региона и оба получили Дипломы 2-й степени.
     Состоялась краевая олимпиада по английскому язы-
ку для 7-х – 8-х классов, комбинированная олимпиада для 
2-го класса, олимпиада по математике для 1-го класса. 
Олимпиадный марафон в этом учебном году завершила 
Латгальская открытая олимпиада по математике для 4-го 
класса и 5-х – 8-х классов, в которой ученик 4-го класса Ан-
друпенской основной школы Виестурс Стрельч (уч. Анита 

Киселевская) занял 2-ое место, а ученица Дагдской сред-
ней школы Ксения Барканова (уч. Ольга Лабанова) заняла 
3-е место. Олимпиады проходили в Даугавпилсе.
21 и 22 апреля работники образования гостили в Литве в го-
роде Висагинас.
28 апреля в Дагдской средней школе прошла конферен-
ция исследовательских работ учащихся 6-х – 9-х классов, в 
которой приняли участие 26 учеников из Дагдской и Эзерни-
екской средних школ.
Состоялся 1-й и 2-й этап конкурса школьных хоров, в кото-
ром приняли участие хоры Дагдской и Эзерниекской сред-
них школ и Андрупенской основной школы.
На сборе фольклорных групп высоких результатов добилась 
фольклорная группа Андрупенских школьников“Saiveņa” 
(рук. Айя Вайчуле),  и они уже завоевали возможность уча-
ствовать в XI Празднике песни и танца школьной молодёжи 
в Риге. Особые лавры пожинает солистка “Saiveņa”, уче-
ница 5-го класса Линда Лёляне, приняв участие в конкур-
се певцов “Dziesmu dziedu kāda bija” и получив 25 апреля 
в Риге в полуфинале Диплом 1-й степени, а в финале- 2-й 
степени.

Информацию подготовила Ирена Малькевича,
отдел образования, культуры и спорта Дагдского края

    Статья председателя
  В этом году 4 мая исполнилось 25 лет с 
того времени, как в 1990 году новоизбран-
ный Верховный Совет принял декларацию 
о Восстановлении независимости Латвий-
ской Республики.Однако могу отметить, что 
первыми о засвидетельствовании статуса 
независимости Латвии высказались участ-
ники Вселатвийского собрания народных 
депутатов, которые 21 апреля 1990 года со-
брались на стадионе „Даугава” и мандата-
ми проголосовали за независимость Лат-
вии. Тогда, 25 лет назад, мероприятие было 
организовано по инициативе Народного 

фронта Латвии, и на стадион съехались де-
путаты всех местных советов Латвии. В свя-
зи с этим можно сказать, что первыми, кто 
высказал желание о независимости Лат-
вии, были депутаты, избранные на выборах 
10 декабря 1988 года. В Ригу на собрание 
съехались более восьми тысяч депутатов 
различных уровней, которые 8003 голосами 
„за” уполномочили Верховный Совет непо-
колебимо принять эту важную декларацию. 
Именно местные советы организовали до 
29 апреля 1990 года сбор подписей тех де-
путатов, которые не могли принять участие 
в мероприятии в Риге, так как нужно было 
проводить весенние сельскохозяйственные 

работы. Мы созвали внеочередные заседа-
ния советов, и депутаты голосованием вы-
сказали свою поддержку. Далее решения 
были отосланы в Верховный Совет.
     Хотя сегодня многие события не остались 
такими яркими в памяти, Академия наук и 
Объединение самоуправлений пригласи-
ли в этом году на конференцию тех, кто был 
21 апреля 1990 года на стадионе „Даугава” 
и выразил своё желание восстановить неза-
висимость государства. Написаны и изда-
ны книги о событиях того дня, которые нужно 
читать и пересказывать обществу и школь-
ной молодёжи, так как многие участники и 
инициаторы того дня ещё общественно ак-

тивны . Присутствующих на конференции 
приветствовал бывший председатель На-
родного Фронта Латвии Д.Иванс, министр 
юстиции Д.Расначс, председатель Объе-
динения самоуправлений Латвии А.Яунс-
лейнис и другие государственные лица 
того времени. Материалы о тех событиях 
25-летней давности хранятся в музее На-
родного Фронта Латвии, где можно узнать и 
понять ситуацию, которая в то время обра-
зовалась и реализовалась при поддержке 
очень  многих людей.

Председатель думы Дагдского края 
Сандра Вишкуре.
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   2 мая 2001 года стало 
выходить издание Шкяун-
ской волости „Vietējās 
ziņas”. Первый номер был 
посвящён дню Матери. 20 
июня 2008 года вышел по-
следний 28 номер. В ред-
коллегии работали Ядвига 
Цейцане, Антонина Ади-
левича, Леонтина Вишнев-
ская, Елена Ермаковича. 
   9 мая 1937 года был ос-
вящён Дом Дагдского 
латышского общества. 
Председателем являлся  
Я.Вилдавс.
12 мая 2009 года открыты 
новые помещения Дагд-
ской библиотеки, которые 
находятся Дагдском На-
родном доме. Они были 
хорошим подарком би-
блиотеке на 60- летний 
юбилей.
   15 мая 1994 года восста-
новлен Андзельмуйжский 
приход: Рижский архиепи-
скоп митрополит  Янис Пу-
ятс  освятил Андзельмуй-

жский костёл, который 
является реконструиро-
ванным зданием бывшей 
усадьбы. Восстановлен 
также  местный приход, 
который перестал суще-
ствовать в 60-ых годах. Де-
каны восстановленного 
прихода: Янис Степиньш, 
Вильгельм Бекис, Иварс 
Вигулис, Андрис Спруктс.
   15 мая 1998 года в Асу-
не чествовали Константи-
на Раудиве. В Асунской  
школе открыта деревян-
ная мемориальная до-
ска Константину Рауди-
ве. На доске надпись: „В 
этой  школе начал учёбу 
всемирно известный фи-
лософ, писатель, па-
рапсихолог Константин 
Раудиве”.

    25 мая 1951 года в Дагде 
был 10- сантиметровый 
снежный покров!

   25 мая 2006 года Сейм 
поддержал предложение 

депутата Латвийской Пер-
вой Партии (LPP) Андрея 
Наглиса объявить празд-
ничным 15 августа - День 
Великой Мары. Каждый 
год 15 августа католики 
собираются в Аглоне для 
празднования Вознесения 
Пресвятой Девы Марии.

   27 мая 2011 года была 
презентована кни-
га об Эзерниеках „Kur 
Ežezers rotājas zils..”. Ме-
роприятие состоялось в                            
Эзерниекской средней 
школе. Автором книги яв-
ляется  врач, краевед Ве-
роника Гришане. В 2011 
году вышло повторное 
дополненное издание. Ти-
раж 300 экземпляров. 

   31 мая 1040 года освя-
щена Эзерниекская шко-
ла в Букмуйже.

Информацию подготовила
 Эвика Муйзниеце 

на основании информации из 
базы данных«Latgales Dati», 

www.latgalesdati.du.lv

Знал ли ты, что:

  О регистрации собственника крестьянского хозяйства 
Министерство финансов рассмот
рело письмо Министерства земледелия от 3 марта 2015 года „О 
регистрации собственника крестьянского хозяйства” и предо-
ставляет разъяснения.
   Хозяйственной деятельностью физического лица считается 
любая деятельность, направленная на производство товаров, 
выполнение работ, торговлю и предоставление услуг за возна-
граждение. Хозяйственная деятельность также включает в себя 
деятельность, связанную с выполнением договора предприятия,  
профессиональную деятельность, управление недвижимостью, 
деятельность коммерческого агента, брокера и индивидуального 
коммерсанта, а также деятельность физического лица на инди-
видуальном предприятии, находящемся в собственности (в том 
числе в фермерском  и рыболовецком  хозяйстве). Крестьянское 
хозяйство является  индивидуальным предприятием, которое про-
изводит сельскохозяйственную продукцию, используя  специаль-
но для этой цели основное средство производства - землю, и оно 
должно быть зарегистрировано в Регистре предприятий  Латвий-
ской  Республики. 
   Если доход от крестьянского  хозяйства не подлежит налогоо-
бложению налогом на доход, то, с учётом сказанного в законе 
«О подоходном налоге с населения» 3-м пункте  2-й статьи и   1.1 
части  11-й статьи, доход собственника крестьянского хозяйства от 
крестьянского  хозяйства  подлежит обложению подоход-
ным налогом с населения  как доход от хозяйственной де-
ятельности. Собственнику крестьянского хозяйства, кото-
рый осуществляет хозяйственную деятельность, используя 
организационную форму крестьянского хозяйства,  ненужно   
дополнительно регистрироваться   в Службе государственных 
доходов в качестве исполнителя хозяйственной деятельности.

Заместитель государственного секретаря
по налоговым, таможенным и бухгалтерским вопросам  И.Шнюцинс 

 На основании многих заявлений Государственное ООО „Авто-
транспортная дирекция” внесло изменения в региональную сеть 
маршрутов местного значения, осуществляемых  перевозчиком 
„Даугавпилсский автобусный парк”: 
•     Рейс 01 в 6.20 от Дагдской АС : изменены дни выполнения рейса 
с понедельника, пятницы на понедельник, вторник, среду, четверг, 
пятницу;
•   Рейс 03 в 13.50 от Дагдской АС : изменены дни выполнения рейса 
с понедельника, пятницы на понедельник, вторник, среду, четверг, 
пятницу;
•  Рейс 02 в 7.05 от остановки Аулея: изменены дни выполнения рей-
са с понедельника, пятницы на понедельник, вторник, среду, чет-
верг, пятницу;
рейс 04 в 14.30 от остановки Аулея: изменены дни выполнения рей-
са с понедельника, пятницы на понедельник, вторник, среду, чет-
верг, пятницу;
Открыт новый маршрут № 5509 „Дагда- Робежниеки” с четырьмя 
новыми рейсами:
•    Рейс 01 в 8.10 от Дагдской АС ,  выполняется по пятницам;
•   Рейс 03 в 12.45 от Дагдской АС ,  выполняется по пятницам;
•    Рейс 02 в 8.40 от остановки Робежниеки, выполняется по пятни-
цам;
•   Рейс 04 в 13.20 от остановки Робежниеки, выполняется по пятни-
цам;

Изменения вступают в силу с 20.04.2015.

В Андзелях начата реализация проекта фонда Бориса и Инары Тетеревых.
Благодаря  проекту Фонда Бориса и  Инары Тетеревых  ,, Иди  и делай! Ты можешь!” 
молодёжное общество Андзельской волости  „OrhidejasS” осуществляло  проект 
„Здоровый образ жизни андзелькой молодёжи ’’.
Основной целью проекта являлась мотивация учащихся  к большей активности, обу-
чению и освоению новых навыков и умений, а также показ  возможностей активного 
образа жизни и их  уникальности. В результате реализации проекта уже закуплены  
три тренажёра, и ещё будут приобретены: велосипеды, палатки, роликовые коньки,  
телевизор  и игровая приставка  Xbox .
Общая сумма, выделенная фондом на работы по проекту, составляет  € 4365.00.

Я выражаю искреннюю бла-
годарность  управе Андзель-
ской волости и доброволь-
ным помощникам: Евгению 
Вишневскому и Арвиду Ку-
рице за их вклад в наш мо-
лодёжный центр.

Анна Севастьянова
руководитель проекта

   15 апреля было созвано внеочередное заседание думы, на котором был 
рассмотрен один вопрос. Для обеспечения реализации и финансирования 
проекта „Уменьшение уровня эмиссии парниковых газов в инфраструктуре 
освещения публичных территорий Дагдского края” депутаты приняли ре-
шение взять в Государственной кассе заём в размере 65 000,00 EUR. В рам-
ках проекта предусмотрено заменить осветительные приборы на участках 
улиц Мичурина, Яунатнес, Тиргус, Паста, Марас, Алеяс и Лиепаяс.
   23 апреля на очередном заседании думы Дагдского края депутаты приняли к 
сведению отчёт исполнительного директора И. Паулиня о проделанной  само-
управлением работе и ходе выполнения решений,  принятых думой в марте- 
апреле; информацию, предоставленную Социальной службой, о расходо-
вании бюджета за первый квартал 2015 года; утвердили отчёт самоуправления 
Дагдского края о выполнении бюджета за первый квартал 2015 года.
   Поддержали участие в проекте Агентства международных молодёжных про-
грамм  „Умей и Делай” для того, чтобы развивать навыки молодёжи и способ-
ствовать вовлечению молодых людей в образование. Выделили финансирова-
ние в размере 181,50  EUR для реализации проекта  „Пусть живут дети”.
Принято решение об оборудовании лаборатории Центра здравоохранения и 
социальных услуг „Dagda” и об отчуждении автобусов управ Эзерниекской и 
Константиновской волостей.
   Утвердили расценки на услуги самоуправления в Дагдском туристиче-
ском информационном центре и в Народных домах и Домах собраний                       
самоуправления Дагдского края.
   Депутаты приняли обязывающие правила № 4 „О признании малообеспе-
ченными семьи или отдельно живущего лица в самоуправлении Дагдского 
края”.
Решили принять участие в мероприятии по занятости ГАЗ и обеспечить рабо-
чие места для 35 учеников во время летних каникул.
   Братству инвалидов „Nema” для реализации программы действий Европей-
ского фонда поддержки „ Выделение  продуктов питания и основной матери-
альной помощи  наиболее нуждающимся лицам „ передали в пользование 
помещения до 31 декабря 2020 года. Также решали о передаче в пользование 
помещений для Эзерниекского отделения комитета Латвийского Красного 
Креста Краславского, Дагдского и Аглонского краёв.
    Депутаты поддержали организацию Мирового чемпионата по рогайнингу 
18-го- 19-го августа 2017 года на территории Дагдского края (соревнований 
по ориентированию, в которых за установленное контрольное время коман-

ды должны собрать как можно больше контрольных пунктов, размещённых в 
лесу, городском пространстве, в самых необычных местах).
     Депутаты приняли решение о командировке председателя думы Дагдского 
края Сандры Вишкуре в Польшу 17- 20 мая 2015 года для участия в рабочем ви-
зите председателей самоуправлений Латгальского региона в регион Малой 
Польши.
Раймонд Нипер уполномочен принять участие в 26-ом Конгрессе Объедине-
ния самоуправлений Латвии, который состоится 15 мая 2015 года в Смилтене.
     Одному лицу выделена жилая площадь в Эзерниекской волости, одному 
лицу в Асуне разрешён обмен квартиры.
     Рассмотрели вопрос о взыскании долга за налог на недвижимое имуще-
ство с одного лица.
      Приняли решение об организации отбора предложений объектов для 
аренды недвижимого имущества; аренде земельного участка для содержа-
ния водонапорной башни и тампонирования  двух артезианских скважин в 
Берзиньской волости.
Рассмотрены вопросы  о заключении договора оплаты за недвижимое иму-
щество самоуправления „Ozolzīles” в Константиновской волости и результате 
аукциона имущества самоуправления „Olūti”.
     Рассмотрели вопросы : о разделе  недвижимого имущества и присвоении 
нового названия; преимущественном праве на аренду земли; статусе земель-
ной единицы с кадастровым номером  6092 006 0388  в Шкяунской волости; 
окончании права на аренду земли; заключении  договоров на аренду земли; 
утверждении проекта землепользования имуществу “Auziņas” в Свариньской 
волости; разрешении передачи земли в субаренду; изменении цели исполь-
зования   земельной единицы недвижимого имущества  ; закреплении права 
собственности на квартиру по адресу ул. Берзу 3-14 в Поречье Берзиньской 
волости  в Земельной книге; закреплении права собственности в Земельной 
книге; разделе земельного участка; присвоении названия имуществу; изме-
нении площади наследственной земли; начале процесса отчуждения земли; 
утверждении списка не арендованной земли; утверждении результатов аук-
циона на право аренды земли; передаче права собственности на землю без 
компенсации в Дагдской волости.

С полным протоколом  заседания и приложениями можно ознакомиться на сайте  www.
dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

Информацию подготовила Гуна Малиновска
руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям

Решения заседаний думы
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Возобновлена  программа Европейского фонда 
поддержки „ Выделение  продуктов питания и ос-
новной материальной помощи  наиболее нужда-
ющимся лицам”.
В 2015 году в комплект продовольственных това-
ров включены продовольственные товары в сле-
дующем количестве:
сухое цельное молоко - 0,4 кг;  овсяные хлопья - 0,5 
кг; гречка - 0,4 кг; манна - 0,5 кг;  рис - 0,4 кг; ма-
кароны - 1 кг; мука пшеничная (высшего качества) 
- 0,5 кг; рапсовое масло - 0,5 л; сахар - 0,25 кг; ту-
шёная свинина - 0,25 кг.
Правила Кабинета Министров № 727 „ Правила ре-
ализации программы действий  „ Выделение  про-
дуктов питания и основной материальной помощи  
наиболее нуждающимся лицам в плановый пери-
од с 2014-го по 2020-ый год „ „, определяют лиц, ко-
торые имеют право на получение продовольствен-
ных товаров и основной материальной помощи и 
участие в дополнительных мероприятиях. 
Право на получение продовольственных товаров 
и участие в дополнительных мероприятиях  имеет 
семья или отдельно живущий человек , который от-
вечает одному из следующих критериев:
•  семья (лицо), которому  Социальная служба са-

моуправления  в соответствии с нормативными ак-
тами о признании семьи или отдельно живущего 
человека нуждающимися выдало справку  о соот-
ветствии статусу нуждающегося  лица;
•  семья (лицо),  которому Социальная служба 
самоуправления  выдало письменную справку, 
подтверждающую, что семья (лицо) находятся  в 
чрезвычайной  или кризисной ситуации, и которая 
выдана в связи с тем, семье (лицу) в соответствии 
с нормативными актами о социальных услугах и 
социальной помощи выделяется упомянутое еди-
новременное пособие в чрезвычайной ситуации. 
Социальная служба самоуправления указывает 
в справке  даты рождения каждого члена семьи 
(лица),  дату выдачи справки и номер. 
В Дагдском крае  распределение продоволь-
ственных комплектов начнётся с 4-го- 5-го 
мая в следующих местах в соответствии с 
заключением ПВС: 
• Управа Андрупенской волости, ул. Сколас 
3, Андрупене, Дагдский край , LV-5687,  по по-
недельникам с 9:00 до 12:00; 
• Управа Андзельской волости, „Ausekļi”, Ан-
дзели, Дагдский край , LV-5696, по понедель-
никам с 9:00 до 12:00; 

• Управа Асунской волости , ул. Дарза 1, 
Асуне, Дагдский край, LV-5676 по понедель-
никам с 9:00 до 12:00; 
• Ул. Берзу 2, Поречье, Берзиньская волость, 
Дагдский край,  LV-5697  э-почта:   berzini@
dagda.lv, по понедельникам с 9:00 до 12:00; 
• “Ošupe”, Нейкшаны, Кеповская волость, 
Дагдский край , LV-5677, по понедельникам с 
9:00 до 12:00; 
• “Pasts”, Эзерниеки, Эзерниекская волость, 
Дагдский край , LV-5692, по понедельникам с 
9:00 до 12:00; 
• Ул. Сколас 5, Сварини, Свариньская волость, 
Дагдский край , LV5698, по четвергам с 9:00 
до 12:00;
• “Народный дом “ , Шкяуне, Шкяунская 
волость, Дагдский край,  LV-5695 по понедель-
никам с 9:00 до 12:00; 
• Константиновская начальная школа, 
ул.Саулес 15, Константинова, Дагдский край, 
LV-5680, по вторникам с 9:00 до 12:00; 
• Ул. Паста 33а, Дагда, Дагдский край, LV-
5674, по вторникам с 9:00 до 12:00

     Фантастическая новость для всех жителей Дагдско-
го края : отныне больше не нужно отправляться  в даль-
ний путь в большие соседние  города, чтобы позабо-
титься о своём здоровье и выяснить,  всё ли в порядке, 
потому что в Дагде открыла свои двери  Лаборатория 
Э. Гулбиса , которая сделает медицинское обслужива-
ние и контроль за здоровьем более быстрым, удобным 
и эффективным.
      Член правления Лаборатории Э.Гулбиса  Сандра Ди-
манте, которая присутствовала  во время  торжествен-
ного открытия  лаборатории, говорит, что сотрудничество 
с Центром здравоохранения и социального обслужива-
ния (ЦЗСО) уже  в течение шести лет было очень тесным, 
однако   длительный  процесс  доставки анализов  в Дау-
гавпилс, их обработка и передача результатов обратно  
в ЦЗСО  требовало сравнительно много времени, что и 
было одной из причин для открытия филиала в Дагде.
     В качестве другой важной причины открытия фили-
ала в Дагде С. Диманте упоминает, что она сама  из 
Латгалии, а небольшим краям здесь  приятно работать        
вместе : и новые сотрудники, которые в основном мест-
ные, и другие люди, связанные с филиалом,  открыты, 

любознательны и не боятся трудностей в процессе обу-
чения: „Люди здесь впитывают  информацию, как губки:  
вместо того, чтобы говорить: „ О, Боже, сейчас мне при-
дётся этому и этому научиться „, они с огромным инте-
ресом и страстью пытаются узнать как можно больше”. 
Благоустройство и содержание  финансирует сама  
Лаборатория Э.Гулбиса, подчеркивая, что это важно 
инвестировать в поддержание здоровья общества и за 
пределами крупных городских центров.
      Руководитель Дагдского ЦЗСО  Андрис Бадунс при-
знаёт, что открытие филиала Лаборатории Э.Гулбиса в  
Дагде является очень успешным продолжением много-
летнего сотрудничества,  что для Дагдского ЦЗСО очень 
важно в контексте новых европейских стандартов. Их 
следует соблюдать в лабораториях малых и средних 
центров здравоохранения,  что, по словам А. Бадуна,  
требует огромных вложений, которые не окупаются. 
Кроме того, „ стиль и качество Лаборатории Э.Гулбиса 
„, которые видны и в новом  устройстве  помещений, 
и оборудовании, являются важным и радующим фак-
тором для города  Дагда. Отныне всем необходимые  
анализы   можно сдать здесь же на месте, получив ответ 

...в течение   дня! Кроме того, ответ может быть получен 
в электронном виде,  его распечатку и копию в лабора-
тории можносделать бесплатно. Сданный на анализы 
материал хранится в фонде лаборатории в течение ме-
сяца на случай   необходимости повторной проверки. 
Конечно, более сложные анализы  будут проводиться „в 
больших центрах”, однако получение результатов будет 
оперативным и более удобным.
    ООО  „ Лаборатория Э.Гулбиса” была основано в 
1993 году, и в то время в нём  работало 5 человек. В на-
стоящее время  вас обслуживает большой коллектив 
профессионалов из более  чем 220 профессионалов 
различних областей. 
      Лаборатория аккредитована с 12 сентября 2003 года.   
Это подтверждает компетентность лабораторных ис-
следований  в соответствии с международными стан-
дартами, обеспечивая тем самым международное 
признание полученным результатам.
Каждый день лаборатория проводит  мероприятия по 
контролю   качества  в соответствии с программой кон-
троля качества.

Эвика Муийзниеце

Нет лучшего друга, чем хорошее здоровье, нет хуже врага, чем болезнь. Открытие филиала лаборатории 
Э.Гулбиса  в Дагде.

     В воскресенье, 26 апреля, около 
двухсот участников из четырёх краёв - 
Дагдского, Краславского, Резекнского и 
Аглонского – собрались в Дагдском На-
родном доме, чтобы спеть свои самые 
красивые песни,  рассказать  свои луч-
шие рассказы и поделиться какой-то 
жизненной или народной мудростью на 
XII Сборе поющих коллективов и бала-
гуров  “Auni kuojas, laksteigola!”.
      Коллективы должны были привести 
свои  программы в соответствие   теме 
сбора, которая меняется каждый год. В 
этом году это были сказки, пословицы 
и поговорки – открыватели хранители 
мудрости народной жизни. Каждая кол-
лектив пришёл со своей народной или 
жизненной  мудростью, адаптировав 
к ней и костюмы, и песни,  и рассказы 
из жизни. В конце концерта каждый его 
участник должен был проголосовать за 
самое яркое выступление. Маконькалн-
ская фольклорная группа убедительно 
заняла первое место и получила приз 
зрительских симпатий. Приобрели все - 
и зрители, и участники, потому что, поя и 
танцуя, разговаривая  и шутя, почти четы-
рёхчасовое мероприятие  пролетело не-
заметно, внеся каплю радости в сердце 
каждому и сделав шаг навстречу весне, 
когда мы уже сможем скоро дождаться 
соловьиных трелей. 

Спасибо самоуправлению Дагдского края за 
помощь в организации мероприятия!

Особая благодарность фольклорному коллективу 
„Olūteņi„

Инта Вилюма 
Руководительница Фольклорного центра 

Дагдского края

   Стоит ли что-то добавить? Ну, если 
только немного: песни и энергия фоль-

клорных групп не только радовали души, 
но и поднимали зрителей с мест  и за-
ставляли пуститься в пляс. Многие фоль-
клорные коллективы удивили  особой 
привлекательностью, самобытным  и 
неслыханным исполнением песен, а 
также большим собранием анекдотов и 
комических случаев из жизни. Поднима-
ющим настроение был также ’’ цифро-
вой гороскоп”, который позволил открыть 
в себе много нового  в областях, связан-
ных с тратой денег и празднованием  
жизни.
     Посмеиваясь над  собой, участники 
также рассказывали анекдоты, осо-
бенно много их было в приданом Ма-
конькалнской  фольклорной группы.  В  
памяти остался анекдот о сельчанине, 
отправившемся в город: „Шофёр из 
деревни  остановился в  кафе, увидел 
предложение комплексного  обеда - ну, 
дешевле же выходит, его и возьму. Офи-
циантка приносит первое блюдо, второе 
блюдо и десерт - кисель со взбитыми 
сливками. Он впервые увидел такое чудо, 
ну теперь уж нужно попробовать. После 
еды официантка спрашивает: „Может, 
вам ещё  что-то предложить?” Шофёр 
отвечает: „Да, можно ещё того красного 
холодца„. (Маконькалнская фольклор-
ная группа).
    Определённо следует поблагодарить 
руководителя  Дагдского фольклорного 
центра Инту Вилюму за очень хорошо 
продуманное, интересное и вдохновля-
ющее мероприятие, которое перепле-
тается с мотивом  ловли золотой рыбки:  
успех в жизни-   поймать золотую рыбку, 
мудрость –остерегаться того, чего мы 
желаем.

Эвика Муйзниеце

Auni kuojas, laksteigola!
  25 апреля по всему Дагдскому 
краю собрались  большие и ма-
лые, чтобы объединиться в рабо-
те  и сделать свою землю чище и 
краше.
    Отчёт о Большой Толоке (сооб-
щают волости ):
• В Эзерниекской волости в Боль-
шой Толоке принял участие 21 че-
ловек.  Была убрана территория 
посёлка и волостной управы, очи-
щены берега озера, а на пляже 
сделана раздевалка. Было собра-
но 32 мешка мусора.
• В Андрупене в Большой Толоке 
принял участие 31 человек: 13 уче-
ников привели в порядок   детскую 
и молодёжную спортивную пло-
щадку в п. Андрупене на ул. Дарза: 
сграбили листья, разровняли кро-
товины, вскопали песочницы;  18 
взрослых участников  приняли уча-
стие в реализации проекта по бла-
гоустройству музея  „Андрупенская 
сельская усадьба” : подготовили 
почву для газонов, посеяли траву, 
убрали опасные деревья у забора, 
убрали кусты.
• Работники управы Константинов-
ской  волости и Константиновской 
начальной школы (в общей слож-
ности 17 человек) убрали террито-
рию площадью 1га в дендрологи-
ческом парке  „Skudriķos”, а также 
посадили 4 ели  и 2 рябины. 4 мест-
ных жителя очистили края дороги 
протяжённостью  3 км. Общее ко-
личество собранного мусора со-
ставило 1,5 тонны.
• В Кеповской волости были прове-
дены работы по благоустройству 

территории Центра образования 
среды и культуры „Ķepa”.
Были посажены яблони, сливы, виш-
ни, цветы, разбиты цветники. В Боль-
шой Толоке приняли участие  14 со-
трудников волости.
 •В  Берзиньской волости  14 ра-
ботников управы убирали берега 
озера Малцану и пляж. Были спиле-
ны  старые ветки деревьев, скошен 
камыш, собраны ветви, сграблены  
старые осенние листья и трава. Со-
бран мусор. День Толоки был те-
плым и солнечным, так что каждый 
был в хорошем настроении.
• Уборка Старого Шкяунского 
кладбища в этот день уже стала 
традицией. В этом году плечом к 
плечу работали сотрудники воло-
сти.. Жители многоквартирных до-
мов приводили  в порядок свои дво-
ры. За время Большой Толоки мы 
собрали около 20 мешков мусора! 
В этом году нас было больше, чем 
в предыдущем году. Всего в Толоке 
приняли участие около 30 человек. 
Большое спасибо всем за их вклад 
в уборку и благоустройство терри-
тории! С радостью встретимся сно-
ва в следующем году и надеемся, 
что количество участников  будет 
продолжать расти.
     От себя и от имени матуш-
ки-природы выражаем огромную 
благодарность и тем, кто прини-
мал участие в уборке территорий 
волостей, и тем, кто благоустра-
ивал частные территории: за это  
каждому + 1 кармический пункт. 

Эвика Муйзниеце

Большая Толока
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Maija jubilāri* Dagdas novadā
70 GADU JUBILEJA

ANDŽĀNE STAŅISLAVA,
12.05., Dagda

JAKUŠONOKS ARTURS, 
15.05. Dagda

75 GADU JUBILEJA
ANDŽĀNE BRONISLAVA, 

14.05., Dagda
BURCEVA VERONIKA, 

10.05., Andzeļi
BURCEVA BRONISLAVA, 

20.05., Andzeļu pag.
DOROŽKO ALEKSANDRS, 

17.05., Dagda
DUBRA ĻOĻA, 

12.05., Bērziņu pag.
KARTENKO LIDIJA, 

22.05., Dagda
KROMĀNS JĀNIS, 

07.05., Andrupenes pag.

LAVRINOVIČA NONNA, 
10.05., Ķepovas pag.
MJALĀNE ALLA, 

11.05., Dagda
NEVEDOMSKA VIKTORIJA, 

27.05, Dagda
PAULIŅA VERONIKA, 
10.05., Ezernieku pag.
PLAVOKA VIKTORIJA, 

30.05., Ezernieki
POKULE RITA, 

02.05., Svariņu pag.
TUKĀNE LIDIJA, 

20.05., Dagda
VOSLOBOINIKOVA ANNA, 

05.05., Asūnes pag.

80 GADU JUBILEJA
BRIGA IRINA, 

17.05., Andrupene
GERLINGA BRONISLAVA, 

07.05., Svariņu pag.

LASTOVSKA ANTOŅINA, 
20.05., Bērziņu pag.
PLOTKA ALBĪNA, 

12.05., Dagda
SILINEVIČA LEONA, 

11.05., Dagda

85 GADU JUBILEJA
STAVRO VLADISLAVS, 

03.05., Dagda
SUHAREVSKA ADEĻA, 

18.05., Asūnes pag.
ZARIŅA LEONORA, 

09.05. Dagda

90 GADU JUBILEJA
JAKUŠENOKA ANTOŅINA, 

05.05., Šķaunes pag.
KROHA NADEŽDA, 
31.05., Šķaunes pag.

RATNIKA BRONISLAVA, 
10.05., Asūnes pag

Pagājušā numura mīklas atminējumi : 1. Dagne, 2. 
Ķelti, 3. Fēnikss, 4. Sovvaļnīki, 5.Olūteņi, 6. [Antons] 
Arnicāns, 7.Patria, 8. Rainis, 9. Asūne, 
10.Muranišķu, 11. Priežukalns, 12. Guščina

No ietonētajos laukos esošajiem 
burtiem var izveidot vārdu!

Rihards Budkāns (1944.g.)
Eduards Lastovskis (1940.g.)
Jelizabeta Strode (1940.g.)

Elmārs Kukelis (1967.g.)
Viktors Markovs (1954.g.)
Klavdija Kolomeičuka 

(1926.g.)
Izsakām dziļu līdzjūtību 

aizgājēju tuviniekiem.

Sveicam
jubilejā!

Vertikāli :
1. Ežezers jeb ... ezers.
3. Lielākā upe Dagdas novadā.

5. Senais Šķaunes nosaukums, 
kuru nes arī Šķaunē esošā baz-
nīca.
7. Ezernieku senais nosaukums.
12. Nacionālais parks, kas aizņem 
20% no novada teritorijas.
13. Upe Konstantinovas pagastā, 
arī putna nosaukums.

Horizontāli:
2. Dagdas pirmais nosaukums, ko 
devis J.F. Hilzens.
4. Senkapi Svariņu pagastā, arī 
Latvijā populāra dziedātāja 
uzvārds.
6. Andrepna - senākais Andrupe-
nes nosaukums, kas nozīmē ... 
pilsēta/ īpašums.
7. Augstākais paugurs Andrupe-
nes pagastā (217 m vjl).
8. Latvijas un Baltkrievijas robe-
župe.
9. Valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis (apmetne) Asūnes 
pagastā.
10. Ozolu birzs ar 180-200 gadus 
veciem kokiem.
11. Lielākais ezers Dagdas nova-
dā un salām bagātākais ezers 
Baltijā.
14. Vides un kultūras centra no-
saukums Ķepovas pagastā.

Evita Parfena

Artūrs Rukša

Izsaki savu viedokli!
Lai uzlabotu gājēju drošī-

bu, sakārtotu ceļu satiksmi 
un padarītu pilsētu vizuāli 
pievilcīgāku, tiek plānots 
Dagdas centrālajā lauku-

mā izveidot drošības saliņu. 
Savu viedokli varat izteikt 

Dagdas novada mājas lapā 
www.dagda.lv līdz 17.maija 

plkst.24:00. 

 
Iesniegumus platību maksājumu sa-
ņemšanai pieņems no 20.aprīļa līdz 

22.maijam
No 20.aprīļa līdz 22.maijam saimniekiem būs iespējams 
iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta mak-
sājumus par platībām par 2015.gadu. Ja iepriekšējos 
gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez sa-
mazinājuma sankcijām bija 15.maijs, tad šogad, ņemot 
vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksāju-
mu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 
22.maijam.

Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks pie-
mērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru no-
kavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas 
datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.

Izsaki savu viedokli!  
Lai uzlabotu gājēju drošību, sakārtotu ceļu 
satiksmi un padarītu pilsētu vizuāli pievilcī-
gāku, tiek plānots Dagdas centrālajā lau-
kumā izveidot drošības saliņu. Savu viedok-
li varat izteikt Dagdas novada mājas lapā 
www.dagda.lv līdz 17.maija plkst.24:00. 

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu 
soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums „Olūti”, Šķau-
nes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kopējo 1,9993 ha un neapdzīvojamas ēkas ar 981,5 m2 kopējo 
platību. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 6 400 - (seši tūk-
stoši četri simti euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10% apmē-
rā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai 
pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, 
iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, 
mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2015.gada 12.jūnijā plkst.14:00 
Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas 
novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var 
Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas no-
vadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00

Vai pazīsti līdz dziļākajai būtībai mūsu brī-
nišķīgo Latgali? Vai esi izbaudījis visus da-
bas jaukumus? Vai dzirdējis visas dzies-
mas? Vai esi izjutis uz savas ādas latgaliešu 
tikumus un ne tikai tikumus? Un kā ar lat-
galiešu nepārspējamo humoriņu, melnas 
maizes šķēli un neiztrūkstošo šmakovciņu? 


