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Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar 
augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekusta-
mais īpašums „Ziedlauki”, Svariņu pagastā, Dagdas 
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 
1,1665 ha un divām ēkām ar 1279,9 m2 kopējo platī-
bu. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 1 920,00 (vi-
ens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro un 00 euro centi), 
nodrošinājums 10% apmērā 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 2017.gada 28.februārī plkst.15:00 Dagdas 
novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas 
novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties 
izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dag-
dā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 
no plkst.13.00-17.00. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma pub-
licēšanas. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.  

19.janvāra domes sēdes lēmumi

Tika lemts par sociālās 
palīdzības sniegšanu ārkār-
tas situācijā vienai personai, 
piešķirot materiālo pabalstu 
trīs minimālo algu apmērā.

Deputāti pieņēma zināša-
nai Sociālā dienesta sniegto 
informāciju par sociālā bu-
džeta izpildi 2016.gadā:

No 2016.gadā plānota-
jiem pašvaldības sociālā bu-
džeta līdzekļiem 330 870,00 
EUR Dagdas novada Sociālais 
dienests 2016.gadā izlietojis 
31 9026,00 EUR jeb 96,42 %,  
tajā skaitā:

• GMI nodrošināšanai 
–166 648,00 EUR jeb 98,43 
%;

• dzīvokļu pabalstiem –32 
625,00 EUR jeb 122,65 %;

• citiem pabalstiem – 119 
753,00 EUR jeb 94,32 %.

Ņemot vērā dabas resursu 
nodokļa par atkritumu nogla-
bāšanu palielināšanos, tika 
apstiprināta sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas mak-
sa Dagdas novadā - 14,41 
EUR/m³  bez PVN ar 2017.
gada 1.martu līdz 2017.gada 
31.decembrim, kurā propor-
cionāli ir iekļauta dabas re-

sursa nodokļa starpība 0,42 
EUR/m³ par 2017.gada janvā-
ra un februāra mēnešiem. 

Izskatīti jautājumi, kas sais-
tīti ar nekustamo īpašumu: 
par zemes ierīcības projektu 
apstiprināšanu; par zemes 
nomas līgumu slēgšanu; par 
zemes nomas tiesību pāreju; 
par zemes nomas tiesību iz-
beigšanu; par neiznomātu 
zemes gabalu saraksta ap-
stiprināšanu; par zemes vienī-
bas daļas izveidošanu un ne-
kustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu; par zemes 
ierīcības projekta izstrādi īpa-
šumā Bērziņu pagastā.

Tika apstiprināta Dagdas 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu attīstības koncepcija 
2017.-2021.gadam un veik-
ti grozījumi noteikumos „Par 
valsts budžeta mērķdotācijas 
sadales kārtību pedagogu 
darba samaksai Dagdas no-
vada pašvaldības izglītības 
iestādēs”.

Deputāti apstiprināja Da-
gdas novada nozīmīgāko kul-
tūras pasākumu plānu 2017.
gadam.

Tika aktualizēts Dagdas 
novada attīstības program-
mas 2013.-2019.gadam „In-

vestīciju plāns” .
Veikti grozījumi Dagdas 

novada Teritorijas plānojumā 
2013.-2024.gadam, ar kuriem 
var iepazīties www.dagda.lv / 
Pašvaldība / Plānošanas do-
kumenti. 

Tika skatīts jautājums par 
Dagdas novada pašvaldības 
amatu sarakstiem un atalgo-
jumu 2017.gadā.

Veikti grozījumi Dagdas 
novada pašvaldības 2016.
gada budžetā. Kā arī apstipri-
nāts pārskats par Dagdas no-
vada pašvaldības 2016.gada 
budžeta izpildi:

1. Budžeta ieņēmumu 
daļā – 9 245 935 EUR jeb 
99,38 %, t.sk. atlikums gada 
sākumā 392 231 EUR.

2. Budžeta izdevumu daļā 
– 9 000 662 EUR jeb 98,26 % 
un līdzekļu atlikums gada bei-
gās 245 273 EUR.

3. Speciālā budžeta :
3.1. ieņēmumu daļā – 385 

547 EUR jeb 99,89 %, t.sk. at-
likums gada sākumā 26 439 
EUR;

3.2. izdevumu daļā – 352 
911 EUR jeb 95,65 % un lī-
dzekļu atlikums gada beigās 
32 636 EUR.

Tika aktualizēts Dagdas 
novada pašvaldības autoceļu 
saraksts, ar kuru var iepazīties 
www.dagda.lv /Pašvaldība /
Dagdas novada ceļi.

Deputāti lēma par nekus-
tamā īpašuma “Ziedlauki”, 
Svariņu pagastā  izsoli. 2016.
gada 29.decembra nekusta-
mā īpašuma “Ziedlauki”, Sva-
riņu pagastā izsoli atzina par 
nenotikušu, un tāpēc atbalstī-
ja trešās izsoles rīkošanu, pa-
zeminot izsoles sākumcenu 
par 40%  no nosacītās cenas 
(3200 EUR) un noteica izsoles 
sākumcenu 1 920,00 EUR.    

Veikti grozījumi telpu pata-
pinājuma līgumā ar biedrību 
“OrhidejasS” -  pagarināts 
līdz 2026.gada 21.martam, 
un piešķirta bezatlīdzības lie-
tošanā zemes gabala “Zīles 1” 
daļa 600 kv.m. platībā biedrī-
bas darbības pilnveidošanai 
un projektu īstenošanai.

Iepirkumu komisijas sastā-
vā veiktas izmaiņas – no komi-
sijas locekļa amata atbrīvota 
Kristīne Azina, sakarā ar viņas 
lūgumu, un ievēlēts Artjoms 
Gekišs.

Tika pieņemts lēmums at-
kārtoti izvērtēt telpu Dagdā, 
Brīvības ielā 29 nomas mak-

sas aprēķinus ģimenes ārstu 
un ārstu speciālistu privāt-
prakses vietām, ko veiks izvei-
dotā darba grupa.

Izskatīti dzīvokļu jautājumi 
– 2 personām izīrētas pašval-
dības dzīvojamās platības.

Domes sēdē tika izskatīti 
četri papildus jautājumi.

Precizēti divi 21.09.2016. 
domes sēdes lēmumi par 
projektu “Svētā Jāņa Kristītāja 
Andzeļmuižas baznīcas fasā-
des atjaunošana un teritorijas 
labiekārtošana” un “Asūnes 
katoļu baznīcas ēkas pieeja-
mības uzlabošana” priekšfi-
nansēšanu.

Atbalstīta atvaļinājuma 
pārcelšana domes priekšsē-
dētājai S.Viškurei.

Nolemts slēgt telpu no-
mas līgumu ar AS “SEB ban-
ka” Alejas ielā 4, Dagdā pa-
kalpojumu sniegšanai.

Ar pilnu domes sēdes pro-
tokolu, pielikumiem un audio 
ierakstu var iepazīties www.
dagda.lv / Pašvaldība / Do-
kumenti / Novada domes 
protokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Guna Malinovska 

Sabiedrisko attiecību un komunikāci-
ju nodaļas vadītāja

Dagdas novada 
domes sēdē 19.janvārī 
tika apstiprināts aktual-
izētais “Investīciju plāns”, 
kas ir Dagdas novada 
pašvaldības Attīstības 
programmas 2013.-
2019. gadam pielikums. 
Aktualizētas sadaļas, kas 
skar pašvaldības dalību 
struktūrfondu projektu 
konkursos. Ar aktualizē-
to “Investīciju plānu” 
var iepazīties majaslapā 
www.dagda.lv sadaļā 
Pašvaldība > Plānošanas 
dokumenti.

Artjoms Gekišs

Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja p.i.

Paziņojums par Dagdas novada teritorijas plānojuma 
2013. - 2024.gadam grozījumu apstiprināšanu

Saskaņā ar Dagdas novada domes 19.01.2017. sēdes 
lēmumu “Par Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013. 
- 2024.gadam grozījumu apstiprināšanu” (prot. Nr.1, 15§) 
ir apstiprināti Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013. 
- 2024.gadam grozījumi, apstiprinot teritorijas plānoju-
ma grozījumu grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus kā Dagdas novada pašvaldības sais-
tošos noteikumus Nr.2017/1 “Par grozījumu Dagdas nova-
da pašvaldības 2013.gada 27.marta saistošajos noteikumos 
Nr.5. “Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.
gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
un Grafisko daļu””.

Ar Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.
gada un tā grozījumu materiāliem var iepazīties Dagdas 
novada pašvaldībā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, 
pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv un Valsts vienotā ģe-
otelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.   

Mainās atkritumu apsaimniekošanas tarifs
Saeima 2016. gada 15.decembrī pie-

ņēma grozījumus “Dabas resursu nodokļa 
likumā”, kas stājās spēkā 2017.gada 1. jan-
vārī, un līdz ar to būtiski palielināja dabas 
resursu nodokli no 12,00 EUR uz 25,00 
EUR par vienas tonnas sadzīves atkritumu 
apglabāšanu. Tāpēc ar šī gada 1.martu arī 
Dagdas novadā palielināsies maksa par at-
kritumu apsaimniekošanu. 

Tarifs par vienu kubikmetru būs 14,41 EUR/
m³ bez PVN (iepriekš 11,91 EUR/m3 bez PVN) 
no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 31.de-
cembrim. Šajā cenā proporcionāli ir iekļauta 
dabas resursa nodokļa starpība 0,42 EUR/m³ 
par 2017.gada janvāra un februāra mēnešiem 
kā to nosaka “Atkritumu apsaimniekošanas li-
kuma” pārejas noteikumu 36.punkts.

Arī turpmākajos gados dabas resursu 
nodoklis palielināsies: 2018.gadā – 35,00 
EUR, 2019.gadā – 43,00 EUR un 2020. gadā 
sasniedzot likmi 50,00 EUR par tonnu.

Atgādinām, ka atkritumu šķirošana ir bez 
maksas. Tāpēc lūdzam iedzīvotājus izmantot 
iespēju un šķirot atkritumus, tādējādi samazi-
not nešķiroto atkritumu daudzumu. 

Atkritumu šķirošanas vietas:
Dagdā:
• Rēzeknes iela 4b, Dagda

• Brīvības iela 3b, Dagda
• Alejas iela 3a, Dagda
• Mičurina iela 3a, Dagda
• Brīvības iela 31a, Dagda
• Pasta iela 35, Dagda
Pagastos:
• Andrupenes pagasts - Andrupene, Ezer-

nieku iela 1A, aiz Tautas nama
• Andzeļu pagasts – Andzeļi, aiz daudzdzī-

vokļu mājas “Asteris”
• Asūnes pagasts – Asūne, Kalnu iela 3
• Bērziņu pagasts - Porečje, pretī pagasta 

pārvaldes ēkai
• Dagdas pagasts, Ozoliņi - ciemata centrā
• Ezernieku pagasts – Ezernieki, pie “Spor-

ta zāles”
• Konstantinovas pagasts – Konstantinova, 

Saules iela 13, pie daudzdzīvokļu mājas
• Ķepovas pagasts – Neikšāni, Saietu nama 

pagalmā
• Svariņu pagasts - Svarinci, pie daudzdzī-

vokļu mājām
• Šķaunes pagasts – Šķaune, pie daudzdzī-

vokļu māju katlumājas 

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Gada ienāku-
mu deklarācijas 
par 2016. gadu 
pieņems no 1. 

marta
Valsts ieņēmumu die-

nests (turpmāk – VID) vērš 
uzmanību, ka gada ie-
nākumu deklarāciju par 
2016. gadā gūtajiem ie-
nākumiem šogad ne tikai 
elektroniski, bet arī papī-
ra formātā būs iespējams 
iesniegt no 2017. gada 1. 
marta.

Šogad tas ir īpaši būtis-
ki, jo šis ir pirmais gads, kad 
tie nodokļu maksātāji, kuru 
gada apliekamo ienākumu 
kopējais apmērs 2016.gadā 
nepārsniedz 12 000 eiro, 
var iesniegt gada ienākumu 
deklarāciju, lai atgūtu pār-
maksāto iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli, kas izveidosies, 
piemērojot gada diferencē-
to neapliekamo minimumu. 

To var izdarīt no 2017. gada 
1. marta līdz pat 2020. gada 
16. jūnijam. Tāpat visa 2017. 
gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli arī par 2014. 
un 2015.gadu, bet līdz 2017. 
gada 16.jūnijam – vēl arī par 
2013. gadu. 

Pārmaksātais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis tiek at-
maksāts trīs mēnešu laikā, 
skaitot no deklarācijas ie-
sniegšanas dienas. Gadījumā, 
ja deklarācija nav aizpildīta 
korekti vai arī tās apstrādes 
laikā VID rodas papildu jautā-
jumi, nodokļa atmaksas        

/raksta turpinājums 3. lpp/
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/raksta “Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu  pieņems no 1. marta” turpinājums/
termiņš var tikt pagarināts, par ko deklarācijas iesniedzējs tiks 
informēts individuāli. 

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Gada 
ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
iedzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo 
tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas 
centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājas lapā sadaļā 
Kontakti.   

VID Sabiedrisko attiecību daļa 

Atgādinām, ka gada ienākumu deklarācijas var iesniegt 
arī Dagdas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpo-
šanas centrā.
Aicina pieteikties Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku piemiņas zīmei

Iekšlietu ministrija ap-
zina iedzīvotājus, kuri ir 
bijuši Černobiļas AES avā-
rijas seku likvidēšanas da-
lībnieki, lai piešķirtu īpaši 
izveidotu Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku piemiņas zīmi. 

Piemiņas zīmi piešķir Lat-
vijas Republikas pilsonim, ne-
pilsonim, ārzemniekam, ku-
ram ir pastāvīgā uzturēšanās 
atļauja Latvijā un kura statuss 
atzīts Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieku 
un Černobiļas AES avārijas 
rezultātā cietušo personu 
sociālās aizsardzības likuma 
4.pantā (Par Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībnieku atzīstama persona, 
kura piedalījās Černobiļas 
AES ekspluatācijas darbos, 
Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas darbos un citos 
Černobiļas AES avārijas iz-
raisītajos darbos Černobiļas 
AES atsvešināšanas zonā laik-
posmā no 1986.gada 26.ap-
rīļa līdz 1990.gada 31.de-
cembrim, ja:

1) darba devējs nosūtīja 
attiecīgo personu darbu veik-
šanai Černobiļas AES atsveši-
nāšanas zonā;

2) attiecīgā persona iekš-
lietu iestāžu komandējošā 
personāla vai ierindas perso-

nāla sastāvā dienēja Černobi-
ļas AES atsvešināšanas zonā;

3) attiecīgā persona kara-
spēka daļu komandējošā per-
sonāla vai ierindas personāla 
sastāvā vai kā rezervē ieskaitī-
ta karaklausībai pakļauta per-
sona tika iesaukta uz speciā-
lajām mācībām un iesaistīta 
Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas darbos (neatka-
rīgi no dislokācijas vietas un 
veiktajiem darbiem).)

Ņemot vērā dažu Černo-
biļas AES avārijas seku likvi-
dācijas dalībnieku veselības 
stāvokli, aicinām pieteikties 
piemiņas zīmei elektroniski 
vai Dagdas novada Sociālajā 
dienestā, kur palīdzēs saga-
tavot un nosūtīt apliecināju-
mu-iesniegumu Iekšlietu mi-
nistrijai. 

Apliecinājuma - iesnie-
guma forma un Iekšlietu 
ministrijas piemiņas zīmes 
Černobiļas atomelektrostaci-
jas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku godināšanai no-
likums ir pieejams Iekšlietu 
ministrijas mājaslapā. 

Plašākai informācijai ai-
cinām sazināties ar Iekšlie-
tu ministrijas Personāla va-
dības nodaļu pa tālruņiem 
67219359 vai 67219281.

Iekšlietu ministrijas 
Administratīvais departaments

Dagdā notiks Starptautiska 
Latgales reģiona 

biškopju konference
18.februārī Dagdā pul-

cēsies Latgales reģiona biš-
kopji uz konferenci.

Konferencē piedalīsies 
Latvijas Biškopības biedrības, 
Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra, nevalstisko 
organizāciju un citu institūciju 
pārstāvji.

Nozares speciālisti infor-
mēs par biškopības nozares 
attīstību, vaska pārstrādi, pro-
dukcijas realizāciju, eksport-
produkcijas kvalitāti, dalīsies 
praktiskā pieredzē par biš-
kopības produktu eksportu 
un realizācijas tirgiem. Konfe-
rences noslēgumā jautājumu 
un atbilžu daļā būs iespēja 

gūt atbildes uz neskaidriem 
jautājumiem par biškopības 
nozarē aktuālajiem jautāju-
miem. Paredzēts, ka konfe-
rencē piedalīsies biškopji arī 
no Baltkrievijas un Lietuvas.

Konferenci organizē Lat-
vijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs sadarbībā ar 
Dagdas novada pašvaldību 
un Latvijas Biškopju biedrību. 
Dalība pasākumā ir bez mak-
sas.

Vairāk par konferenci 
var uzzināt www.dagda.lv, 
www.strops.lv, www.llkc.lv 

Guna Malinovska

Aptauja par projektu pieteikumu priekšlikumiem 
Dagdas novada pašvaldība plāno sniegt vairākus projektu pieteikumus teritorijas sakārtoša-

nai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Lūdzam izteikt viedokli par projektu pieteikumu iecerēm! Aptauju  var aizpildīt elektroniskā 

veidā Dagdas novada mājas lapā www.dagda.lv (labajā pusē zils baneris  ar uzrakstu “Aptauja”) 
līdz 8.februārim (ieskaitot).   

Dagdas novada VPVKAC darbības analīze
Kopš 2015.gada oktobra Dagdā darbo-

jas Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs (turpmāk VPVKAC).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) ir izanalizējusi visu VPVKAC 
Latvijā darbību, sniegto pakalpojumu klāstu, kā 
arī veikusi klientu apmierinātības aptauju. Pēc 
VARAM veiktās analīzes, par laika periodu no 
VPVKAC darbības uzsākšanas līdz 2016.gada 
31.oktobrim, dati liecina, ka 43% pakalpojumu 
sniegti 6 novadu VPVKAC – Ķekavas, Salaspils, 
Auces, Ādažu, Dagdas un Viļānu novados. Dag-
das novada VPVKAC veiktie pakalpojumi un 
konsultācijas ieņem 5.vietu ar 1587 jeb 4,7% 
no visiem VPVKAC veiktajiem pakalpojumiem. 

Visvairāk Dagdas VPVKAC tiek sniegti 

VSAA pakalpojumi – 48%, un otrs visvairāk 
pieprasītākais ir VID pakalpojumi – 31% no 
visiem sniegtajiem pakalpojumiem un kon-
sultācijām. 21% no sniegtajiem pakalpojumi-
em ir konsultācijas, pie kurām var minēt dažādu 
Dagdas novada pašvaldībai adresēto iesniegu-
mu pieņemšana, mājas dzīvnieku reģistrēšana 
LDC datu bāzē, līgumu pieņemšana par atkri-
tumu apsaimniekošanu Dagdas novadā, kā arī 
atbalsta sniegšana e-pakalpojumu lietošanā, 
piemēram, darbs VID EDS.

Līdz 2016.gada beigām Dagdas VPVKAC 
tika sniegti 1914 pakalpojumi.

Aļona Matvejeva
Dagdas VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste

Latgale aicina ciemos kaimiņus lietuviešus
Tūrisma izstādē “Adven-

tur 2017”, kas no 20. līdz 22. 
janvārim norisinājās mūsu 
kaimiņvalsts Lietuvas gal-
vaspilsētā Viļņā, Latvijas na-
cionālajā stendā strādāja arī 
Latgales pārstāvji.

Kaimiņus lietuviešus, kas 
mums ir augsti prioritārs ār-
valstu tūrisma tirgus, ar Lat-
gales tūrisma piedāvājumu 
iepazīstināja Daugavpils tū-
risma informācijas centra 
vecākā klientu apkalpošanas 
speciāliste Karolina Dedele 
un Dagdas novada tūrisma 
informācijas centra tūrisma 
informācijas konsultante Ok-
sana Rutka.

Izstādes pirmā diena 
vairāk tika veltīta profesionāļu 
vizītēm, kuru laikā notika 
tikšanās ar nozares profe-
sionāļiem, gidiem, ceļojuma 
aģentūru pārstāvjiem un citi-
em interesentiem. Pārējās di-
enās durvis izstādei bija atvēr-
tas visiem interesentiem, kas 
vēlējās klātienē iepazīties ar 

jaunumiem tūrisma tirgū.
Par tūrisma iespējām Lat-

galē izstādes laikā interesē-
jās gan Lietuvas iedzīvotāji, 
gan arī viesi no Polijas, Čehi-
jas, Baltkrievijas, Turcijas un 
ceļotāji no Igaunijas. Stenda 
apmeklētājiem bija iespēja 
saņemt praktisko Latgales tū-
risma ceļvedi, Latgales reģio-
na tūrisma kartes un Latgales 
pašvaldību tūrisma materiālus, 
kuros iekļauta informācija 
par apskates vietām reģionā, 
naktsmītnēm, ēdināšanas vi-
etām, kā arī pilsētu un novadu 
kartes. Visvairāk ceļotāji in-
teresējās par Latgales reģio-
nu kopumā, dabas objektiem, 
atpūtu pie ūdens un pasā-
kumiem. Daudzi cilvēki jau 
iepriekš bija apmeklējuši Lat-
gales pilsētas, tomēr izrādīja 
lielu interesi par aktualitātēm 
tūrisma piedāvājumā un jau-
numiem, tai skaitā, tuvākajiem 
pasākumiem reģionā. Cilvē-
ki interesējās arī par tūrisma 
iespējām cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 
Izstādes laikā bija iespē-

jams apmeklēt trīs dažādas 
izstāžu halles, kas veltītas gan 
Lietuvas pilsētu un reģionu 
tūrisma piedāvājumiem, gan 
arī aktīvai atpūtai un tūrisma 
iespējām citās valstīs. Izstādes 
laikā ikvienam interesantam 
bija iespēja apmeklēt arī tem-
atiskās diskusijas un forumus, 
kuros tika apspriests kulinārais 
tūrisms, tūrisms kā dzīvesve-
ids un aktīva tūrisma piedāvā-
jumu klāsts. 

“Adventur 2017” ir tūrisma 
galamērķu, dzīvesveida un ak-
tīvā tūrisma popularizēšanai 
veltīta starptautiskā izstāde, 
kura ik gadu uzņem ap 25 000 
apmeklētāju. Latgales reģiona 
dalība izstādē tika organizēta 
ar LIAA, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda, Latgales 
pašvaldību un Latgales Tū-
risma asociācijas „Ezerzeme” 
atbalstu. Līguma numurs SKV-
TL-2016/29.

Latgales Tūrisma asociācija 
„Ezerzeme”
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Izglītības ziņas
Izglītības iestādēs 2.semes-

tris ir bagāts ar olimpiādēm. 
13. janvārī notika Krāslavas 
un Dagdas novadu apvienības 
vēstures 23. olimpiāde 9.kl. 
skolēniem. No Andzeļu pa-
matskolas olimpiādē piedalī-
jās Sabīne Čumika, no Dagdas 
vidusskolas Raitis Ižiks, Aigars 
Volčonoks, Renāte Momošina, 
no Ezernieku vidusskolas Viole-
ta Milaševiča, Aleksandra Orlo-
va, Sintija Petrovska. A.Orlova 
ieguva 3. vietu, bet atzinības 
rakstus saņēma S.Čumika un V.
Milaseviča.

Tajā pašā dienā norisinājās 
arī Krāslavas un Dagdas novadu 
apvienības vēstures 23. olimpiā-
de 12.klasei, kurā piedalījās Elī-
na Krūmiņa, Sergejs Pozņakovs, 
Mārtiņš Jakovels, Ilze Vidžupe, 
Imants Rubcovs. Atzinības rakstu 
saņēma E.Krūmiņa.

16. janvāra Krāslavas un Da-
gdas novadu apvienības Latvie-
šu valodas un literatūras 11.-12.
klašu olimpiādē no Dagdas vi-
dusskolas piedalījās Kristīne An-
džāne, Jānis Magone, Marina 
Cvetkova, Samanta Bitte, Baiba 
Anna Ozoliņa, Elīna Krūmiņa, no 
Ezernieku vidusskolas - Sabīne 
Rapša un Olita Brenča. Godalgo-
tas vietas ieguva K.Anžāne - 1.vie-
tu, S.Bitte - 2.vietu, B.A.Ozoliņa - 
3.vietu un J.Magone - 3. vietu.

19.janvārī ar sākumskolas, 
bioloģijas un dabaszinību skolo-

tājiem tikās Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales reģionālās 
administrācijas Dabas izglītības 
centra vadītāja Regīna Indriķe ar 
mērķi informēt par aktuāliem jau-
tājumiem un jaunumiem: par jau-
najām 18 nodarbībām par put-
niem, kuras papildina daudzas 
lielformāta spēles, par pētniecis-
kajām aktivitātēm, par  iespējām 
piedalīties skolām Rāznas NP 10 
gadu jubilejas plānotajos pasā-
kumos. Arī līdz šim novada skolē-
ni ar skolotājiem ir devušies mā-
cību ekskursijās uz centru.

24. janvārī Rēzeknes Valsts 
1.ģimnāzijā norisinājās 5. Lat-
gales novada atklātā latviešu un 
literatūras olimpiāde 5.-6.klašu 
skolēniem. No Dagdas novada 5. 
klašu grupā startēja Lana Žvirble 
(Dagdas vsk.), Dana Moisejenoka 
(Ezernieku vsk.), Rasmis Pavlovs 
(Andrupenes psk.), kurš ieguva 
2. godalgoto vietu; Renāte Ciga-
noviča (Dagdas vsk.), kura ieguva 
3.vietu, bet Valērija Posnija (Ezer-
nieku vsk.) saņēma atzinību. Ses-
to klašu grupā piedalījās Viesturs 
Streļčs (Andrupenes psk.), Vikto-
rija Lukiša (Ezernieku vsk.), Kristī-
ne Mihailova, kas ieguva 1. vietu.  

14.martā 12.klašu skolēniem 
sāksies centralizēto eksāmenu 
sesija .Notiks  eksāmeni  angļu 
valodā un krievu valodā.

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

E-VESELĪBA
E-veselība ir elektronis-

ka valsts veselības aprūpes 
informācijas sistēma drošai, 
ērtai un ātrai medicīniskās 
informācijas uzkrāšanai un 
apmaiņai starp pacientu un 
viņa ārstniecībā iesaistīta-
jām personām. E-veselības 
portāla adrese ir www.eve-
seliba.gov.lv.
Kādas ir iedzīvotāju iespējas 
E-veselībā?
Autorizējoties E-veselības sis-
tēmā, šobrīd iedzīvotāji var:
• apskatīt informāciju par savu 
ģimenes ārstu;
• norādīt savu kontaktinfor-
māciju un kontaktpersonu sa-
ziņai;
• noteikt citiem E-veselības 
lietotājiem piekļuvi savai me-
dicīniskajai informācijai;
• apskatīt un izdrukāt sev vai 
apgādībā esaošajām perso-
nām izrakstītās e-receptes, 
e-darbnespējas lapas u.c.
Kā lietot E-veselību?
1. Interneta pārlūkprogrammā 
atveriet adresi www.eveseli-
ba.gov.lv. 
2. Nospiediet pogas “Pieslēg-
ties” un “Iedzīvotājs”.
3. Autorizējieties ar kādu no 
drošas piekļuves līdzekļiem:
• internetbankas piekļuves 
datiem;
• elektronisko parakstu;
• personas apliecību (eID).
Pakāpeniski E-veselības sistē-
mā uzkrāsies iedzīvotāju me-
dicīniskā informācija:
• e-receptes;
• e-darbnespējas lapas;
• nosūtījumi;
• konsultantu slēdzieni (rezul-
tāti);
• pacienta veselības pamat-
dati;
• vizuālās diagnostikas izmek-
lējumu rezultāti;

• slimnīcu izraksti (epikrīzes) 
u.c. medicīniskā informācija.
No 2017. gada 1. septembra – 
tikai elektroniski
Šobrīd E-veselības sistēmas 
lietošana ārstniecības iestā-
dēm un aptiekām ir brīvprātī-
ga – zāļu receptes un darbne-
spējas lapas var izrakstīt gan 
elektroniski, gan uz papīra 
veidlapām. No 2017. gada 1. 
septembra darbnespējas la-
pas un valsts kompensējamo 
medikamentu receptes varēs 
izrakstīt tikai elektroniski.
Kā atpazīt iestādes, kas lieto 
E-veselību?
Ārstniecības iestādēs un ap-
tiekās, kas ir uzsākušas E-ve-
selības sistēmas lietošanu, ir 
izvietotas apaļas atpazīšanas 
uzlīmes ar uzrakstu “Šeit lieto 
E-veselību”. Uzlīme informē, 
ka iedzīvotāji konkrētajā iestā-
dē var saņemt e-receptes un 
atvērt, pagarināt vai noslēgt 
e-darbnespējas lapu. Savu-
kārt aptiekā izvietotā uzlīme 
apliecina, ka tajā var iegādā-

ties e-recepšu zāles.
E-veselības lietotāju atbalsta 
dienests
Ar jautājumiem par E-vese-
lības sistēmas lietošanu ie-
dzīvotāji ir aicināti vērsties 
E-veselības lietotāju atbalsta 
dienestā:
Tālruņi

• Iedzīvotājiem - tālr. 67 803 
300
• Ārstniecības personām un 
farmaceitiem - tālr. 67 803 301
E-pasts
• atbalsts@eveseliba.gov.lv
Darba laiks
• Katru dienu no plkst. 8.00 
līdz 20.00
E-RECEPTE
1. Ārsts E-veselības sistēmā iz-
raksta pacientam e-recepti.
2. Pacients dodas uz aptieku, 
lai iegādātos zāles. 
3. Aptiekā pacients uzrāda 
pasi vai personas apliecību 
(eID).
4. Farmaceits izsniedz zāles un 
reģistrē to izsniegšanu. 
Vai e-receptes zāles aptiekā 
var iegādāties citam cilvē-
kam? 
Lai aptiekā iegādātos e-recep-
tes zāles citam cilvēkam:
• jāuzrāda personu aplieci-
nošs dokuments;
• jānosauc pacienta vārds un 
uzvārds;
• jānosauc e-receptes identifi-
kācijas numurs (tas ir redzams 
E-veselības sistēmā ārstam, 
pacientam un deleģētajām 
personām).
! E-receptes izrakstīšanas lai-
kā pacientam ir iespēja arī 
noteikt konkrētus cilvēkus, 
kuri drīkst aptiekā iegādāties 
viņam paredzētās zāles. Tādā 
gadījumā e-receptes zāles va-
rēs iegādāties tikai pacients 
un norādītie cilvēki. Pacients 
var arī norādīt, ka vēlas zāles 
iegādāties tikai pats, tādējādi 
liedzot to saņemšanu kādam 
citam. 
Kas jāņem vērā par e-recep-
ti E-veselības lietošanas sā-
kumposmā?
Lai izvairītos no sarežģīju-
miem, iegādājoties e-re-

ceptes medikamentus ap-
tiekā, pacienti tiek aicināti 
e-receptes izrakstīšanas laikā 
lūgt ārstniecības personu iz-
sniegt arī e-receptes izdruku 
uz receptes veidlapas. Tādē-
jādi tiks nodrošināts, ka sistē-
mas lietošanas sākumposmā, 
kamēr aptiekas pakāpeniski 
pievienojas E-veselības sistē-
mas lietotāju lokam, pacients 
nepieciešamos e-receptes 
medikamentus varēs saņemt 
jebkurā aptiekā.
Ieguvumi, izmantojot e-re-
cepti?
• Ērti. Nav jāuztraucas par ārs-
ta rokraksta salasīšanu vai re-
ceptes pazaudēšanu.
• Kvalitatīvāka ārstniecība. 
Pacientam un ārstējošajiem 
ārstiem E-veselības sistēmā 
ir pieejamas visas izrakstītās 
e-receptes (tajā skaitā tās, ku-
ras būs izmantotas un atdotas 
farmaceitam).
E-DARBNESPĒJAS LAPA
1. Ārsts E-veselības sistēmā 
atver e-darbnespējas lapu. Ja 
darba devējs vēlas pārliecinā-
ties par e-darbnespējas lapas 
atvēršanas faktu, pēc pacien-
ta pieprasījuma ārsts vai pa-
cients pats var nosūtīt šo in-
formāciju uz darba devēja vai 
citu e-pastu. 
2. Ārsts noslēdz e-darbnespē-
jas lapu. Šo informāciju auto-
mātiski saņem Valsts ieņēmu-
mu dienests (VID). 
3. Darba devējs saņem in-
formāciju par darbinieka no-
slēgto darbnespējas lapu VID 
EDS. Pacientam darbnespējas 
lapa vairs nav jāiesniedz dar-
ba devējam papīra formā. 
4. Pacients pieprasa un saņem 
slimības pabalstu no VSAA. 
Pēc darbnespējas lapas B no-
slēgšanas iesniegumu VSAA 

var iesniegt elektroniski, iz-
mantojot www.latvija.lv e-pa-
kalpojumu “E-iesniegums 
VSAA pakalpojumiem”, ie-
sniegumā atzīmējot konkrēto 
darbnespējas lapu. 
Ieguvumi, izmantojot e-darb-
nespējas lapu?
• Ātri. Bez papīriem. E-veselī-
ba nodrošina elektronisku in-
formācijas apmaiņu ar darba 
devēju un VSAA. Papīra formā 
dokumenti vairs nekur nav jā-
nes.
• Viena darbnespējas lapa vi-
sam ārstēšanās periodam. To 
var atvērt, turpināt vai noslēgt 
jebkurš pacientu ārstējošais 
ārsts.
• Informācijas pieejamība. Pa-
cients var apskatīt, izdrukāt vai 
nosūtīt savas e-darbnespējas 
lapas.
E-VESELĪBAS DATU AIZSAR-
DZĪBA
Valsts rūpējas, lai iedzīvotāju 
E-veselības sistēmā uzkrātie 
medicīniskie dati būtu drošī-
bā. Tiek veiktas regulāras sis-
tēmas drošības pārbaudes.
Autorizēšanās tikai ar drošas 
piekļuves līdzekļiem
Iedzīvotāji E-veselībā var au-
torizēties tikai ar drošas pie-
kļuves līdzekļiem:
• internetbankas piekļuves 
datiem;
• elektronisko parakstu;
• personas apliecību (eID). 
Kas var redzēt pacienta me-
dicīniskos datus?
Savu E-veselībā uzkrāto medi-
cīnisko informāciju drīkst ap-
skatīt tikai katrs pats un ārstē-
jošie ārsti. Tāpat E-veselības 
portālā iedzīvotājs var redzēt, 
kurš un kad ir skatījies viņa 
datus, kā arī noteikt pieeju sa-
viem datiem. 

Nacionālais veselības dienests

Kultūras 
ziņas

Janvārī TN vadītāji un 
tautas bibliotēku vadītāji 
iesniedza savus gada dar-
ba plānus un atskaites par 
paveikto 2016.gadā. Ar šo 
informāciju par iepazīties 
Dagdas novada mājas 
lapas sadaļā Kultūra /Bib-
liotēkas un /Tautas nami.

26.janvārī notika Dag-
das novadu bibliotekāru 
pieredzes brauciens pa 
novada bibliotēkām. Katra 
bibliotēka dalījās ar sav-
iem jaunievedumiem bib-
liotēku darbā. Noslēgumā 
Andzeļu Tautas bibliotēkā 
tika pasniegtas piemiņas 
zīmes bibliotekāriem, kas 
nostrādājuši ilgus gadus 
bibliotēkā. Nu jau 53 ga-
dus vienīgā darba vieta 
Lidijai Igaunei ir Ezernieku 
bibliotēka, Marija Aņi-
simova Dagdas novada 
Tautas bibliotēku par savu 
min nu jau 41. gadu, Lud-
mila Paskačima Svariņu 
bibliotēku par savējo sauc 
nu jau 28 gadus. Arī citi 
novada bibliotekāri saņē-
ma savu piemiņas zīmīti 
un piemiņas suvenīru.

Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļa

Sporta skolas aktualitātes
Janvārī sporta skolas au-

dzēkņi piedalījās vairākos 
sporta pasākumos.

10. un 11. janvārī viegl-
atlēti piedalījās sacensībās 
vieglatlētikā Daugavpilī. 
Mūsu audzēkņu rezultāti: 
J.Poļaka - 1.vieta trīssoļlēk-
šanā, 2. vieta tāllēkšanā un 
1000 m skriešanā, 3. vieta 
300 m skriešanā; M.Konošo-
noks - 1.vieta trīssoļlēkšanā 
un augstlēkšanā; L.Pauliņš - 
2. vieta tāllēkšanā, 50 un 300 
m skriešanā un 3. vieta trīsso-
ļlēkšanā.

14. janvārī 2003.-2005. g. 
dzimušiem zēniem sākās Lat-
vijas čempionāts volejbolā. 
Pirmā spēļu vieta bija Aknīs-

te. Mūsu komanda zaudēja 
Sēlijas sporta skolai un Minu-
sas volejbola skolai. Nākamā 
spēle notiks Rīgā. Velēsim 
viņiem nostartēt labāk.

20. janvārī vieglatlēti pie-
dalījās sacensībās Ludzā. 
Par godalgu ieguvējiem kļu-
va: L.Pauliņš - 1. vieta 60 m 
skriešanā un 2. vieta trīsso-
ļlēkšanā; M.Konošonoks-1.
vieta augstlēkšanā un trīsso-
ļlēkšanā, 3. vieta tāllēkšanā; 
A.Fedotovs - 3. vieta 60 m 
skriešanā; J.Poļaka - 2. vieta 
1000 m skriešanā un trīssoļ-
lēkšanā; L.Vasiļevska - 3.vieta 
trīssoļlēkšanā; I.Beitāne - 3. 
vieta lodes grūšanā.

Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis
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Noskaidroti Ziemassvētku noformējuma konkursa 
uzvarētāji

Piektdien, 13.janvārī, Dagdas novada 
pašvaldības sēžu zālē pulcējās konkursa 
“Dagdas novads Ziemassvētku rotā 2016” 
dalībnieki.

Pagājušā gada nogalē konkursa žūrija 
apsekoja visus 19 pieteiktos objektus. Katrs 
svētku noformējums bija pārdomāts, rūpīgi 
veidots, pielāgots apkārtējai videi, pārsteidza 
dažādās izmantotās tehnikas. Žūrijas locekļi 
pārliecinājās, ka ne vienmēr ir vajadzīgs liels 
finansiāls ieguldījums, lai radītu svētku sajūtu. 
Prieks, ka daudzu objektu noformēšanā tika 
iesaistīts kupls pušķotāju pulks, piemēram, 
dažas pirmsskolas izglītības iestādes rotāja ne 
tikai darbinieki, bet iesaistījās arī vecāki. Pri-
vātmāju un daudzdzīvokļu namu dekorēšanā 
piedalījās arī bērni.

Pamatojoties uz konkursa nolikumu, pie-
teiktie objekti tika vērtēti trīs kategorijās: 
“Viensētas/individuālās mājas”; “Daudzdzī-
vokļu mājas”; “Iestādes un uzņēmumi”. Ka-
tegorijā “Viensētas/individuālās mājas” par 
laureātu tika atzīta Jāņa Rutkas māja “Austras” 
Šķaunē. Māja Brīvības ielā 24, Dagdā kļuva 

par laureātu kategorijā “Daudzdzīvokļu mā-
jas”. Kategorijā “Iestādes un uzņēmumi” bija 
ļoti sīva konkurence, jo šajā grupā pieteikti 11 
objekti. Neskatoties uz gandrīz vienādu pun-
ktu skaitu, tomēr žūrija vienojās par laureātu – 
Andrupenes pagasta pārvalde un pirmsskolas 
izglītības iestāde “Avotiņš”, kas atrodas vienā 
ēkā Skolas ielā 3, Andrupenē. Visi konkursa 
laureāti balvā ieguva dāvanu kartes. Ezernieku 
pirmsskolas izglītības iestādei žūrijas komisija 
pasniedza veicināšanas balvu par jauniem un 
neparastiem vizuāliem risinājumiem Ziemas-
svētku un Jaunā gada noformējumā.

Tā kā ikviens konkursa dalībnieks bija ie-
guldījis darbu noformējuma veidošanā un 
veicināja svētku atmosfēras veidošanos, tāpēc 
visiem tika pasniegti Atzinības raksti un pie-
miņas dāvanas, ko varēs izmantot nākamajos 
svētkos – gaismu virtenes.

Liels paldies Ziemassvētku noformējuma 
konkursa dalībniekiem par svētku gaisotnes 
radīšanu! Aicinām arī pārējos iedzīvotājus būt 
aktīviem un radīt svētku sajūtu sev un citiem!

Guna Malinovska

Galšūna lielā zivs
Sestdien, 14.janvārī, pie 

Galšūna ezera valdīja nepa-
rasta rosība. Kaislīgi ziemas 
copes mīļotāji pulcējās uz 
makšķerēšanas festivālu 
“Galšūna lielā zivs”.

Uz festivālu pulcējās re-
kordliels dalībnieku skaits 
– 145 makšķernieki! Uz zem-
ledus copi ieradās ne tikai 
krietns vīriešu pulks, bet arī 
sievietes un bērni. Ieņēmuši 
labākās vietas, katrs nu rādī-
ja savas zivju pievilināšanas 
prasmes. Daži atgriezās no 
ezera tukšām rokām, daži uz 
svēršanu nesa brangus lomus 
– gan līdakas, gan asarus, gan 
plaužus svarā pāri kilogra-
mam.

Pēc svēršanas katrs varē-
ja sasildīties ar siltu un gar-
du zivju zupu, ko pagatavoja 
Jaundomes muižas saimnie-
ces. Tikmēr tiesneši apkopoja 
rezultātus.

Vispirms pateicības vārdi 
tika teikti pasākuma sponso-
riem. Pēc tam nelielas festi-
vāla piemiņas dāvanas tika 
pasniegtas vecākajam da-
lībniekam – Kazimiram Rus-
kulim. Tika pieminēti arī jau-
nākie sacensību dalībnieki 
– Kristaps Utkins un Rainers 
Zukovs. Un tad tika saukti fes-
tivāla uzvarētāju vārdi. Bērnu 
konkurencē 3.vietu ieguva 
viens no jaunākajiem dalīb-
niekiem – Rainers Zukovs, 
2.vietu – Linda Zariņa un 1. 
vietā ar vissmagāko lomu – 
Raivis Kuzņecovs.

Festivālā piedalījās arī ku-
pls sieviešu pulks un konku-
rence bija ļoti sīva. 3. vietā 
palika Raisa Olehno, 2. vietā, 
tikai pavisam nedaudz atpa-
liekot no 1. vietas, ierindojās 
Irina Motiļkova, un 1. vieta – 

Ilzei Baruklei.
Vīru konkurence bija 

daudz sīvāka un arī lomi lielā-
ki. 3. vietā – Anatolijs Pupics, 
2. vietā – Edgars Lipšans un 1. 
vietā – Sandis Gribuška.

Bet ar to festivāls vēl ne-
beidzās. Pēc apbalvošanas 
sekoja “laimes rats”, kurā 
tika izspēlētas sponsoru sa-
gādātās dāvanas. “Laimes 
rata” būtība ir tāda, ka tiek 
griezts rats, kurā atzīmētas 
dažādu sugu zivis, un ikviens 
no dalībniekiem vērtēšanai 
var nodot ratā uzgriezto zivi. 
Vienu no vērtīgākajām dāva-
nām, eholotu no uzņēmuma 
Eholotes.lv, par lielāko raudu 
savā īpašumā ieguva Dzin-
tars Matisāns. Par lielāko plici 
Pāvels Orols saņēma ledus 
urbi. Pēteris Krumpāns saņē-
ma vobleri par lielāko līdaku, 
Jevgēnijs Gorkins – makšķer-
nieku kasti par mazāko raudu. 
Par lielāko asari dāvanu karti 
saņēma Ēriks Guļkevičs, sa-
vukārt par mazāko asari dā-
vanu karti – Pēteris Makuševs. 
Dāvanu kartes ieguva Aivars 
Bērtiņš par lielāko ķīsi un Er-
vīns Žavranoks par lielāko 
plaudi. Par mazāko ķīsi, kas 
svēra vien 6 gramus, dāvanu 
saņēma arī Ilze Barukle.

Liels paldies visiem pasā-
kuma dalībniekiem un īpašs 
paldies sponsoriem par sa-
rūpētajām balvām – uzņē-
mumiem Rapala, Eholotes.
lv, autoskolai Auto-Madara, 
SIA “Lija L”, SIA “Silans”, SIA 
“Staisons”, makšķernieku vei-
kalam Shark, Normark un 
laikrakstam “Ezerzeme” par 
informatīvo atbalstu. Makšķe-
rēšanas festivālu “Galšūna lie-
lā zivs” rīkoja Dagdas novada 
pašvaldība.

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Šogad būs daudz kultūras pasākumu un jubileju
Dagdas novada pašval-

dības mājas lapā ir pieejams 
2017.gada nozīmīgāko kul-
tūras pasākumu plāns, kas 
dos iespēju iedzīvotājiem, 
kuri seko kultūras pasāku-
miem, plānot savu laiku un 
aicināt viesus, jo šogad būs 
daudz pasākumu dažādām 
gaumēm.  

No ikgadējiem festivāliem, 
kuri notiek Dagdā, šogad 
priecēs starptautiskais mūzi-
kas, dejas, bērnu mākslas un 
modes teātra festivāls „Ap-
skauj mani, māmuliņa” maijā, 
kā arī starptautiskais baltkrie-
vu dziesmu un deju festivāls 
“Fest 2017’’ un Dagdas no-
vada svētki “Annas Dagdā” 
jūlijā.

Februārī Dagdas Tautas 
namā tiks godinātas ģimenes. 
Ziemas atvadu pasākumu ai-
cinās jautri nosvinēt Dagdas 
folkloras centrs un Dagdas 
baltkrievu biedrība “Verbica”. 

Gatavojoties Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un deju 
svētkiem 2018.gadā, jau mar-
tā sāksies lielās reģionālās 
deju, dziesmu un koru kolek-
tīvu skates. Dagdā šogad no-
tiks reģionālā folkloras kopu 
un etnogrāfisko ansambļu 
skate.  Pavasarī līdz ar put-
niem sarosīsies dziedātāji - 
notiks Dagdas novada bērnu 

kolektīvu un solistu sadzie-
dāšanās, Galda dziesmu un 
gvelžu saiets, Dagdas novada 
vokālo ansambļu sadziedāša-
nās svētki Andzeļos.  

Maija mēnesis paies Lat-
vijas valsts simtgades zīmē.  
Novada kultūras darbinieki 
piedalīsies Latgales kongresa 
simtgadei veltītos reģionālos 
pasākumos. Savukārt mūsu 
novadā tiks svinēti Baltā gal-
dauta svētki un tiks stādīti 
ozoli pierobežā, piedaloties 
akcijā “Apskauj Latviju!”. 

Jūnijā skatītājus aicinās 
ikgadējie ritma deju svētki 
“Dejotprieks” Asūnē. Vasaras 
saulgriežos Dagdā notiks fes-
tivāla “Baltica 2018” noslēgu-
ma modelēšanas pasākums, 
kurā savu dalību jau apstip-
rinājušas vairāk nekā 40 fol-
kloras kopas un etnogrāfiskie 
ansambļi no visas Latvijas. 
Lustīga līgošana notiks visos 
novada pagastos.

Bagāts pasākumiem būs 
jūlija mēnesis – Jaundomes 
svētki Ezernieku pagastā, 
Dagdas novada mednieku 
saiets Ķepovā, Šokolādes 
svētki Svariņos, Dārza svēt-
ki Konstantinovā, Pļaušanas 
svētki Andrupenē. Augustā 
izskanēs mazākumtautību 
svētki “Zavaļinka” Svariņos, 
kā arī Sadancis Andrupenē, 

Saulespuķu svētki Bērziņos 
un Ludviga diena Ezerniekos. 

Rudens sāksies ar jautru 
Miķeļdienas gadatirgu Šķau-
nē. Oktobrī tiks sumināti no-
vada pedagogi profesion-
ālajos svētkos, kā arī izskanēs 
novada lauksaimnieku balle 
un Baltkrievu kultūras dienas. 
Novembris būs patriotisma 
mēnesis ar bagātīgu pasā-
kumu klāstu veltītu Latvijas 
99.dzimšanas dienai. Ziemas-
svētku gaidīšanas laikā īpašs 
būs jau par tradīciju kļuvušais 
pasākums “Adventes lūgšanu 
brokastis”, kurā viss novads 
vienosies kopīgā lūgšanā, at-
balstot kādu labdarības pro-
jektu. 

Visu gadu Dagdas novada 
Tautas namos, bibliotēkās un 
muzejos būs daudz izstāžu 
katrai gaumei. 

Apsveicam kolektīvus, 
kuriem šogad jubilejas:

40 gadi - Tautas deju an-
samblim “Dagda”

15 gadi - Dagdas TN vokā-
lajai grupai “Solversija”

10 gadi - Asūnes TN vokā-
lajam ansamblim “Paziņas”

5 gadi - Ezernieku SN vo-
kālajam ansamblim “Gamma”

5 gadi - Asūnes TN deju 
grupai “Balzāms dvēselei”

Inese Plesņa,
 IKSN kultūras metodiķe 

Iepriecini māmiņu un tēti svētkos! Pārsteidz ar 
jauku foto!

Cik lēni paiet dienas, kad esi ļoti mazs, 
- tās ir piesātinātas ar brīnumiem. Mīļo mā-
miņ, tēt! Ejiet lēnāk manis dēļ. Skatieties ar 
manām acīm. Atklājiet no jauna visu, ko esat 
aizmirsuši, - visus mazos brīnumus: ziedu un 
peļķi, gliemežvāku un spalvu, oli, varavīksni, 
lapu. Tā ir mana dāvana Jums! /Pema Brauna/

Konkursa mērķis ir aicināt mūsu bērnus sa-
skatīt un iemūžināt skaistas, neparastas fotog-
rāfijas, kuru centrā ir ģimenes dzīve vai notiku-
mi, kas emocionāli pozitīvā gaisotnē asociējas 
ar ģimenes tematiku.

Fotokonkursā var piedalīties bērni un jau-
nieši vecumā no 6 līdz 18 gadiem. No katra 
dalībnieka tiek pieņemti ne vairāk kā 3 darbi. 
Tiem jāatbilst konkursa tēmai, jābūt JPG formā-
tā un nepārsniedz 3Mb. 

Mākslinieciskie darbi, kolāžas un datorkom-

pozīcijas netiek pieņemtas. Tāpat konkursam 
netiek pieņemti sekojoši darbi: autortiesību 
pārkāpumi, saturoši politisku, reliģisku un citu 
propagandu, starpnacionāli naida aicinājumi.

Fotogrāfijas tiek pieņemtas no 1.februāra 
līdz 23.aprīlim. Iesniedzot savu darbu, obligā-
ti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, 
e-pasts un kontakttālrunis.

Darbus sūtīt uz e-pastu karina.karvele@in-
box.lv ar norādi Fotokonkursam vai iesniegt 
personiski Dagdas novada Izglītības, kultūras 
un sporta nodaļā, Mičurina ielā 3a.

Fotokonkursa dalībnieki tiks apbalvoti Dag-
das 4.Starptautiskajā bērnu un jauniešu dzies-
mu, deju un modes teātra festivāla ’’Apskauj 
mani, māmuliņa’’.

Fotogrāfijas būs apskatāmas Dagdas nova-
da mājaslapā: www.dagda.lv.



Dagdas Novada Ziņas6
Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu panākumi
XII Starptautiskajā garīgās mūzikas festivāla „Sudraba 

zvani” ietvaros, 2017.gada 12.janvārī Stanislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Jauno dziedātāju 
Ziemassvētku dziesmu konkurss, kurā piedalījās, apmē-
ram, 80 jaunie dziedātāji no dažādiem reģioniem.

Šajā konkursā piedalījās un guva labus rezultātus 5 Dagdas 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. 

I pakāpes Diplomu saņēma Undīne Kromāne.
II pakāpes Diplomu saņēma Dace Moisejenoka un Aivars 

Eisaks.
III pakāpes Diplomu saņēma Katrīna Kuzņecova un Paula 

Plivča.
Paldies audzēkņiem par centību un atbildību, gatavojoties 

konkursam, bet vecākiem - par atbalstu un Dagdas novada 
pašvaldībai par piedāvāto transportu, kā arī šoferim Jānim Čiv-
kulim. 

Olga Šalajeva 
Dagdas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja 

Par Ezernieku pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes likvidāciju, 
pievienojot Ezernieku vidusskolai

Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības iestāžu institu-
cionālo tīklu Dagdas novadā un nodrošinātu resursu racionālu 
un efektīvu izmantošanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 15.panta ceturtās daļas 1)punktu, 30.panta otro daļu, Iz-
glītības likuma 17.panta trešās daļas 1)punktu, 23.panta otro un 
piekto daļu, 2016.gada 22.decembra Dagdas novada domes 
sēdē tika nolemts likvidēt Dagdas novada pašvaldības iestā-
di  “Ezernieku pagasta pirmskolas izglītības iestāde” pie-
vienojot to Dagdas novada pašvaldības iestādei “Ezernieku 
vidusskola”. Ezernieku PII pievienošana jāpabeidz ne vēlāk kā 
līdz 2017.gada 31.augustam.

Ezernieku vidusskola ir Ezernieku pagasta PII funkciju, saistī-
bu, mantas, finanšu līdzekļu, dokumentu un arhīva pārvaldības 
pārņēmēja.

Ezernieku pagasta PII vadītāja amata pienākumu izpildītājs 
A.Gžibovskis līdz 2017. gada 31.janvārim informēja izglītības 
iestādes darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus par izglītī-
bas iestādes likvidāciju, pievienojot to Ezernieku vidusskolai. Ir 
plānotas atkārtotas tikšanās ar izglītības iestādes darbiniekiem, 
tikšanās ar vecākiem. 

PII Ezernieki atrodas atsevišķi no Ezernieku vidusskolas, 
skaistā meža ielokā. 2016. gadā vasarā tika ieguldīti vairāk nekā 
14950 EUR iestādes sanitārā mezgla remontam, spēļu laukuma 
labiekārtošanai, PVD ieteikumu izpildei. 2016. gadā PII Ezernieki 
ir divas grupas: 5.-6.g.bērnu grupiņa ar 20 bērniem un jaunāko 
bērnu grupiņa ar 19 bērniem. Kopā ir 39 bērni. Vecāki par savu 
bērnu maksā dienā 1,70 EUR (tas ir paredzēts bērnu trīsreizējai 
ēdināšanai).

Marija Micķeviča
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

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

/Zenta Mauriņa/
Šoreiz veiksmes stāsta varonis ir Skaidrī-

te Kupše. Viņa kopā ar vīru vairāk nekā 10 
gadus nodarbojas ar biškopību. 2014. gadā 
viņa ieguva titulu “Gada jaunais biškopis”.

Kā Jūs sākāt nodarboties ar biškopību?
Tas viss notika vairāk nekā pirms 10 ga-

diem. Kādreiz mani vecāki nodarbojās ar bi-
tēm, tolaik viņiem nebija daudz saimju. Līdz 
ar mammas aiziešanu aizsaulē bojā aizgāja arī 
visas bišu saimes. Nekad nebija domas kopt 
dravu, taču bitēm bija citi plāni. Pirms vairā-
kiem gadiem vienā no vecās dravas tukšajiem 
stropiem apmeties meža bišu spiets. Man 
nekas cits neatlika, kā vien pārcilāt mammas 
atstātos biškopja krājumus un doties sagaidīt 
negaidītos viesus. Ar šo stropu viss arī sākās. 

Cik sen nodarbojaties ar biškopību?
Nodarbojos ar biškopību kopš 2004. gada 

sākuma. Taču 2006. gadā saimniecību reģis-
trēju kā bioloģisko saimniecību.

Kad Jums bija pirmā saskarsme ar bi-
tēm?

Tas notika bērnībā, kad kopā ar mammu 
gāju pie bitēm. 

Kur esat ieguvuši zināšanas, kas ir nepie-
ciešamas Jūsu darbības jomā?  

Kaut kādas zināšanas esmu ieguvusi no ve-
cākiem, kad gāju kopā ar mammu, viņa man 
stāstīja un rādīja, kā visu ir jādara. Taču tas bija 
par maz. Pirms kāda laika esmu iestājusies Lat-
vijas Biškopības biedrībā. Un esmu apmeklē-
jusi divu gadu biškopības kursus, kur esmu ie-
guvusi nepieciešamās zināšanas un iemaņas. 
Tagad turpinu apmeklēt dažādus seminārus 
un konferences. 

Kā bišu mātes atšķiras no parastajām bi-
tēm?

Bišu māte ir lielāka un garāka. Pie manis 
dažas bišu mammas ir krāsotas, jo kad pāriet 
divi, trīs gadi bišu mammu vajag mainīt, lai 
viņa labi strādātu. Tāpēc es katru gadu bites 
krāsoju, piemēram 2016. gadā bija sarkana, 
bet 2015. gadā – dzeltena, tad var vieglāk 
orientēties, cik gadu ir katrai no bišu mam-
mas. Katrā stropā ir pa vienai bišu mammai. 
Katrai bitei stropā ir savi pienākumi.  

Cik Jums kopā ir saimju?
Pašlaik dravā ir 43 saimes. Ik pa laikam bi-

tes pašas atlido, atliek vien saimi noķert un no-
gādāt uz stropu. Dažkārt bišu ķeršana izrādās 
visai sarežģīta, jo tās apmetas grūti pieejamās 
vietās.  

Ar kādām problēmām saskaraties biško-
pībā?

Lielākā problēma ir tas, ka inventārs ir ļoti 
dārgs. Tā kā es sāku ar vecajiem stropiem strā-
dāt, tāpēc tie bieži ir jālabo. Vēl viena problē-
ma, kuru mēs nevar kontrolēt, ir laika apstākļi, 
ja ir lietaina vasara, tad medus nav daudz.

Ceru, ka tagad būs daudz vieglāk, jo esmu 
uzrakstījusi projektu, lai varētu iegādāties jau-
nus stropus. Nu, beidzot projekts izgāja un jau 
lielākā daļa stropu jau ir nomainīti. Tuvākajā 

laikā arī pārējie stropi būs jau jauni. 
Kādus izstrādājumus Jūs piedāvājat?
Galvenais jau tomēr ir medutiņš. Vēl ir da-

žāda veida svecītes.  
Kur Jūsu produktus var iegādāties?
Protams, manus produktus var iegādāties 

pie manis. Un vēl Ziemassvētku tirdziņā, kas 
notika Dagdas Tautas namā.

Vai uz medu ir liels pieprasījums?
Uz medu pieprasījums vienmēr ir liels. 

Manu medu pērk ne tikai vietējie iedzīvotāji, 
bet arī iedzīvotāji no citiem novadiem.

Kā plānojat attīstīties turpmāk?
Pašlaik plānojam palielināt dravu. Kā arī 

plānojam piedāvāt ne tikai medu, bet arī mai-
zītes un ziedputekšņus. 

Ko Jūs varētu novēlēt citiem biškop-
jiem?

Citiem biškopjiem novēlu veiksmi, lai 
2017. gads ir labāks par 2016. gadu. Bet tiem, 
kas plāno nodarboties ar bitēm, es droši saku, 
lai viņi mēģina to darīt, jo tas ir ļoti interesants 
darbs. 

Skaidrītei novēlu pacietību, veiksmi un 
protams veselību, lai izdodas viss ieplāno-

tais!
Evita Krūmiņa

Aizvadīta “Latgales Gada balva 
2015” pasniegšanas ceremonija

Latgales Gada balvas pa-
sniegšanas ceremonija noti-
ka 28.janvārī Maltas Tautas 
namā, lai godinātu Latga-
les cilvēkus, organizācijas, 
uzņēmumus par īpašiem 
nopelniem un ieguldījumu 
cilvēka ilgtspējīgā attīstībā.

No Dagdas novada tika 
pieteikti 11 nominanti:

Nominācijā Latgales gada 
labākais lauksaimnieks “Savas 
zemes saimnieks” – Z/S „Ža-
voronkovo” īpašnieks Alek-
sandrs Žavoronkovs un Z/S 
“Jaunkalni” īpašnieks Andris  
Mizāns.

Nominācijā ‘’Latgales 
gada aktīvākais jaunietis’’ – 
Dagdas vidusskolas 10.klases 
skolēns Aleksandrs    Dobro-
voļskis.

Nominācijā “Latgales gada 
ģimene” - SIA „ZAS” īpašniece 
Svetlana Mahmudova.

Nominācijā “Latgales gada 
aktīvākais seniors” - Dagdas 
mūzikas un mākslas skola sko-
lotāja Irma Pakaļuka, mājas 
Asūnes ielā 2, Dagdā vecākā, 

Dagdas pensionāru biedrības 
seniors Jānis Nartišs, Ezernie-
ku Tautas bibliotēkas vadītāja 
Lidija Igaune un Z/S  „Čadi” 
īpašnieks Nikolajs Gaļilejevs.

Nominācijā ”Latgales 
gada sirds cilvēks” - Folkloras  
kopas ‘’Olūteņi” vadītāja Inta 
Viļuma, Landskoronas  kato-
ļu  draudzes  prāvests Aivars  
Kursītis, Veselības un sociālo 
pakalpojumu centrs „Dagda” 
vadītājs Andris Badūns.

No Dagdas novada balvas 
saņēma 4 cilvēki. Nominācijā 
Latgales gada labākais lauk-
saimnieks “Savas zemes saim-
nieks” balvu saņēma Andris 
Mizāns. Mahmudova ģimene 
kļuva par Latgales gada ģi-
meni. Par Latgales gada aktī-
vāko senioru kļuva Ezernieku 
Tautas bibliotēkas vadītāja Li-
dija Igaune. Par Latgales gada 
sirds cilvēku kļuva Landskoro-
nas katoļu draudzes prāvests 
Aivars Kursītis. 

Paldies visiem nominan-
tiem no Dagdas novada!

Marija Micķeviča
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Pasākumi Dagdas novada 

bibliotēkās:
Andrupenē:
No 01.02. A. Rabkevičas 
gleznu izstāde
01.02. – 10.02. Literatūras 
izstāde “Ja katra balta doma 
kļūs par sveci…”
13.02. – 17.02. B.Blobelas 
grāmatu izstāde un tematiski 
pasākumi jauniešiem.
Andzeļos:
21.01. – 24.01. Literatūras iz-
stāde “Ja tu vēl nevingro, tad 
sāc!”
Asūnē:
06.02. Literatūras izstāde vel-
tīta politiķim Z.A.Meierovi-
cam – 130
09.02. Literatūras izstāde 
veltīta dzejniecei M.Ķempei 
– 110
10.02 Literatūras izstāde vel-
tīta aktrisei E.Radziņai – 100
15.02. Literatūras izstāde vel-
tīta rakstniekam M.Steigam 
– 90
24.02. Literatūras izstāde vel-
tīta S.Kaldupei – 95
Bērziņos:
06.02. – 13.02. Literatūras 
izstāde veltīta dzejniecei 
M.Ķempei – 110
16.02. – 21.02. Literatūras 
izstāde veltīta dzejniecei M. 
Zālītei – 65
22.02. – 28.02. Literatūras 
izstāde veltīta rakstniecei S. 
Kaldupei – 95
Dagdā:
24.02. Jaunumu diena
Dagdas pagastā:
06.02. – 10.02. Literatūras 
izstāde veltīta dzejniecei M. 
Ķempei – 110
06.02. – 17.02. Izstāde un ra-
došā darbnīca veltīta Valentī-
ndienai
13.02. – 20.02. Biogrāfijas un 
darbu izstāde veltīta dzejnie-
cei M. Zālītei – 65
20.02. – 28.02. Literatūras 
izstāde veltīta rakstniecei S. 
Kaldupei - 95

01.03. – 10.03. Biogrāfijas un 
darbu izstāde veltīta dzejnie-
kam A. Skalbem - 95
Ezerniekos:
09.02. Literatūras izstāde 
M.Ķempei – 110
11.02. Amerikāņu rakstnie-
kam S.Šeldonam – 100
24.02. Rakstniecei S.Kal-
dupei – 95
24.01. – 15.02. “Aivja Pīzeļa 
gleznu izstāde”
Konstantinovā:
07.02. Literatūras izstāde 
M.Zālītei – 65
09.02. Literatūras izstāde 
M.Ķempei – 110
13.02. Radošā darbnīca “Va-
lentīndiena”
24.02. Literatūras izstāde 
S.Kaldupei – 95
Ķepovā:
13.02. – 16.02. Izstāde veltī-
ta Valentīndienai “Sirds lies-
mās”
Svariņos:
No 06.02. Literatūras izstāde 
“Dzejniecei M.Ķempei - 110”
No 08.02. Literatūras izstāde 
amerikāņu rakstniekam “S.
Šeldonam - 100”
14.02. Derīgo padomu stun-
da “Es daru tā…”
No 16.02. Literatūras izstāde 
“M.Zālītei - 65”
No 21.02. Literatūras izstāde 
“Rakstniecei S.Kaldupei - 95”
24.02. – Bibliotekārā stunda 
“Nāc un meklē Letonika.lv”
01.02. – 28.02. “Dzīve ērtāka, 
lētāka ar internetu” (konsul-
tācijas par e-pakalpojumiem)
Šķaunē:
03.02. – 15.02. Literatūras 
izstāde veltīta Sv. Valentīna 
dienai
06.02. – 18.02. Literatūras 
izstāde veltīta dzejnieces M. 
Ķempes 110. atceres dienai.
21.02. – 02.03. Literatūras 
izstāde “Vizin mani, kamani-
ņas, Metenīša vakarā”

Kultūras 
pasākumi:

Dagdā:
04.02.  – Diskotēka
10.02.  – Kāzu gadadienu 
svinību pasākums
17.02.  – Krāslavas KN ama-
tierteātris ar izrādi “Ontans i 
Zīmassvātki”
18.02.  – Bitenieku konferen-
ce
25.02.  – Aglonas Bazilikas 
un kora skolas koru koncerts
25.02.  – Ziemas atvadu pa-
sākums
25.02.  – Diskotēka

Ķepovā:
15.02. – Senioru atpūtas va-
kars “Sirsnīgā balle”

Svariņos:
03.02.  – “Kultūras zvaigznājs 
2017”
25.02. – Pavasara gaidīšanas 
svētki “Pankūku cepu, pankū-
ku ēdu!”

Aicinām piedalīties foto konkursā
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas iz-

sludina foto konkursu “Skaistākie māmiņu 
un vecmāmiņu adījumi”.

Lai piedalītos konkursā, jānofotografē savs 
pašas radītais adījums (tie var būt cimdi, ze-
ķes, šalle, jaka vai cits izstrādājums). Ja iespē-
jams, nofotografē darbiņu kā tas ir tapis soli 
pa solim. Ja adījums tapis jau senāk, der arī 
gala produkta fotogrāfija. Bet tad fotogrāfijai 
jāpievieno apraksts, kurā tiks norādīts cik dzi-
jas nepieciešams, kādu dziju labāk izvēlēties, 
kā adīt un cik ilgs laiks vajadzīgs, lai šādu dar-
biņu uztaisītu. Savā stāstā par konkrēto adī-
jumu (to, kuru redzēsim fotogrāfijā) jānorāda 
kādam mērķis tas tika darināts. 

Konkurss norisināsies no 2017.gada 1.feb-
ruāra līdz 23.aprīlim. Foto un aprakstus iesū-
tīt elektroniski uz e-pastu: mickevica.marija@
inbox.lv. 

Pie katra darba jānorāda vārds, uzvārds, 
tālruņa numurs!

Visas fotogrāfijas būs apskatāmas 4.Starp-
tautiskajā bērnu un jauniešu dziesmu, deju un 
modes teātra festivālā “Apskauj mani, māmu-
liņa” un Dagdas novada mājas lapā www.da-
gda.lv.

Papildus informācija ir pieejama www.
dagda.lv /Izglītība /Konkursi. Jautājumu 
gadījumā varat vērsties pa tālr. 65653240, 
mob. 28626484.

Labas pārvaldības 
saukļi sabiedrības 

informēšanai

Laba pārvaldība 
uzliek pienākumu 
valsts un pašvaldības 
iestādei būt pieeja-
mai ne tikai formāli, 
bet arī reāli.

Cilvēkam ir tiesī-
bas uz sasniedzamu 
valsts pārvaldi. Minē-
tais nozīmē ne tikai 
fiziskās vides pieeja-
mību ar vienlīdzīgām 
iespējām, tai skaitā, 
arī personām ar da-
žāda veida invaliditā-
ti, bet arī informācijas 
pieejamību un iedzī-
votājiem draudzīgu 
pieņemšanas laiku.



Viņsaulē aizgājušie* janvārī:
Valentīna Baranovska (dz.1937.g.)
Zinaīda Bernatoviča (dz.1929.g.)
Regīna Bidzāne (dz.1941.g.)
Fjodors Bogdanovs (dz.1953.g.)
Antonija Fedotova (dz.1959.g.)
Stanislavs Golubs (dz.1943.g.)
Antons Kolovza (dz.1927.g.)
Regīna Kromāne (dz.1941.g.)
Valdis Lapiņš (dz.1941.g.)
Janīna Litvina (dz.1948.g.)
Georgijs Ļisovs (dz.1949.g.)
Domenika Mozule (dz.1928.g.)
Vladislavs Muiznieks (dz.1947.g.)
Vilgelms Ostrovskis 
(dz.1936.g.)
Marija Ribočkina (dz.1923.g.)
Stanislavs Ruskulis 
(dz.1947.g.)
Jeļizaveta Šapolovska 
(dz.1943.g.)
Irēna Januškeviča (dz.1957.g.)
Olga Mūrniece (dz.1922.g.)
Jakovs Puzanovs (dz.1957.g.)
Monika Zeiza (dz.1929.g.)
Janīna Ivanova (dz.1943.g.)

* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā  līdz 30.01.

Izsakām dziļu 
līdzjūtību

 tuviniekiem

Dzimušie* Dagdas novadā
janvārī:
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Februāra jubilāri* Dagdas novadā

-70-
Dorofejevs Oļegs, 01.02., Ezernieku pag.

Brensone Ina, 12.02., Ezernieku pag.
Savickis Vladislavs, 25.02., Andrupenes pag.

-75-
Puzanovs Makarijs, 12.02., Andrupenes pag.

Davidenko Viktors, 14.02., Svariņu pag.
Litvins Pāvels, 20.02., Ķepovas pag.

-80-
Kaira Regīna, 08.02., Dagda

Līpiņa Valentīna, 15.02., Dagda
Jakimovs Afanasijs, 28.02., Dagda

-85-
Gavriloveca Jekaterina, 10.02., Šķaunes pag.

Trepša Anna, 13.02., Dagda
Rutka Jānis, 18.02., Šķaunes pag.

Kuzmenko Ņina, 25.02., Dagdas pag.

-90-
Mežiņa Adele, 17.02., Dagda

Levaškoviča Alīna, 25.02., Asūnes pag.

Sirsnīgi sveicam
 skaistajā dzīves jubilejā!

Elizabete Plesņa
Mija Aleiņikova

Laura Zariņa
Gabriela Vjatere
Arina Ļebedeva

Jaroslavs Andžāns
Daniels Galilejevs

Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums
 “Dagdas Novada Ziņas”

Alejas ielā 4, Dagda, 
Dagdas novads, LV - 5674

Redaktores: Evika Muizniece, 
Evita Krūmiņa - 

evita.krumina@dagda.lv,
 tālr. 29190911, 65681721

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100

Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

Izdevumā publicētie materiāli ne 
vienmēr atspoguļo Dagdas novada 
domes viedokli. Par faktu pareizību 
atbild autors.

Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

Mobilais mamogrāfs Dagdā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmek-

lējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības 
Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 
23. februārī un 24. februārī. 

Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselī-
bas un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”, 
Brīvības iela 29. 

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI 
pēc iepriekšēja pieraksta!

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 
40 un 27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagata-
vot personas kodu un tālruņa numuru)

Sīkāka informācija www.mamografi ja.lv. 


