
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 5. jūlijā

Izskanējis 5. Starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls 
"Apskauj mani, māmuliņa!"

Parakstīts projekta līgums Lietuvā

25.aprīlī starp Dagdas 
novada pašvaldību un Lie-
tuvas “Visagino kūrybos 
namai” tika parakstīts 
partnerības līgums par 
Latvijas - Lietuvas pārro-
bežu sadarbības program-
mas projekta „VESELĪGA 
DZĪVE - PIRMIE SOĻI 
RADĪT LAIMĪGU NĀ-

KOTNI (HEALTHY LIFE 
- FIRST STEPS IN CRE-
ATING HAPPY FUTURE/
HEALTHYLIFE, LLI-
329” īstenošanu. Līgumu 
parakstīja Dagdas novada 
pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Aivars Trūlis un 
Lietuvas “Visagino kūry-
bos namai” direktore Svet-

lana Šadčeneva.
Īstenojot šo projektu, 

Dagdas novada pašvaldības 
attīstībā tiks ieguldītas apjo-
mīgas investīcijas gan mācī-
bu programmu izveidošanā, 
gan starptautisku izglītojošo 
pasākumu īstenošanā, gan 
mācību infrastruktūras uzla-
bošanā, kas būtiski uzlabos 
mācību iestādes kapacitāti, 
samazinās sociālo nevien-
līdzību, uzlabojot izpratni 
par veselīgu dzīvesveidu 
un ekoloģiju starp riskam 
pakļautiem jauniešiem un 

bērniem ar īpašajām vaja-
dzībām, veidojot draudzīgu 
tīklu starp Lietuvas un Latvi-
jas jauniešiem.

Projektā piešķirtais finan-
sējums: projekta kopēja 
summa – 720 069,24 EUR, 
no tiem 612 058,85 EUR – 85 
% ERAF, 108 010,39 valsts 
budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldī-
bas kopējā finansējuma daļa 
371 145,04 EUR, no tiem 
315 473,28 EUR – ERAF un 
55 671,76  EUR – valsts bu-
džeta finansējums.

Saite uz Programmas mā-
jas lapu www.latlit.eu.   

Saite uz oficiālo ES mājas 
lapu www.europa.eu.

Šī informācija ir sagatavota 
ar Eiropas Savienības finan-
siālo atbalstu.

Par šīs publikācijas saturu 
pilnībā atbild Dagdas novada 
pašvaldība, un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

 Projekta koordinatore: 
Ligita Nagļa, 

ligita.nagla@dagda.lv

Ieskaņu koncerts Asūnē
Ieskaņu koncerts pie "VSPC Dagda"

Festivāla dalībnieku gājiens Lasiet par festivālu 5.lpp
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24. maija Domes sēdes lēmumi
Izskatot jautājumu par Dagdas novada paš-

valdības 2017.gada pārskatu, tas netika apstip-
rināts, jo nesaņēma domes deputātu nepiecieša-
mo balsu vairākumu. 
Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 

41 500,00 apmērā izglītības investīciju projekta 
„Dagdas vidusskolas telpu remontdarbi (Mājturī-
bas un darbmācības kabinetu remonts, skolas jum-
ta nožogojuma montāža)” realizācijai. 
Deputāti apstiprināja Dagdas Tūrisma informā-

cijas centra 2018.gada suvenīru cenrādi no 2018.
gada 1.jūnija.
Nolēma izslēgt no Asūnes pagasta pārvaldes bi-

lances bezcerīgā debitora parādu, sakarā ar uzņē-
muma likvidāciju.
Tika nolemts novirzīt no pašvaldības 2018.gada 

speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritori-
ju un mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda 
nesadalītajiem līdzekļiem papildus EUR 10 000  
pašvaldības ceļa Altinīki–Ostravļani uzlabošanai 
Ezernieku pagastā.
Tika apstiprināts Dagdas pilsētas pirmsskolas iz-

glītības iestādes „Saulīte” nolikums jaunā redak-
cijā.
Sakarā ar Šķaunes pamatskolas reorganizāciju par 

Šķaunes sākumskolu no 2018. gada 1. septembra, 
tika apstiprināts Šķaunes sākumskolas nolikums. 
Deputāti saskaņoja Veselības un sociālo pakalpo-

jumu centra „Dagda” vadītāja dalību PPSC „AIS-
MA” organizētajā izbraukuma seminārā Polijā, 
š.g. 31.maijā – 3.jūnijā.
Tika atteikts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvie-

tu vienai personai.
Nolēma komandēt dalībai XXVI Vispārējos lat-

viešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā, laikā no 
2018.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 8.jūlijam, šādu 
Dagdas novada amatiermākslas kolektīvus:

 ▪ Andrupenes kapela;
 ▪ Andrupenes TN folkloras kopa „Sovvaļnīki”;
 ▪ Andrupenes TN vidējās paaudzes deju kopa 

„Ondrupīši”;

 ▪ Andzeļu TN vidējās paaudzes deju kopa „Eži” 
 ▪ Dagdas baltkrievu ansamblis „Akoļica”;
 ▪ Dagdas folkloras kopa „Olūteņi”;
 ▪ Dagdas novada TN sieviešu koris „Vēju roze”;
 ▪ Dagdas TN tautas deju ansamblis „Dagda”;
 ▪ Dagdas vidusskolas bērnu deju kolektīvs „Dar-

dedze”.
Nolēma izmaksāt dienas naudu augstākminēto 

amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem par laika 
posmu no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 8. 
jūlijam.
Sakarā ar Konstantinovas sākumskolas likvidāci-

ju, nolēma atbrīvot Dainu Jakoveli no Konstanti-
novas sākumskolas direktora pienākumu izpildītā-
ja amata ar 2018.gada 31.augustu.
Sakarā ar Asūnes un Šķaunes pamatskolu reor-

ganizāciju, nolēma atbrīvot Asūnes direktora pie-
nākumu izpildītāju un Šķaunes pamatskolas direk-
tora pienākumu izpildītāju no amata ar 2018.gada 
31.augustu.
Sakarā ar Asūnes pamatskolas reorganizāciju par 

sākumskolu, tika nolemts iecelt Zitu Gražuli par 
Asūnes sākumskolas direktora amata pienākumu 
izpildītāju ar 2018.gada 1.septembri.
Sakarā ar Šķaunes pamatskolas reorganizāciju 

par sākumskolu, tika nolemts iecelt Mariju Andžā-
ni par Šķaunes sākumskolas direktora amata pie-
nākumu izpildītāju ar 2018.gada 1.septembri.
Vienai personai veikta dzīvokļa apmaiņa, divām 

personām pagarināti īres līgumi un vienai personai 
izīrēta dzīvojamā platība.
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors tika 

pilnvarots slēgt pirkuma līgumu par nekustamā 
īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā, pār-
došanu Individuālajam komersantam „Modes”.
Atzina par nenotikušu pašvaldības nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Asūnes  ielā 23, Dagdā, 
Dagdas novadā 2018.gada 7.maija izsoli un nolē-
ma rīkot  atkārtotu šī nekustamā īpašuma izsoli, 
pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  no nosa-
cītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu EUR  

320,00.
Atzina par nenotikušu pašvaldības nekustamo 

īpašuma - dzīvokļa Nr. 3 Asūnes  ielā 23, Dagdā, 
Dagdas novadā 2018.gada 7.maija izsoli un nolē-
ma rīkot atkārtotu šī nekustamā īpašuma izsoli, pa-
zeminot izsoles sākumcenu par 20%  no nosacītās 
cenas, un noteikt izsoles sākumcenu EUR  400,00
Tika izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautā-

jumi: par pašvaldības zemes vienību reģistrēšanu 
zemesgrāmatā; par nekustamā īpašuma sadali un 
jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas 
tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību 
izbeigšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; 
par zemes nomas tiesību pāreju; par neiznomātu 
zemes gabalu sarakstu apstiprināšanu (saraksts 
pieejams Dagdas novada pašvaldības mājaslapā 
www.dagda.lv/Tautsaimniecība/Zemes noma); 
par zemes vienības adreses grozīšanu, par zemes 
vienības adreses likvidēšanu un adreses piešķirša-
nu; par zemes ierīcības projekta izstrādi; par ze-
mes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumiem; 
par grozījumiem zemes vienību zemes lietošanas 
veidu eksplikācijā; par mazdārziņiem, ganībām un 
garāžām iznomāto zemesgabalu Dagdā sarakstu 
apstiprināšanu; par zemes gabala platības precizē-
šanu.
Tika pieņemts zināšanai izpilddirektora pārskats 

par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto 
lēmumu izpildes gaitu.
Papildus tika izskatīts viens jautājums - tika no-

lemts izsludināt atkārtotu konkursu uz Dagdas no-
vada bibliotēkas vadītāja amatu.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un 
audio ierakstu var iepazīties www.dagda.lv / Paš-
valdība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļas vadītāja

Paveiktie darbi maijā Dagdas novadā
Andzeļu un Andrupenes pagastos:

* Tā kā ir iestājies pavasaris, turpinās aprīlī ie-
sāktie teritoriju labiekārtošanas darbi - appļautas 
kapsētas, ciematu teritorijas, ierīkotas puķu dobes, 
peldvietu aprīkošana un apkārtnes uzkopšana. Ie-
spēju robežās tika greiderēti pagasta ceļi, cirsti 
krūmi ceļmalās. Tika veikta ceļu un ielu malu 
apsekošana un kopšana, kā arī kapsētu teritoriju  
apļaušana un tīrīšana.
Asūnes pagastā:

* Solu remonts Asūnes estrādē; āra tualetes 
jumta remonts pie saietu nama; Asūnes teritorijas 
pļaušana un apzaļumošana; traktortehnikas saga-
tavošana tehniskai apskatei; Kaitras pludmales te-
ritorijas sakārtošana.
Bērziņu pagastā:

* Malkas savešana no ceļmalām (Nāzari-Nāza-
ru kapi; Moroziki-Vidņeva); kapsētu sakopšana; 
pagasta ceļu planēšana; malkas salikšana šķūnī; 
teritorijas sakopšana pie BLPC „Upmala”; veco 
koku, krūmu izzāģēšana.

Dagdā, Dagdas pagastā:
* Pļaušana; puķu statīvu ierīkošana, puķu stādī-

šana puķu dobēs, puķu kastēs un to kopšana; Lat-
vijas simtgades dekorāciju izgatavošana un uzstā-
dīšana; ēkas Daugavpils ielā 8 iekšējais remonts; 
Dagdas jaunās pludmales stāvlaukuma grants se-
guma atjaunošana; notiek āra klases ierīkošanas 
darbi pie Dagdas vidusskolas; tiek uzstādīti āra 
trenažieri Dagdas jaunajā pludmalē; žoga uzstādī-
šana Bojāru kapos.
Ezernieku pagastā:

* Pagastā tika veikta ūdens sistēmas un iekārtu 
profilaktiskā dezinfekcija, tika pārvietotas šūpoles 
no pagasta ceļa uz labiekārtotu vietu, bērnudārzā 
esošajā internāta telpās 1. stāvā tika veikts kosmē-
tiskais remonts un 4 telpām tika nomainīti apkures 
radiatori.
Konstantinovas pagastā:

* Pagasta teritorijas appļaušana, puķu dobju sa-
kopšana; kapsētu appļaušana; malkas gatavošana 
apkures sezonai; tehnikas gatavošana tehniskai 

apskatei; Mātes dienas koncerts ar Baltkrievijas 
kolektīviem un Konstantinovas pagasta sākum-
skolas skolēnu uzstāšanos.
Ķepovas pagastā:

* Tika veikti pagasta kapu teritoriju sakopšanas 
darbi; šķūņos tika salikta sagatavotā malka nāko-
šai apkures sezonai; appļautas atpūtas teritorijas 
Apaļu un Neikšānu ciemos.
Svariņu pagastā:

* Pagastā tika veikta pašvaldības ceļmalu ap-
pļaušana, kapsētu kopšana, izravētas puķu dobes; 
jauna informatīva stenda celšana.
Šķaunes pagastā:

* Strādnieki aktīvi veica ikdienas darbus: pļāva 
zāli pagasta teritorijā; veica kapsētu appļaušanu 
un teritorijas sakopšanu pirms kapusvētkiem; ap-
pļautas un sakārtotas ūdens ieguves vietas. Šķau-
nes vecajos kapos izzāģēja bīstamos kokus, izveda 
malku un sakopa teritoriju. Pabeigti pašvaldības 
cirsmu (3,7ha platība) kopšanas darbi.

Asūnes ceļa remontdarbi
14. maijā VAS „Latvijas Valsts 

ceļi” pārstāve Ārija Svarinska 
pastāstīja par vietējā autoce-
ļa Dagda – Asūne remontdarbu 
gaitu.

Būvdarbi rit pilnā sparā: tiek 
rakti grāvji, novākts apaugums un 
liekā grunts. Teritorija ir attīrīta no 
ceļa malās augošajiem krūmiem, 
nozāģēti liekie koki, kas traucē 
grāvju tīrīšanai.

Nākošais ceļa remontdarbu pro-
cess -  pamatu nesošās kārtas būv-

niecība 15cm platumā, pēc tam 
visam pāri klāta dubultā virsma. 
Rezultātā - ceļš šajā posmā vairs 
nebūs putekļains.

Būvdarbus veic ceļu būves fir-
ma SIA „Binders”, uzraudzību veic 
Personu apvienības SIA „Polyroid” 
un SIA „Ingway”.

Paredzētais būvdarbu beigu ter-
miņš ir 06.07.2018.

Gaidīsim gala rezultātu!
Dace Rune

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Dagdas novadā tiks pārbūvēti lauku ceļi

Šī gada maijā ir uzsākti 
ceļu pārbūves darbi Kon-
stantinovas, Šķaunes un 
Bērziņu pagastos, tāpēc 
aicinām iedzīvotājus sekot 
līdzi satiksmes ierobežoju-
miem būvdarbu laikā.

Atbilstoši pasākuma no-
sacījumiem tiek veikta to 
pašvaldības grants ceļu pār-
būve, kas apstiprināti Dag-
das novada attīstības prog-
rammā 2013. - 2019. gadam 
un noteikti kā prioritārie ceļi 
pagastos, lai veicinātu uzņē-
mējdarbības attīstību, tādē-
jādi uzlabojot arī iedzīvotāju 
dzīves vidi.

Ceļu pārbūve notiek projek-
ta Nr.17-03-A00702-000100 
“Dagdas novada lauku ceļu 
infrastruktūras pārbūve” ie-
tvaros un tiek paredzēts pār-
būvēt sekojošos ceļus:

• Aleksandrova – Skudriķi 
(4,6 km posms)

• Porečje – Malcāni (2,46 
km posms)

• Krasnopole – Malcāni 
(4,95 km posms)
Ceļu pārbūvē iesaistītie uzņē-
mēji:

• Aleksandrova – Skudriķi 
– noslēgts līgums ar Koman-
dītsabiedrību “V.N.A. Būv-
nieks”, būvuzraugs Valērijs 

Bluss
• Porečje – Malcāni – Kra-

snopole – noslēgts līgums ar 
SIA “Riviera L”, būvuzraugs 
SIA “Baltline Globe”

• Abu objektu autoruzrau-
dzību nodrošina IK “Metrs”.

Projekta kopējās izmak-
sas sastāda 860 843,83 EUR, 
Dagdas novada pašvaldības 
līdzfinansējums (10%) 86 
084,38 EUR.

Publiskais finansējums 
774 759,45 EUR (90%)  ap-
mērā.

Olga Gekiša
Projektu koordinators

Dagdas Folkloras centram ir iegādāti 
senie Latgales tērpi

Latgales tērpu iegā-
de noritēja Lauku at-
balsta dienesta un Vie-
tējās rīcības grupas 
“Krāslavas rajona partne-
rība” atbalstītā projekta Nr. 
3-AL33-A019.2202-000004 
“Latgales kultūrvēsturiskā 
mantojuma popularizēša-
na un sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošana, iegādājo-
ties senos Latgales tērpus” 
ietvaros, kas tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lat-
vijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020.gadam 
apakšpasākumā “Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrī-

bas virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”.

Projekta uzsākšanas pos-
mā tika veikts iepirkums, 
pamatojoties uz kuru tika 
noslēgts līgums ar biedrību 
“Ludzas amatnieks” par seno 
Latgales tērpu iegādi: 10 sie-
viešu tērpu, 2 meitu tērpu un 
3 vīriešu tērpu komplektiem.

Līguma ietvaros notika sa-
darbība starp biedrību “Lu-
dzas amatnieks” un Dagdas 
Folkloras centra vadītāju 
Intu Viļumu. Šujot tērpus 
tika ņemta vērā 12.-13.gad-
simta Latgaļu ģērbšanās kul-
tūra. 

Folkloras centrā darbojas 

folkloras kopa “Olūteņi”, 
kura caur dziesmām, tradīci-
jām un tērpiem iepazīstinās 
novada iedzīvotājus un tā 
ciemiņus ar novada tradicio-
nālās kultūras mantojumu. 
Iegādātie tērpi ir brīvi pieeja-
mi apskatīšanai Dagdas Fol-
kloras centrā.

Projekta kopējās izmak-
sas 10 870,00 EUR, Dagdas 
novada pašvaldības līdzfi-
nansējums 2729,50 EUR.

Publiskais finansējums – 
8140,50 EUR.

Olga Gekiša
Projektu koordinators

Dagdas novada pašvaldības pro-
jektu konkursa “Sabiedrība ar 

dvēseli 2018” rezultāti

Projektu konkursa ie-
tvaros pavisam kopā tika 
iesniegti 14 projektu pietei-
kumi, no tiem vērtēšanas 
komisija finansiāli atbalstī-
ja 11 projektus uz kopējo 
summu 4805,77 EUR. Fi-
nansējumu saņems:
1. Dagdas katoļu draudzes 
projekts “Soliņi, kas aicina!” 
– 499,15 EUR;
2. Iedzīvotāju grupas 
“Šķaunes sievietes” projekts 
“Teritorijas labiekārtošana 
pie novadnieces, dzejnieces 
Marijas Andžānes piemiņas 
akmens” – 81,57 EUR;
3. Latvijas Sarkana Krusta 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas 
novadu komitejas (Šķaunes 
nodaļa) projekts “Lietu otrā 
dzīve” – 302,05 EUR;
4. Jauniešu biedrības “Dag-
ne” projekts “Asfalta spēles 
brīvā laika pavadīšanas akti-
vitāšu dažādošanai” – 500,00 
EUR;
5. Biedrības “OrhidejasS” 
projekts “Sporta un atpūtas 
laukuma labiekārtošana An-
dzeļu ciemā. (turpinājums)” 
– 500,00 EUR;

6. Iedzīvotāju grupas 
“Prieks!” projekts “Bērnu 
kustībai un lustībai! (Pro-
jekta turpinājums)” – 473,00 
EUR;
7. Alejas 22 iedzīvotāju 
projekts “Labiekārtota pa-
galma teritorija ar bērnu ro-
taļu laukuma izveidošanu” 
– 450,00 EUR;
8. Iedzīvotāju grupas “La-
bie cilvēki” projekts “Svētā 
Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas 
baznīcas iekštelpas – Saieta 
telpas remonts un iekārto-
jums” – 500,00 EUR;
9. Projektu grupas “Vel-
dzītēm 10” projekts “Jau-
ni tērpi senioru deju kopai 
“Veldzītes” 10 gadu jubilejā” 
– 500,00 EUR;
10. Šķaunes ciema jau-
no kapu piederīgo projekts 
“Kapličas remonts Šķaunes 
ciema jaunajos kapos Šķau-
nes pagastā Dagdas novadā” 
– 500,00 EUR;
11. Daudzdzīvokļu mājas 
Asūnes ielā 2 iedzīvotāju 
projekts “Daudzdzīvokļu 
mājas Asūnes ielā 2, Dagdā 
kāpņu telpu ieejas durvju no-
maiņa” – 500,00 EUR.

Apstiprinātie projekti īste-
nojami ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 30.septembrim.

Informāciju sagatavoja:
Projektu koordinators

Olga Gekiša

Piesaki savu dārzu konkursam „Dagdas novada ziedu 
dzīpari Latvijas villainē” 

Jau  trešo gadu Dagdas 
novadā turpinās skaistāko 
dārzu, māju, iestāžu vērtē-
šanas tradīcija. Sakoptākos 
dārzus, mājas un puķu dobes 
vērtē gan garāmgājēja acīm, 
gan iegriežoties pagalmā. Tas 
nozīmē, ka konkrētu adresi 
konkursam var pieteikt, pie-
mēram, kaimiņš, kas nereti 
pašam čaklajam dārzkopim 
ir zināms pārsteigums. Žūrija 
vērtē ne tikai dobes, bet svarī-
gi, lai būtu sakārtots žogs, labi 
redzama mājas numura zīme, 
varbūt pat karoga masts.

Un tādēļ vasaras gaidās ne 
viens vien jau zemē ir iestā-
dījis ziemcietes, dekoratīvos 
krūmus un esošos apstādīju-
mus papildinājis ar jaunām 
dārza veltēm, kas vēl savu 
krāšņumu tikai atrādīs. Lai-
kam ir īstais laiks aicināt un 

atgādināt dagdāniešiem, ka sa-
kopta un skaista pilsēta un tās 
apkārtne dara godu tās saim-
niekiem un iepriecina novada 
viesus. Mums, Dagdas novadā, 
ir daudz čaklu un rūpīgu saim-
nieku. Par to mēs esam pārlie-
cinājušies iepriekšējās skatēs.

Vērtēšana notiks š.g. 18.jū-
lijā. Pēc konkursa nolikuma, 
šogad Vērtēšanas komisija 
apmeklēs Dagdas novada sa-
koptāko ģimenes un daudzdzī-
vokļu māju dārzus, sakoptākos 
ainavu dārzus, veiksmīgākos 
jaundārzus, sakoptākos uzņē-
mumus, kā arī meklēs krāš-
ņākos balkonus un, protams, 
skaistākās puķu dobes vai Lat-
vijas simtgades dārzus. Ceram 
uz Jūsu atsaucību!

Marija Micķeviča, 
Dagdas novada IKSN vadītāja

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka iz-
solē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašval-
dības nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.2, 
Asūnes ielā 23, Dagdā,  Dagdas novadā, kas 
sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo pla-
tību 21,4 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piede-
rošo kopīpašuma 2070/7180 d.d. no daudz-
dzīvokļu mājas un zemes gabala. Izsolāmās 
mantas sākumcena – EUR 320, nodrošinā-
jums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskai-
ta Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. 
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, 
iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekš-
sēdētāju A.Gekišu, mob.tālr. 29192507. Izsole 
notiks 2018.gada 5.jūlijā plkst.10:00 Dagdas 
novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, 
Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem 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 (piektdienās līdz plkst.15.00). 

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izman-
tošanu var iesniegt mēneša laikā no sludināju-
ma publicēšanas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī 
Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā 
www.dagda.lv / Pašvaldība / Pašvaldības izso-
les

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē 
ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības 
nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.3, Asūnes 
ielā 23, Dagdā,  Dagdas novadā, kas sastāv no 
divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 26,6 m2 
un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašu-
ma 2620/7180 d.d. no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes gabala. Izsolāmās mantas sākum-
cena – EUR 400, nodrošinājums 10% apmērā 
no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada 
pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta ap-
skatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot 
ar izsoles komisijas priekšsēdētāju A.Gekišu, 
mob.tālr. 29192507. Izsole notiks 2018.gada 
5.jūlijā plkst.11:00 Dagdas novada pašvaldī-
bas zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties 
izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas 
ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās 
no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 
(piektdienās līdz plkst.15.00). 

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmanto-
šanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma 
publicēšanas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Da-
gdas novada pašvaldības mājaslapā internetā 
www.dagda.lv / Pašvaldība / Pašvaldības izso-
les
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Aleksandrovas internātpamatskolas 
bērni Visaginas

“Vai mēs bracām uz Ver-
denes ģimnāziju pēdējo 
reizi?” -  šādu jautājumu 
Aleksandrovas skolēni uz-
deva brauciena beigās. Tas 
tik tiešām bija trešais un 
pēdējais brauciens uz Lie-
tuvu Starptautiskā “Inter-
reg” (pr. nr. LLI-151, ADD 
ME) projekta ietvaros.

Bērni iepazinās 2017. gada 
vasarā, nometnē “Radīsim 
pašu rokām”. Tika izveidotas 
jauktas komandas no latviešu 
un lietuviešu bērniem, kuri 
kopā pavadīja neaizmirsta-
mus mirkļus – iepazīšanās 
vakars, pirmais ugunskurs, 
rotaslietas, kuras sagatavoja 
mūsu lietuviešu draugi. Tā 
jau visi tika iepazīti un sko-
lotāji vairs neieskatījās – kur 
tad ir mūsējie? Nemanot, visi 
bērni kļuva par savējiem.

Jau pirmajā nometnē tika 
iesākts darbs pie dekorāciju 
veidošanas, nākamajai izrā-

dei, jo nometnes moto bija – 
radīsim pašu rokām. 

Dienas pagāja nemanot – 
ekskursijas, ražas novākšana, 
saldumu gatavošana, kopā 
būšana. Un tā jau bērni gata-
vojās noslēguma koncertam 
-‘Talantu šovam’ un savu no-
metnes laikā sagatavoto dar-
bu izstādei. Dejas, dziesmas, 
uzvedumi, orķestris – kurš 
pārsteidza ar pašpagatavo-
tiem instrumentiem! Šovs 
bija vienreizējs!

Rudenī sākās izglītojo-
šās nodarbības, kuras orga-
nizē mūsu lietuviešu part-
neri – Verdenes ģimnāzija. 
Bērniem tika atklāti aktier-
meistarības klases noslēpu-
mi. Mīmika, žesti, kustība, 
pantonīma, meistarklases 
dekorāciju veidošanā, pasa-
ku fragmentu iestudēšana. 
Pēdējā teatrālajā nodarbībā 
pasaka tika pabeigta. Tā tika 
ierakstīta ar mūziku, bērnu 

balsīm un dažiem dekoru 
elementiem, jo otra daļa taču 
palika Aleksandrovas inter-
nātpamatskolā.

Līdz ar to izglītojošās no-
darbības Lietuvā noslēdzās! 
Pēdējās fotogrāfijas, apmai-
ņa ar telefona numuriem, ap-
skāvieni un mēs jau mājam 
no autobusa loga, skatoties 
kā mūsu lietuviešu draugi 
mūs pavada un kaut ko mēģi-
na pateikt ar žestu palīdzību. 

Un nu atkal dzirdamas bal-
sis autobusā: “Taisnība, ka ar 
katru reizi viss kļuva arvien 
interesantāks?”. Mēs ceram, 
ka vasaras nometne “Radī-
sim pašu rokām - 3” būs vēl 
interesantāka un jauniem 
piedzīvojumiem bagāta.

Šī publikācija ir sagata-
vota ar Eiropas Savienības 
finansiālo atbalstu. Par šīs 
publikācijas saturu pilnībā 
atbild Aleksandrovas inter-
nātpamatskola, un tas nekā-
dos apstākļos nav uzskatāms 
par Eiropas Savienības ofi-
ciālo nostāju.

Rakstu sagatavoja: 
Olga Jasjukeviča

Dagda gatavojas uzņemt 
Starptautisko folkloras 
festivālu “Baltica 2018”

21. jūnijā Dagdā pul-
cēsies folkloras kopas un 
etnogrāfiskie ansambļi, 
lai izdziedātu savas skai-
stākās līgotnes un iesais-
tītu klātesošos savas pu-
ses Saulgriežu rituālos. 
Ap 40 tradicionālās kul-
tūras kolektīviem pulcē-
sies uz Starptautiskā fol-
kloras festivāla “Baltica 
2018” pasākumu “Vasaras 
Saulgriežu svētki Dagdā”.

“Baltica” ir plašākie, sa-
biedrībā populārākie un pa-
saulē pazīstamākie tradicio-
nālās kultūras svētki Baltijas 
valstīs, kas piedāvā spilgtus 
Latvijas un ārvalstu tautu 
tradīciju iespaidus un arī ak-
tualizē tradicionālās kultū-
ras nozīmi pašreizējā kultūr-
kontekstā. “Baltica” 2018.
gadā norisināsies Latvijas 
valsts simtgades program-
mas ietvaros, stāstot Latvi-
jas un Baltijas stāstu, ceļot 
godā tautu tradicionālo kul-
tūru - dziesmas, instrumen-
tālo mūziku, stāstījumus, 
rotaļas, dejas, kā arī tautas 
lietišķo mākslu, amatniecī-
bu, un citas tautas kultūras 
izpausmes formas. Festivā-
la tēma - “Ziedēšana. Jāņi”, 
tādējādi aktualizējot mūsu 
tautas daudzveidīgās un ba-
gātīgās vasaras saulgriežu 
sagaidīšanas un svinēšanas 
tradīcijas, kā arī iepazīstot 
citu pasaules tautu tradīcijas, 
kas saistītas ar saulgriežiem.

Festivāls noslēgsies ar Va-
saras saulgriežu svinēšanu 
visos Latvijas novados un 
Rīgā.

Dagdā Saulgriežu svētki 
sāksies ar folkloras uzve-
dumu “Bruoļeišam lela tol-
ka” laukumā pie domes un 
turpināsies Saulgriežu sētā 
(pilsētas skvērā). Saulgriežu 
virtuvē tiks gatavota aukstā 
zupa, siets Jāņu siers, kults 
sviests un vārīta zāļu tēja. 
Saulgriežu darbnīcā ikviens 
varēs saposties svētkiem, 
sapinot sev vainagu, pie-
daloties ziedu vijas vīšanā 

ar līdzatnestajiem ziediem 
un zaļumiem vai iet rotaļās 
kopā ar bērniem. Kā jau Va-
saras saulgriežos pienākas, 
tiks sagaidīti Jāņa bērni, go-
dināti Saulgriežu sētas saim-
nieks un saimniece un klāts 
svētku galds ar tradicionāla-
jiem gardumiem.

Ikviens ir aicināts plkst. 
22.00 pievienoties svētku 
gājienam, kurš dosies no 
pilsētas skvēra uz laukumu 
pie Dagdas novada Tautas 
nama, lai, kā prasa tradīcija, 
saulei rietot, iekurtu uguns-
kuru, dziedātu, ietu rotaļās 
un piedalītos Nakts vidus 
rituālā, kurā būs iespēja sa-
dedzināt pērnos vainagus 
un zīlēt nākotni. Neizpaliks 
arī Lielā sadziedāšanās, kur 
ikviens interesents varēs 
dziedāt līdzi folkloras ko-
pām un etnogrāfiskajiem 
ansambļiem, kā arī laisties 
tradicionālajos dančos. Ik-
viena Saulgriežu norise ir 
īpaša un virzīta uz noteiktu 
mērķi. Rīta pusē visi, kas 
būs nomodā, varēs pie Saul-
lēkta vārtiem sagaidīt saulī-
ti, lai baudītu, piepildītu sevi 
ar sauli, kā arī mazgātos rīta 
rasā (līdzi linu dvieļi, zeķes 
vai kāds cits auduma gabals, 
ko var samērcēt rasā).

Nāksim visi, lai kopā sa-
gaidītu un pēc sentēvu tra-
dīcijām pavadītu gada īsāko 
nakti! Pievienosimies tra-
dicionālās kultūras kopēju 
pulkam, lai parādītu, ka arī 
mums ir svarīgs mūsu kultū-
ras mantojums!

Vasaras Saulgriežu svēt-
kus Dagdā, sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo kultū-
ras centru, organizē Dagdas 
novada pašvaldība, Dagdas 
Folkloras centrs un Dagdas 
novada Tautas nams.

Inta Viļuma
Pasākuma koordinatore 

Dagdā

Vairāk informācijas: 
www.dagda.lv

Bērziņu Tautas nama vokālais ansamblis
 „Straume” – 5 radošās darbības gadi

Piecus pavasarus, vasaras, rudeņus un 
ziemas Bērziņu Tautas nams tika pieskan-
dināts ar sieviešu vokālā ansambļa „Strau-
me” dziesmām. Pa šo laiku ir īstenojušās 
interesantas ieceres un izdziedātas ne ma-
zums dziesmas. Šogad ansambļa dalībnie-
cēm radās vēlēšanās atskatīties uz kopā 
pavadīto darbīgo laiku un sagatavot kon-
certu par prieku pašām sev un klausītā-
jiem. Tas izskanēja Bērziņu Tautas namā 
5.maijā. 

Vokālais ansamblis „Straume” dibināts 
2013.gadā. Dibināšanas iniciatore bija Brīvā 
laika pavadīšanas centra „Upmala” vadītāja 
Žanna Ļaha.  Ansambļa nosaukumam ir īpaša 
nozīme, jo tāpat kā ūdens straumei nav “sā-
kuma” un “gala”, arī dziedāšanai to nav. No-
saukums izvēlēts ar mērķi dot labu enerģiju, 
prieku un spēku pašiem un citiem. 

Visus gadus kolektīvu vada enerģiskā un 
talantīgā Ilga Moisejenoka. Viņa ir iepazinu-
si katras dalībnieces balsi un dotības, tāpēc 
saskaņa ansamblī ir ne tikai uz skatuves, bet 
arī ikdienā. Ilga iegulda savas zināšanas, ta-
lantu un spēku kopējās lietas labā – Bērziņu 
pagasta kultūras dzīves kopšanā. Neilgu laika 
posmu Ilgas prombūtnes laikā viņu aizvietoja 
Justīne Aišpure. Arī viņa ir atstājusi savu mu-
zikālo rokrakstu ansambļa vēsturē.   

Vokālā ansambļa „Straume” repertuārā ir 
dzīvas, priecīgas, jautras dziesmas, ir arī no-
pietnākas dziesmas. Tās atspoguļo vietu un 
vidi, kurā dzīvojam – latviskums, latgalis-
kums, sirsnība. Ansamblis dzied gan latviešu, 
gan latgaliešu, gan krievu valodā. 

Piecu gadu laikā ir mainījies ansambļa sa-
stāvs.  

Turpinājums 5.lpp
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Jau piekto gadu Dagdas no-
vada iedzīvotāji varēja baudīt 
Starptautisko festivālu „Ap-
skauj mani, māmuliņa!”, kurš 
norisinājās 3 dienu garumā.

18. maijā Asūnes brīvdabas 
estrādē uzstājās viesi no Baltkrie-
vijas, Dubrovnas rajona Tautas 
nama. 19. maijā pie „VSPC Dag-
da” ieskaņu koncertu atspoguļoja 
Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas 
un Polijas festivāla dalībnieki. 
Vēlāk Dagdas parka estrādē tika 
apbalvoti Starpnovadu radošā 
konkursa „Mana ģimene” dalīb-
nieki.

Galvenais festivāla koncerts 
sākās ar visu valstu pārstāvju 
gājienu. Pasākumu vadīja Lau-
ra Pauliņa (Cielaviņa) un Aivars 
Bačkurs (Gailis), kā arī IKSN 
vadītāja Marija Micķeviča.

Šogad dalībnieku skaits bija dižens. 
Svētkus ieskandināja dalībnieki no 5 
valstīm: Lietuvas, Igaunijas, Baltkrie-
vijas, Polijas un mūsu dzimtās Latvi-
jas. Koncertu bagātināja Smorgoņas, 
Glubokoje un Dubrovnas rajonu deju 
kolektīvi, dziedātāji, modes teātri. 
Pirmo gadu klātesošie varēja baudīt 
arī Polijas Narevkas vidusskolas bēr-
nu priekšnesumus. Lietuvu pārstāvēja 
Visaginas un Panevēžas kultūras cen-
tru deju kolektīvi. No Igaunijas bija 
ieradusies Tallinas Franču skolas deju 
grupa „Leesikad”.

Latvijas dalībnieki papildināja cie-
miņu priekšnesumus ar saviem saga-
tavotajiem numuriem. Mūsu pašu Da-
gdas novada pašdarbnieku kolektīvi, 
izglītības iestādes, solisti, grupas prie-
cēja visus ar dejām, dziesmām u.c. No 
kaimiņu novadiem koncertu bagāti-

nāja Krāslavas pamatskolas popgru-
pa „Notiņas” un Riebiņu vidusskolas 
jauniešu deju kolektīvs.

Festivāla laikā darbojās atrakcija 
„Piepūšamā bērnu pilsētiņa”, radošās 
darbnīcas un amatniecības izstrādāju-
mu izstāde. Dagdas TIC nodrošināja 
pasākuma dalībniekus ar ūdeni, iespē-
ju iegādāties dažādus suvenīrus, kā arī 
tika dalītas tūrisma bukleti. Visi varēja 
apskatīt skaisto Dagdas novada paklā-
ju, kas tika meistarots īpaši Latvijas 
simtgadei.

Festivāla noslēgumā tika godinātas 
konkursa „Dagdas novada Gada ģi-
mene 2018” ģimenes:

 ▪ „Radošākā ģimene”: Larisa un 
Vladislavs Bartuši; Solvita un Volde-
mārs Stepiņi; Regīna un Ivars Stepiņi; 
Irēna un Nils Dārznieki.

 ▪ „Andrupenes pagasta gada ģime-

ne”: Gunta un 
Ainārs Streļči.

 ▪ „Izpalīdzī-
gākā ģimene”: 
Daina un Juris 
Jakoveļi; Ligi-
ta un Valērijs Nagļas; Solvita un Ivars 
Plivči; Ieva un Aldis Baldiņi.

 ▪ „Sportiskākā ģimene”: Mairita un 
Jāzeps Konošonoki.

 ▪ „Atsaucīgākā ģimene”: Vija un 
Arnolds Neikšāni; Eisaku audžuģime-
ne.

 ▪ „Dagdas pilsētas dižģimene”: Ka-
rīna un Pēteris Karveļi.

 ▪ „Dziedošākā ģimene”: Inese un 
Viktors Kuzņecovi.

 ▪ „Dagdas vidusskolas dižģimene”: 
Tatjana un Pēteris Dimperi.

 ▪ „Dagdas pilsētas gada ģimene” 
(aktīva sabiedriskajā dzīvē): Anželika 
un Vilmārs Pokuļi.

Visu kolektīvu vadītājiem tika pa-
sniegtas pateicības. 

Savukārt, 20. maijā Konstantinovas 
TN skatītājus priecēja festivāla atska-
ņu koncerts, kurā uzstājās viesi no 
Baltkrievijas – Glubokoje un Smor-
goņas rajona Bērnu un jauniešu centra 
kolektīvi.

Lai arī turpmāk mūs priecē Starp-
tautiskais festivāls „Apskauj mani, 
māmuliņa!” un plaukst sadarbība arī 
ar citām valstīm!

Dace Rune
Sabiedrisko attiecību speciālisteFoto 

Foto autori: S.Karpoviča, D.Rune

Turpinājums no 4.lpp
Šodien kolektīvā dzied Grieta Grei-
dāne, Viktorija Koleita, Tatjana 
Fedosejeva, Helēna Vaivode, Aija 
Lavčinovska, Olga Brenča. Sievie-
tes tiekas mēģinājumos, lai pozitī-
vi pavadītu vakarus un atslēgtos no 
ikdienas rutīnas. Savu ieguldījumu 
kolektīva attīstībā ir devušas arī La-
risa Meikšāne, Žanna Ļaha, Viktorija 
Igaune, Marina Šņucina, Ģertrūde 
Fedosejeva, Alise Platace, Marija 
Putāne, Lilija Burova, Valentīna Las-
tovska, Lolita Kuprijanova, Ingrīda 
Rutka, Ina Zaltāne, Amanda Škoga-
le, Elīna Meikšāne, Ruslana Aļimo-
va, kuras dziedāja ansamblī un bagā-

tināja tā radošo darbību. 
Piecu gadu jubileja ir otra svarīgā-

kā pēc viena gada kopā dziedāšanas. 
Pašas dziedātājas atzīst, ka piecos 
gados jūtama krietna izaugsme gan 
skanējumā, gan prasmē.

Lai visām ansambļa dalībniecēm 
šis pavasaris atnes prieku un laimi! 
Lai ikviena atrod laiku padziedāt vai 
padungot kādu dziesmu, kas varētu 
stiprināt garu ikdienas gaitās! Paldies 
kolektīva vadītājai Ilgai Moisejeno-
kai par ieguldīto darbu un dalībnie-
cēm par izturību! Sveicam jubilejā!

Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķe

Starpnovadu konkursa „Mana ģimene” dalībnieku apbalvošana

 Konkursa „Gada ģimene 2018” ģimeņu godināšana

Modes teātris no Balkrievijas

Dejotāji no Polijas
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Pieņemšana pie Dagdas novada Domes priekšsēdētāja

Andzeļos:
23.06. Jāņu aplīgošana (Jāņus apciemos 
viņu mājās) 
Asūnē:
20.06. Asūnes pagasta Jāņu aplīgošana 
viņu mājās.
Andrupenē:
23.06. Muzejā "Andrupenes lauku sēta" 
- "Ielīgošana Andrupenē" ar Andreja 
Upīša komēdijas "Dzimumdienas rītā" 
izrādi un loteriju (balvā divritenis Jāņu 

nakts krāsā).
Bērziņos: 
23.06. Jāņu aplīgošana (viņu mājās); 
Dagdā: 
21.06. Starptautiskais folkloras festivāls 
"Baltica 2018". 
23.06. Zaļumballe Dagdas parka estrādē.
Konstantinovā:
23.06. Jāņu aplīgošana (viņu mājās) un 
svētku diskotēka.
Ķepovā:

21.06. Ugunskuru iededzināšana gar 
Latvijas robežu "Izgaismo Latviju".
21.06. Līgo svētku pasākums "Ielīgoša-
na".
Svariņos:
23.06. Svētku programma "Līgosim ar 
prieku!"

Dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas izmai-
ņas, lūdzam sekot pasākumu afišām 

un www.dagda.lv.

21. maijā Dagdas novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Trūlis Dag-
das Tautas namā sagaidīja Dagdas 
novada (Dagdas un Ezernieku vi-
dusskolu, Andrupenes, Andzeļu, 
Šķaunes pamatskolu, Dagdas Mū-
zikas un mākslas skolas, Sporta 
skolas, Aleksandrovas internātpa-
matskolas) skolēnus un skolotā-
jus, kuri guvuši godalgotas vietas 
Latgales reģiona ZPDK, atklātajās 
olimpiādēs, sporta sacensībās un 
skatēs, kā arī Valsts mēroga olim-
piādēs, ZPDK un skatēs, Starptau-
tiskajos projektos.

Nominācijā ,,Dagdas novada 
veiksmīgākie skolēni mācību olim-
piādēs 2017./18.m.g”:

Raivis Bartušs, Ainārs Kraulišs 
(Andzeļu pamatskola), Dana Moi-
sejenoka, Viola Daniela Kiseļo-
va (Ezernieku vidusskola), Renāte 
Ciganoviča, Renāte Ciganonoviča, 
Raitis Locs, Armands Rutka, Karī-
na Kuzmenko, Jānis Magone, Airi-
ta Olehnoviča (Dagdas vidusskola), 
Armands Jermaks (Šķaunes pamat-
skola).

Pateicības rakstu saņēma:
Dagdas vidusskolas direktore 

Vija Gekiša par aktīvu skolas dalību 
starptautiskajos projektos.

Ezernieku vidusskolas direktors 
Aleksandrs Gžibovskis par aktīvu 
skolas dalību starptautiskajos projek-
tos

Aleksandrovas internātpamatsko-
las direktore Anita Malinovska par 
aktīvu skolas dalību starptautiskajos 
projektos.

Nominācijā ,,Dagdas novada 
Aktīvākais skolēns – 2018”:

• Sintija Sadovska (Dagdas vidus-
skola)

• Dace Moisejenoka (Ezernieku 
vidusskola)

• Anna Marija Vaišļa (Ezernieku 
vidusskola)

Nominācijā ,,Aktīvākais  intere-
šu  izglītības  kolektīvs - 2018”:

• Dagdas vidusskolas 4.-5.klašu 
deju kolektīvs ,,Dardedze”, vad. Rita 
Vaišļa.

• Dagdas vidusskolas 4.-5.klases 
vokālais ansamblis ,,Rasas pilieni’’, 
vad. Rita Kāposte

• Ezernieku vidusskolas 10.-12.
klašu komanda (jaunieši), skolotājs 
Jānis Vaišļa (Andžejs Belousovs, Ar-
nis Igaunis, Roberts Ruskulis, Lau-
ris Vigulis, Māris Mizāns, Eduards 
Dubra, Aleksejs Potapovs).
Par gūtajiem rezultātiem Valsts 

konkursos, skatēs, SZPD konfe-

rencē, Latgales re-
ģiona olimpiādēs, 
atklātajās olimpi-
ādēs un Starptautis-
kajos projektos par 
2017./18.m.g. tika pa-
sniegti Goda diplomi.

 ♦ Dagdas Mūzikas 
un mākslas skola: Ai-
vars Eisaks, Undīne 
Kromāne, Dace Moi-
sejenoka, Laura Orbi-
ta, Elīna Pokule, Katrī-
na Kuzņecova, Aivars 
Eisaks, Raivis Kuz-
ņecovs, Evelīna Grīn-
berga, Paula Plivča, 
Artūrs Trepša, Kirils 
Fjodorovs, Kristaps 
Karvelis, Maksims 
Stepiņš, Māris Orols, 
Raimonds Eisaks, Va-
lērija Mihejeva.

 ♦ Dagdas novada 
Sporta skola: Linards 
Pauliņš, Jana Poļaka, 
Ilze Beitāne, Andris 
Vorobjovs, Daniels 
Kazakevičs, Viktors 
Kuzmins, Undīne Kro-
māne (Dagdas vidus-
skola), Mārtiņš Kono-
šonoks (Andrupenes 
pamatskola)

 ♦ Andzeļu pamat-
skola: Danila Sinicins 
un Raivis Bartušs.

 ♦ Andrupenes pa-
matskola: 

Samanta Kaņēvica, 
Viesturs Streļčs, Rasmis Pavlovs.

 ♦ Dagdas vidusskola: Žanis Siso-
jevs, Armands Rutka, Linda Slapiņa, 
Ksenija Barkanova, Kristīne Mihai-
lova, Renāte Ciganoviča, Džastina 
Leonoviča-Batņa, Raitis Locs, Niko-
dems Kartenko, Jānis Magone, Ve-
ronika Mihejeva, Airita Olehnoviča, 
Daniela Čapķeviča, Jana Sipoviča, 
Veronika Mamedova, Rita Šukele, 
Jana Krauliša, Aļona Pisarjonoka, Ju-
liāna Silineviča, Agate Krilova, Liā-
na Vrubļevska, Jolanta Vrubļevska, 
Valērija Aņisko, Sintija Sadovska, 
Katrīna Kuzņecova, Daniela Korne-
jeva, Elīna Staģe, Ernests Krilovs, 
Juliāna Silineviča, Kristija Eta Rut-
ka, Undīne Kromāne, Reinis Vigulis.

 ♦ Ezernieku vidusskola: Violeta 
Milaševiča, Viola Daniela Kiseļova, 
Ilze Andžāne, Jūlija Mošaka, Arnis 
Savko, Agneta Igaune, Daiga Karpo-
viča, Jana Zlobina.

Pateicība Folkloras kopai ,,Sai-

veņa” (Andrupenes 
pamatsskola), vokāla-
jam ansamblim ,,Rasas 
pilieni’’, Pop grupai 
,,Youth’’, vokālajam an-
samblim ,,Lēciens’’ un 
deju kolektīvam ,,Dar-
dedze’’ (Dagdas vidus-
skola).

Tika pasniegti Goda diplomi 
skolotājiem par godprātīgu un ap-
zinīgu darbu ar izglītojamajiem.

 ♦ Dagdas vidusskolā: Lilija No-
vicka, Vija Nipere (Dagdas novada 
Sporta skola), Olga Šalajeva un Ta-
māra  Starovoitova (Dagdas Mūzikas 
un mākslas skola), Ausma Grizā-
ne, Valdis Orols, Aija Babre, Irēna 
Maļkeviča, Vija Gekiša, Ilze Tukiša, 
Aija Utkina, Aigars Vigulis, Leonora 
Brence, Larisa Mačukāne, Svetlana 
Valtere, Anna Krilova, Marija Mi-
cķeviča, Sofija Voronova, Rita Vaiš-
ļa, Olga Boboviča, Lidija Kartenko, 
Rita Kāposte, Rita Orole, Aina Slesa-

re, Harolds  Kavinskis, Aina Murāne.
 ♦ Ezernieku vidusskolā: Aina Zari-

ņa, Diāna Kiseļova, Svetlana Greb-
neva, Veneranda Lutinska, Lidija 
Kudrjavceva, Stanislava Bondareva, 
Bronislava Andžāne, Jānis Vaišļa.

 ♦ Andzeļu pamatskolā: Vladislavs 
Bartušs un Irēna Lovčinovska

 ♦ Andrupenes pamatskolā: Mairita 
Konošonoka, Anna Jubele, Mārīte 
Bondere, Aija Vaičule.

Tāpat arī tika izteikts paldies visu 
skolu, kas piedalījās pasākumā, ad-
ministrācijai.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļas vadītāja

Kultūras pasākumi jūnijā
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Andrupenē: 
04.06. - 29.06. Literatūras apkopo-
jums - grāmatas, uzziņu literatūra, pe-
riodiskie izdevumi, viss par aizraujoša 
un interesanta brīvā laika pavadīšanas 
iespējām bērniem "Sveika, vasariņa!".
12.06. - 15.06. "Veiksmīgākajai Karl-
sona lomas atveidotājai - aktrisei Ve-
rai Singajevskai - 90", biogrāfijas lap-
puses pārlapojot.
14.06. Bibliotekārā stunda bērniem 
Latvijas simtgadi gaidot "Latvija ar 
sauli matos...". 
18.06. - 22.06.  Dabas pētnieka Gun-
ta Eniņa 85. jubilejas gadam veltīta 
literatūras izstāde "Visur Latvijā redz 
Eniņa pēdas".
20.06 - 22.06. Tematisks materiālu ap-
kopojums "Vasaras saulgriežu laiks". 
Tējas pēcpusdiena ar senioru grupu 
"Domubiedri".
Andzeļos:
04.06.- 08.06. Jauno grāmatu nedēļa.
12.06. - 29.06. Literatūras izstāde par 
ārstniecības augiem "Mājas aptieci-
ņa".
18.06. - 22.06. Tematiskā iz-
stāde "Jāņu diena, Jāņu diena,                                             
Šis pats Jāņa vakariņš".
Asūnē:
09.06. Literatūras izstāde "Laima Lī-
vena – smalku dabas nianšu meista-

re", veltīta dzejnieces Laimas Līvenas 
(1943 - 2006) 75. atceres dienai.
12.06. Literatūras izstāde "Mans mūžs 
– kā puķe." (V.Singajevska), veltīta 
aktrises Veras Singajevskas – 95. at-
ceres dienai.
16.06. Literatūras izstāde, veltīta pro-
zaiķa, rakstnieka Jāņa Mauliņa – 85. 
atceres dienai "Tā literatūra, kas ne-
sakņojas dzīves īstenībā, izputina li-
teratūru".
22.06. Radošā darbnīca "Visa bija 
Jāņa zāle, Ko plūc Jāņa vakarā...", 
Jāņu vainagu veidošana.
Bērziņos:
04.06. - 31.07. "Izlasīsi, uzzināsi!" iz-
stāde iepazīstinās ar bibliotēkā pieeja-
majām jaunākajām bērnu un jauniešu 
grāmatām.
18.06. - 26.06. "Vasaras saulgrie-
žos" izstāde iepazīstinās ar vasaras 
saulgriežu tradīcijām, ticējumiem, ro-
taļām, ēdienu receptēm.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
01.06. – 29.06. Literatūras izstādes: 
"Mans mūžs – kā puķe", aktrisei Ve-
rai Singajevskai – 95; Līgo dienas 
ieskaņai "Kad saulīte rotājas"; Viss 
par pulksteņiem “Kāpēc laikam vajag 
laiku”.
14.06. Informācijas diena "Jauniegu-
vumi Dagdas bērnu bibliotēkā”

19.06. Bibliotekārā stunda "Kādas ir 
vasaras saulgriežu tradīcijas Latvijā"
26.06. Rīta stunda mazajiem "Gudrie 
pulksteņi".
Dagdas novada tautas bibliotēkā:
01.06. - 29.06. Literatūras izstādes: 
"Mīli dabu", veltīta Starptautiskajai 
dabas aizsardzības dienai; Vācu rakst-
niekam Ē.M.Remarkm – 120 "Cilvēku 
savstarpējās attiecības Ē.M. Remarka 
darbos"; Tematiska izstāde par kāzām 
"Divu cilvēku dzīves saplūst vienā…"; 
Izstāžu cikla "Grāmata ietērpta…" iz-
stāde; Izstāžu cikla "Ceļā uz Latvijas 
simtgadi" izstāde "No demokrātijas 
uz autoritārismu"(1920-1938).
06.06. Tematiska pēcpusdiena - idejas 
radoši pavadīt vasaras brīvlaiku "Ar 
radošām idejām iesoļojam vasarā".
29.06. Jauno grāmatu diena "Dodies 
ceļojumā cauri lappusēm…".
Ezerniekos:
14.06. Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai un Latvijas okupā-
cijas dienai veltītā literatūras izstāde 
"Drūmās vēstures lappuses".
15.06. Rakstniekam Jānim Mauliņam 
- 85 "Bezaplinku runātājam".
18.06. Līgo un Jāņu dienai veltīta li-
teratūras izstāde "Nāc nākdama Jāņu 
diena!".
22.06. Vācu rakstniekam Ēriham Ma-

rijam Remarkam 120 "Nepalaist sevi 
garām".
02.07. Literatūras izstāde rokdarbnie-
cēm "Dzīpariņi un auseklīši"
Konstantinovā: 
01.06. Jaunākās literatūras izstāde jū-
nijā
11.06. Derīgo padomu stunda "Lasī-
tājs iesaka…".
18.06. Tematiskā izstāde "Vasaras 
saulgrieži".
22.06. Literatūras izstāde "Zaudētā 
paaudze", vācu rakstniekam Ēriham 
Marijam Remarkam – 120.
02.07. Jaunākās literatūras izstāde jū-
lijā.

Katru ceturtdienu darbojas sieviešu 
klubiņš "Veiksme".
Ķepovā:
20.06. - 25.06. Tematiska izstāde 
"Līgo, līgo...", literatūras, dažādu pa-
domu, ticējumu apkopojums. 
05.07. - 15.07. vietējās amatnieces  
Renātes Zavadskas rokdarbu izstāde.
Šķaunē:
11.06. – 22.06. Grāmatu izstāde "Ne 
tikai šedevru meistars", veltīta vācu 
rakstnieka Ērika Marija Remarka 120. 
atceres dienai.      
13.06. – 26.06. Literatūras izstāde 
„Kad uguns mirdz un Līgo skan”

Sporta skolas ziņas

Pasākumi bibliotēkās:

Kapu svētki:
07.07. plkst. 14:00 - Baltas kapos
07.07. plkst. 12:00 - Butkāni 
(Kastuļinas pag.)
07.07. plkst. 13:00 - Leimaņu kapos 
(Bērziņu pag.)
07.07. plkst. 15:30 - Muranišķu kapos  
(Svariņu pag.)
07.07. plkst. 15:00 - Perveļovas kapos 
(Bērziņu pag.)
07.07. plkst. 15:00 -  Maču kapos (Sv. Mise), 
Šķaunes pag.
08.07. plkst. 9:30 - Sv. Mise 
(Asūnes baznīca)
14.07. plkst. 11:00 - Virauda kapos 
(Mākoņkalna pag.)

14.07. plkst. 13:00 - Jaunokra 
(Mākoņkalna pag.)
14.07. plkst. 13:00 - Bricu kapos (Sv. Mise), 
Šķaunes pag.
14.07. plkst. 12:00 - Meļķeru kapos 
(Ķepovas pag.)
14.07. plkst. 15:00 - Kuprišu kapos (Istras pag.)
15.07. plkst. 15:00 - Vorzovas kapos 
(Ķepovas pag.)
15.07. plkst. 9:30 - Sv. Mise 
(Asūnes baznīca)
21.07. plkst. 13:00 - Kovaļķu kapos 
(Sv. Mise), Šķaunes pag.
21.07. plkst. 15:00 - Kōršupļovas kapos 
(Pasienes pag.)

28.07. uzreiz pēc Sv. Mises - Beresnes 
(Sv. Mise baznīcā plkst. 11:00), Svariņu pag.
28.07. plkst.14:00 - Dagdas pilsētas vecajos ka-
pos
28.07. plkst. 15:30 - Krivinišķu kapos
28.07. plkst. 14:00 - Nazaru kapos (Bērziņu 
pag.)
28.07. plkst. 15:00 - Veteraucu kapos 
(Svariņu pag.)
29.07. Sv. Mise plkst. 9:30 (Asūnes baznīca)
29.07. plkst. 14:30 - Andrupenes kapos 
(Andrupenes pag.)

Ar pilnu kapu svētku sarakstu var iepazīties 
www.dagda.lv / Kultūra / Reliģija 

Maijā sporta skolas audzēkņi piedalī-
jās sekojošos sporta pasākumos:

4.maijā četri vieglatlēti piedalījās sa-
censībās “Skrējiens apkārt Krāslavai”. 
Vajadzēja pārvarēt 5km distanci. Savas 
vecuma grupās Jana Poļaka un Daniels 
Kazakevičs izcīnīja 1.vietu, Nikodems 
Kartenko 3.vietu. 

10.maijā Dagdas vidusskolas sporta 
zālē notika “Florbola diena”, kur pieda-
lījās skolēni no Dagdas vidusskolas, An-
dzeļu un Andrupenes pamatskolām. Bērni 
piedalījās dažādās konkursos un spēlēja 
florbolu. 

12.maijā septiņi vieglatlēti piedalījās 
sacensībās “Pavasara kross ar Anitu Ka-
žemāku”, kuras notika Riebiņos (Preiļu 
novads). Viņu rezultāti: Adriana Plakoša 
-1.vieta 1000m skriešanā, Luīze Kromā-
ne, Ilvita Rutka un Daniels Kazakevičs 
1000m skriešanā ieguva 2.vietas, Jana Po-
ļaka - 2.vieta 3000m skriešanā.

18.-19.maijā Ogrē notika Rīgas atklātās meistarsacīkstes vieglatlētikā, 
kur piedalījās divi mūsu vieglatlēti - Mārtiņš Konošonoks un Linards Pau-
liņš. Mārtiņš uzrādīja savu labāko šīs vasaras sezonas rezultātu augstlēk-

šanā un izcīnīja 1.vietu. Linardam arī ir ļoti labs rezultāts: 3.vieta 200m 
skriešanā un 5.vieta 100m skriešanā.

Jevgēnijs Igaunis
Sporta skolas metodiķis



Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

Atbildīgais par izdevumu: 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Dace Rune, dace.rune@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 pareizī-

bu atbild autors.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!
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Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 
1. maija līdz 31. maijam reģistrēti 
5 jaundzimušie - 3 zēni un 
2 meitenes, kuriem doti šādi 
vārdi: 

Apsveicam ar mazuļa 
piedzimšanu!

Mihails, Dārta, Vanesa, 
Normunds un Tomass 

Valsts zemes dienests informē, ka 
Krāslavas klientu apkalpošanas centrs ir 
mainījis savu atrašanās vietu. Jaunā adre-
se ir Lāčplēša iela 19, Krāslavā, LV-5601. 

TIC pāriet uz vasaras darba laiku
Sākas tūrisma sezona, tādēļ no 1.jūnija līdz 

pat augusta beigām Dagdas Tūrisma informā-
cijas centrs (TIC) būs atvērts arī sestdienās. 
Turpmāk TIC darba laiks būs darba dienās 
8:00-12:00 un 13:00-17:00, sestdienās 10:00-
15:00.
Gaidām ikvienu Dagdas Tūrisma informācijas 

centrā!

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
12. jūnijā,  10.00 - 17.00

Dagdā, Brīvības ielā 29 
(VSPC "Dagda", pie garāžām)

IZMEKLĒJUMI
Mamogrāfija:

• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) 
uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 
EUR
• Bez nosūtījuma – 20,00 EUR
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām 
u.c.)
• 1 projekcija – 6,50 EUR

JAUNUMS: Trīs dimensiju (3D) automā-
tiskā krūšu ultrasonogrāfija – 19,00 EUR

Pacientiem lūdzam veikt iepriekšēju 
pierakstu pa tālr.  +371 25431313

Pakalpojumu nodrošina MFD veselības grupa 


