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“Auni kuojas, laksteigola!”
   17. aprīlī Dagdas novada Tautas namā pulcējās ap 200 pašdarbnie-
ku no Dagdas, Krāslavas, Aglonas, Rēzeknes un Krustpils novadiem, 
kā arī duets no Preiļiem, lai izdziedātu savas skaistākās dziesmas un 
izstāstītu savus labākos stāstus XIII Galda dziesmu un “gvelžu” saietā 
“Auni kuojas, laksteigola!” 
    Pēdējos gados katram saietam ir sava tēma. Ja pagājušajā gadā saieta 
tēma bija pasakas, sakāmvārdi un parunas, tad šogad tika apspēlēta zie-
du tēma. Ikdienā mēs ziedus audzējam, dāvinām, iepinam Jāņu vainagā, 
staigājam basam kājām pa rasas pielijušu ziedošu pļavu, bet saietā katrs 
veltījām kaut vienu dziesmu kādam ziedam.
    Pasākumā piedalījās piecpadsmit kolektīvi. Uzstāšanās secība tika izlo-
zēta. Pavasaris ienes dabā dažādas skaņas, arī vardes nenoliedzami tiek 

saistītas ar pavasari.              
 /raksta turpinājums nā-
kamajā lappusē.../
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LEADER projekts – tava iespēja realizēt savas idejas un 
sasniegt mērķus

   Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” uzsāk daudz-
nozaru attīstības stratēģijas ieviešanu Krāslavas, Dagdas 
un Aglonas novados LEADER pieejas īstenošanai līdz 
2020. gadam. Sākot ar šī gada vasaru (provizoriski jūnijā) 
ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kas veic saimniecisko 
darbību (apgrozījums līdz 70 000 EUR gadā) vai plāno uz-
sākt saimniecisko darbību, būs iespēja pretendēt un savu 
ieceru īstenošanai atbilstoši stratēģijā noteiktajiem teritori-
jas attīstības mērķiem pieejamo Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu.
   12. aprīlī „Krāslavas rajona partnerības” padomes sēdē 
tika apstiprināti Zemkopības ministrijas Stratēģiju atlases 
komitejas ierosinātie labojumi biedrības darbības terito-
rijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2015. 
- 2020. gadam, saskaņā ar kuru tiks izsludināti projektu kon-
kursi un vērtēti iesniegtie projekti.  
   Šajā plānošanas periodā īpaša uzmanība tiks pievērsta 
vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām, paredzot 
finansējumu jaunu pakalpojumu un produktu radīšanai, 
esošo pakalpojumu un produktu attīstīšanai, to realizēša-
nai tirgū, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinie-
ku kompetenču celšanai. Kā arī būs paredzētas aktivitātes 
vides un kultūrvēstures objektu sakārtošanai, sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai. Līdz 2020. gadam tiks izsludinātas 
vairākas projektu konkursu kārtas.
  Jau šobrīd interesenti var iepazīties ar “Krāslavas rajona 
partnerības” darbības teritorijas attīstības stratēģiju tīmekļ-
vietnē www.kraslavaspartneriba.lv. 
   Ar stratēģiju var iepazīties un saņemt arī bezmaksas kon-
sultācijas Skolas ielā 7 - 1. kab., Krāslavā. 
“Krāslavas rajona partnerības” biroja pieņemšanas laiks: 
• otrdienās - plkst. 9:00 - 12:00
• ceturtdienās - plkst. 13:00 - 17:00
    Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina ikvienu en-
tuziastu, kam ir idejas, vēlme un iespējas iesaistīties savas 
vietējās teritorijas attīstībā un veidot labvēlīgu vidi dzīvoša-

nai, uzņēmējdarbībai, attīstīt lauku teritoriju, uzlabot sociālo 
situāciju laukos, - īstenot savus mērķus, izstrādāt idejas pro-
jektu konkursam LEADER pieejas īstenošanas ietvaros. 
     LEADER pieejas pasākumi atšķirībā no citām ES program-
mām projektu īstenotājiem aktivitātē “Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas” sniedz augstu atbalsta intensitā-
ti no 70 – 90 procentiem. Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam ir līdz 50 000 EUR, savukārt 70 
000 EUR var paredzēt projektā, ja ieguldījumi būvniecībā 
ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. 
Izmaksas būs attiecināmas jaunu pamatlīdzekļu un prog-
rammnodrošinājuma iegādei, būvniecības izmaksām un 
būvmateriālu iegādei, ar sabiedriskām attiecībām saistī-
tām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju 
saņemšanai un izmantošanas izmaksām, vispārējām izmak-
sām un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.
    Jāatzīmē, ka laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam ar 
LEADER pieejas atbalstu tika realizēti 63 projekti Krāslavas 
novadā, 28 projekti Dagdas novadā un 8 projekti Aglonas 
novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos. Kopējais 
projektos apgūtais finansējums līdz 2015. gadam sastādīja 
875 846,79 EUR, bet līdz 2020. gadam jaunu projektu rea-
lizācijai paredzēts finansējums 1 358 108,91 EUR apmērā. 
   Sekojiet līdzi biedrības „Krāslavas rajona partnerība” pro-
jektu konkursu sludinājumiem www.kraslavaspartneriba.lv, 
novadu pašvaldību izdevumos un mājas lapās, vietējos un 
reģionālajos laikrakstos. 
   Esiet aktīvi un realizējiet savas ekonomiskās un sociālās 
vajadzības tuvāk savai dzīvesvietai!

Zane Ločmele 
Biedrības “Krāslavas rajona partnerība”  biroja

 administratīvā vadītāja , e-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv

/raksta “Auni kuojas, laksteigola!“ turpinājums/
   Šoreiz tamborētas, vardīšu princeses bija sasēdušās ap 
tiltiņu, bet kolektīvu vadītāji raidīja bultas un mēģināja trāpīt 
tuvāk savai laimes vardītei. Apskatot vardīti, varēja atrast nu-
muru, kurš arī noteica uzstāšanās secību.
  Neizpalika arī bez pārsteigumiem, jo pirmo reizi saieta 
vēsturē, tajā bija ne tikai dziesmas un stāsti, bet saieta tē-
mai pakārtotas dejas, kuras izdejoja Svariņu TN deju kopa 
“Zeltenes”. Tā ziedu motīvs parādījās ne tikai dziesmās, stās-
tos, tērpos, bet arī dejās.
    Vienmēr patiess prieks ir par tiem, kas ir uzticīgi saietam 
un piedalās tajā katru gadu. Prieks arī par tiem, kas bija 
ieradušies pirmo reizi: duets no Preiļiem, Dagdas novada 
koris “Vēju roze” un Atašienes folkloras kopa “Vīraksne”.
    Mēs esam pieraduši, ka ziedu vainagus ir jāpin Jāņos, 
bet izrādās, ka savu īpašo vainagu var nopīt jebkurā laikā, ti-
kai jāzina, kādus ziedus izvēlēties, lai veiksme pavadītu visu 
gadu. Katram kolektīvam tika dots uzdevums salikt pareizi 
to ziedu nosaukumus, kuri, iepīti vainagā, nesīs veiksmi, ve-
selību, pasargās no visa ļaunā, rūpēsies par valkātāja skai-
stumu un dvēseles skaidrību. Pilnīgi precīzi ar šo uzdevumu 
tika galā Atašienes folkloras kopas dalībnieki.
    Mēs visi zinām, ka ziedu karaliene ir roze. Saietā tika 

sarūpēta zelta roze, kuru saņemt bija lemts tam kolektīvam, 
kurš izpelnījās visskaļākos aplausus. Aplausu skaļums tika 
mērīts ar īpaša aparāta palīdzību, kurš nosaka skaņas skaļu-
mu decibelos. Visiem priekšā izvirzījās Dagdas novada koris 
“Vēju roze”, kurš saņēma visskaļākos aplausus un līdz ar to 
arī zelta rozi.
    Lai arī roze ir ziedu karaliene, tomēr ir kāds zieds, kurš ir 
pats galvenais. Tas uzzied agrās, klusās rīta stundās un kā 
zelta migla klājas pāri laukam. Par godu šim ziedam, stāvot 
kājās, izskanēja dziesma “Zīdi, zīdi, rudzu võrpa”.
    Šoreiz saietā bija arī “kaķis maisā”. Neviens nevarēja ap-
jaust, kas tas par kaķi un kam viņš tiks. “Kaķi” - tā kolektīva 
nosaukumu, kurš tika pie saieta īpašās tortes no maisa izlo-
zēja Dagdas novada domes priekšsēdētāja un novada kora 
dziedātāja Sandra Viškures kundze. Laimīgā loze un līdz ar 
to arī torte aizceļoja pie Mākoņkalna folkloras kopas.
    Kā jau ierasts, pasākums noslēdzās ar tradicionālu ēdienu 
un kopīgu padziedāšanu.
    Paldies visiem, kas atrada laiku un iespēju atnākt uz 
pasākumu, piepildot vienu, pavasara dienu ar pozitīvām 
emocijām un kopā būšanas prieku!

Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras centra vadītāja
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21.aprīļa Domes sēdes lēmumi

 

  Domes sēde sākās ar paziņojumu, ka 
saņemts Ineses Plesņas iesniegums 
par deputāta pilnvaru atjaunošanu sa-
karā ar to, ka viņai ir beidzies Republi-
kas pilsētas domes un novada domes 
deputāta statusa likuma devītās daļas 
3.1 panta trešajā daļā minētais atva-
ļinājums. Tāpēc ar šo brīdi beidzās 
uzaicinātās deputātes Oksanas Kosa-
revskas pilnvaras un tika atjaunotas 
pilnvaras domes deputātei Inesei Ples-
ņai.
    Pašvaldības izpilddirektors Ivars Pau-
liņš sniedza ziņojumu par pašvaldības 
veikto darbu un domes pieņemto lēmu-
mu izpildes gaitu februārī – aprīlī un at-
bildēja uz deputātu jautājumiem. 
   Tika pieņemta zināšanai Sociālā die-
nesta sniegtā informācija par sociālā 
budžeta līdzekļu izlietojumu 2016.gada 
1.ceturksnī. Dagdas novada Sociālais 
dienests 2016.gada 1.ceturksnī izlietojis 
78107,00 EUR jeb 22,21 % no plānota-
jiem pašvaldības sociālā budžeta līdzek-
ļiem.
   Apstiprināts pārskats par Dagdas no-
vada pašvaldības 2016.gada budžeta 
izpildi 1.ceturksnī: budžeta ieņēmumu 
daļā –  2 520 527  EUR  jeb  27,92 %, t.sk. 
atlikums gada sākumā 392 231 EUR, bu-
džeta izdevumu daļā  –   1 786 067 EUR 
jeb 19,88  %. Speciālā budžeta ieņēmu-
mu daļā  –  116 340  EUR  jeb 14,78  %, 
t.sk. atlikums gada sākumā 26 439 EUR; 
izdevumu daļā   –  24 647  EUR jeb  3,16  
%.
     Deputāti lēma par vienreizēja sociālā 
pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā -  
1110,00 € apmērā.
     Tika piešķirti 325,00 € Rāznas Nacio-
nālā parka kartes izdevuma atjaunošanas 
līdzfinansēšanai.
   Deputāti atbalstīja finansējuma piešķir-
šanu:
• biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu 
komitejas Šķaunes nodaļas projekta 
“Ģimeņu labklājības celšana Šķaunes, 
Bērziņu, Ezernieku, Dagdas pagastos” 
priekšfinansēšanai, kas tika atbalstīts Bo-
risa un Ināras Teterovu fonda labdarības 
programmas “Maizes rieciens” ietvaros - 
814,00 €;
• biedrības “OrhidejasS”  projekta “An-
dzeļu jaunieši apgūst mākslu gatavot” 
priekšfinansēšanai, kas tika atbalstīts Bo-
risa un Ināras Teterovu fonda labdarības 
programmas “Maizes rieciens” ietvaros-  
390,00 €.
  Domes deputāti apstiprināja Andrupe-
nes pamatskolas maksas pakalpojumu 
izcenojumus:
• klases telpas noma – 2,50 EUR/h (+ 
PVN); 
• datorklases telpas noma – 4,00 EUR/h 

(+ PVN);
 un Ezernieku pagasta pārvaldes ēkā 
“Pasts” maksas pakalpojumu izcenoju-
mus:
• veļas mazgāšana  –  2,00 EUR par vienu 
mazgāšanas reizi; 
• dušas izmantošana (līdz 40 min.): 
• bērniem līdz 6 gadiem – bez maksas  
• bērniem no 7 līdz 14 gadiem – 1,00 
EUR
• pārējām personām – 2,00 EUR.
    Tika pieņemts lēmums anulēt ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu vienai personai un 
atteikts anulēt ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu vienai personai.
   Lēma par nekustamā īpašuma nodok-
ļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no 
trim personām.
    Atļāva Veselības un sociālo pakalpo-
jumu centram „Dagda” iznomāt poliklīni-
kas telpu Nr.34 ar kopējo platību 13,10  
m2, kas atrodas Brīvības ielā 29, Dagdā, 
ārsta prakses neiroloģijā vajadzībām, 
pirms tam organizējot  minēto telpu no-
mas izsoli.
   Nolēma atsavināt pašvaldības kustamu 
mantu – transportlīdzekli  VW Transpor-
ter, ko izmantoja PI “Pilsētsaimniecība”, 
pārdodot to izsolē ar augšupejošo soli. 
Izsoles rīkošanai izveidota kustamās 
mantas Novērtēšanas komisija un izsoles 
organizēšanai izveidota Izsoles komisija.
   Tika nolemts atsavināt pašvaldības ne-
kustamos īpašumus “Jāņtārpiņi”, Asūnes 
pagastā un “Kāpas”, Andzeļu pagastā. Kā 
arī nolēma reģistrēt pašvaldības zemes 
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 
004 0352.
   Lai varētu uzturēt sadzīves atkritumu 
šķirošanas laukumus Dagdas pilsētā, tika 
pieņemts lēmums atkārtoti nomāt zemes 
gabalu daļas. Kā arī deputāti nolēma no-
māt nekustamos īpašumus pašvaldības 
ēkas Alejas ielā 4, Dagdā uzturēšanai un 
pašvaldības ēku Pasta ielā 33B, Dagdā 
uzturēšanai.
  Izskatījuši Administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja E.Tjarves iesniegumu, 
deputāti atļāva savienot viņam Dagdas 
novada pašvaldības Administratīvās 
komisijas priekšsēdētāja amatu ar SIA 
“Dagdas komunālā saimniecība” valdes 
locekļa amatu.
   Darbībai biedrībā „Krāslavas rajona 
partnerība” kā  Dagdas novada pašval-
dības pārstāvis tika deleģēts projektu 
koordinators Artjoms Gekišs.
    Tā kā no pašvaldības deputātu vidus 
netika izvirzīts otrs delegāts dalībai Lat-
vijas Pašvaldību savienības 27.kongresā, 
tāpēc par šo jautājumu balsojums neno-
tika un uz kongresu dosies tikai domes 
priekšsēdētāja.
   Tika izskatīti dzīvokļu jautājumi: at-
celts Dagdas novada domes 2015.gada 

18.jūnija lēmums „Par dzīvokļa jautāju-
mu izskatīšanu” (protokols  Nr.9, 19.§) 
19.2.punkts - par dzīvojamās platības 
izīrēšanu vienai personai, kas nav noslē-
gusi īres līgumu; atļauts veikt dzīvokļu 
apmaiņu divām personām; nolemts iz-
īrēt pašvaldības dzīvojamās telpas trim 
personām.
  Izskatīts jautājums par nekustamo īpa-
šumu “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā. 
Tā kā šis īpašums ir  atzīts par bezman-
tinieka mantu un piekrīt valstij, lai paš-
valdība varētu piedalīties šī īpašuma 
iegādes procesā, tika pieņemts lēmums 
lūgt tiesu izpildītāju uzsākt darbības ne-
kustamā īpašuma novērtēšanai un izso-
les rīkošanai.
   Deputāti lēma: par nekustamo īpašumu 
sadali un jaunu nosaukumu piešķiršanu; 
par zemes nomas tiesību izbeigšanu; 
par zemes nomas līgumu slēgšanu; par 
neiznomātu zemes gabalu saraksta ap-
stiprināšanu; par adrešu piešķiršanu; par 
zemes vienību nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķa maiņu; par zemes nodoša-
nu apakšnomā; par īpašuma nosaukuma 
piešķiršanu; par adreses un īpašuma no-
saukuma maiņu; par mantojuma zemes 
platības izmaiņu; par zemes vienību pla-
tību precizēšanu; 
   Domes sēdē tika izskatīti četri papildus 
jautājumi.
   Tika lemts par VSPC “Dagda”  soci-
ālās aprūpes nodaļas un pansionāta  
pakalpojuma maksu. Gadījumos, kad 
pakalpojuma saņēmējs iestādē uzturas 
nepilnu mēnesi, tika apstiprināta vienas 
dienas vidējā maksa 2016.gadā: 
• vienai personai – 14,67 €;
• vienai īpaši kopjamai personai, kura 
noteikta atbilstoši Bartela indeksam– 
15,67 €.  
    Deputāti atbalstīja Latgales audžuģi-
meņu atbalsta biedrības “Muna Sāta” 
lūgumu un piešķīra projekta “Sociālās 
palīdzības sniegšana” mākslas terapi-
jas nodarbībām telpas Dagdas novada 
Tautas namā uz projekta laiku līdz 2016.
gada 1.decembrim, nepiemērojot telpu 
nomas maksu.
   Atļāva Dagdas novada domes priekšsē-
dētāja vietniekam Raitim Azinam doties 
komandējumā uz Vitebsku (Baltkrievija) 
2016.gada 12.-13.maijā uz V Starptautis-
ko ekonomikas forumu. 
   Tāpat arī tika atļauts domes priekšsēdē-
tājai Sandrai Viškurei doties komandēju-
mā 2016.gada 22.-24.maijā uz Moldovu, 
lai piedalītos  Eiroreģionu kopienas foru-
mā, kas notiks 23.maijā, Kišiņevā.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, 
pielikumiem un audio ierakstu var 

iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / 
Dokumenti / Novada domes protokoli. 

Guna Malinovska
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2Teterevu fonda projekts Dagdas novada četros pagastos
   Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas no-
vadu komitejas Šķaunes nodaļai tika atbalstīts Borisa un 
Ināras Teterevu fonda izsludinātais projekts, kura reali-
zācijai tika piešķirti EUR 4070,00. Tā īstenošana notiek 
labdarības programmas “Maizes rieciens” aktivitātē “At-
balsts līdzdarbībai”, kurā piedalās Dagdas novada četru 
pagastu iedzīvotāji. Labuma guvēji ir Šķaunes, Bērziņu, 
Ezernieku, Dagdas pilsētas ģimenes, īpaši ar bērniem, kas 
izteica vēlmi līdzdarboties. 
    Projekta ietvaros tika iegādātas sēklas, augļu koki, ogulāju 
krūmi, dējējvistas un tām nepieciešamā pilnvērtīgā barība. 

Iedzīvotāju grupai, kas piedalās projektā, vajadzēs rūpēties 
par mājdzīvniekiem un saviem dārziem, kā arī dalīties piere-
dzes stāstos un ražas dalīšanas svētkos.
    Izsaku lielu paldies visiem, kas uzdrīkstējās iesaistīties pro-
jektā, savas labklājības celšanai. Īpašs paldies Dagdas nova-
da domei par priekšfinansējuma nodrošināšanu un S.Molo-
tokai, kā arī pārējiem brīvprātīgajiem par sadarbību.

Sandra Drozdova 
LSK Krāslavas, 

Dagdas, Aglonas novadu komitejas 
Šķaunes nodaļas vadītāja

“Radošās rokas biedrība “Nākotnei””
   Jau ir pagājis pusgads, kā biedrība 
“Nākotnei” ir parakstījusi līgumu par 
projekta īstenošanu un granta izlie-
tojumu ar nodibinājumu “Borisa un 
Ināras Teterevu fonds”. Kopš 2015. 
gada 30. oktobra biedrības jaunieši, 
aktīvākās sievietes un Bērziņu pagasta 
iedzīvotāji ir izjutuši projekta realizā-
cijas procesu, jo ieguvēji no projekta 
realizācijas esam mēs visi pagasta ie-
dzīvotāji.
   Šogad Bērziņu pagastā tiek svinētas vai-
rākas kāzu jubilejas, un, protams, biedrī-
ba “Nākotnei” arī vēlējās sumināt sava 
pagasta iedzīvotājus. Veidojot dāvanu 
dekorus - topiārus, tapšanā tika iesaistī-
ti jaunieši un, protams, arī citi darboties 
gribošie pagasta iedzīvotāji. Par paveik-
to darbu katram bija patiess prieks, jo 
dāvanas, kuras ir tapušas ar tuvu cilvēku 
palīdzību, ir īpaši mīļas.
   Nevar nepieminēt arī skaistos pērlīšu 
ziedu pušķus, ko pagasta sievietes saņē-

ma svētkos.
   Šogad mūsu pagasta bērni un jaunieši 
veidoja Lieldienu dekorus, kā arī devās 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Šķau-
nes māmiņu centru, kur bija ļoti lieliska 
iespēja iegūt jaunas un radošas idejas 
Lieldienu noformējumu un dekoru vei-
došanā.
    Tuvojoties maijam, mēs saprotam, ka 
tuvojas mūsu mīļo māmiņu diena, kad 
mēs varam viņām pateikties par izaudzi-
nāšanu, skološanu un protams par at-
balstu. Šajos skaistajos svētkos sveiksim 
savas mīļās māmiņas un apciemosim ar 
pašu darinātām dāvaniņām Dagdas pan-
sionāta “Ābeļdārzs “ sievietes.
    Bērziņu pagasta iedzīvotājiem ir iespē-
ja pārsteigt sevi un draugus ar radošu un 
oriģinālu ideju realizāciju, kam ir nepie-
ciešama kripatiņa iedvesmas un mazliet 
pacietības. Tie ir emocionāli pilni brīži kā 
pieaugušajiem, tā arī bērniem. Katram 
cilvēkam, kurš vēlas piedalīties rokdarbu 

tapšanas procesā, ir individuāla pieeja.
   Gandarījuma un pacilātības sajūta ro-
das ikvienā, kas radošajā darbnīcā pašro-
cīgi darina rokdarbu, par kuru viņi nekad 
nav varējuši iedomāties, ka ir uz to spē-
jīgi. Tas ir ļoti īpašs un personisks brīdis.
  Projekta ietvaros labuma guvēji ir gan 
iedzīvotāji, kuri darbojas radošās darb-
nīcās, gan vientuļie pensionāri, personas 
ar īpašajām vajadzībām un daudzbērnu 
ģimenes, kas svētkos tiek apsveiktas un 
saņem radošajā darbnīcā tapušos rok-
darbus.
  Ja ir radusies interese, esat vienmēr 
laipni gaidīti mūsu pulkā - biedrībā “Nā-
kotnei” uz radošajiem rokdarbiem! Bū-
sim pateicīgi par jaunām un radošām 
idejām!

Lolita 
Kuprijanova

Biedrības “Nā-
kotnei” valdes 
priekšsēdētaja

Dagdas pensionāru biedrībai – 10
    8. aprīlī Dagdas Tautas namā savu 
10 gadu jubileju ar koncertu nosvinē-
ja Dagdas pensionāru biedrība.
   Koncertā biedrības kolektīvi skatītā-
jus priecēja ar dejām un dziesmām. 
Biedrību apsveikt ieradās arī draugi – 
baltkrievu biedrības VERBICA vokālais 
ansamblis “Akolica”, Svariņu TN sie-
viešu estrādes grupa “Loreta”, Asūnes 
TN līnijdeju grupa “Balzāms dvēselei”, 
Andrupenes TN senioru deju kopa “Vel-
dzītes”, jubilārus apsveikt bija ieradies 
Krāslavas novada pensionāru biedrības 
vokālais ansamblis “Varavīksne”. Kon-
certa noslēgumā tika nodziedāta Dag-
das pensionāru biedrības himna, kuras 
autors ir Romualds Vasiļevskis.
   Dagdas pensionāri 2006. gadu iesāka 
ar svarīgu notikumu – 10. februārī – no-
dibināja Dagdas pensionāru biedrību.  
     Dibināšanas brīdī biedrībā apvieno-
jās 50 pensionāri, gadiem ejot, biedrī-
bas dalībnieku pulks samazinājās un 
šobrīd ir 25. 
    Dagdas pensionāru biedrības vadītā-

jas pienākumus uzticēja Leontīnai Rau-
divei, kas vadīja biedrību 5 gadus. Pēc 
tam uz neilgu laiku biedrības vadītāja 
stafeti pārņēma Jānis Nartišs. Pašlaik 
biedrību vada Larisa Tukiša.
   Biedrības dibināšanas brīdī pensio-
nāru atsaucība bija ļoti liela, bet tagad 
jauni pensionāri nenāk.
   Pašlaik biedrībā aktīvi darbojas 3 ko-
lektīvi. Un tie ir:
• Deju kolektīvs ”Ezeriņi”, vadītāja Lidija 
Kartenko;
• Sieviešu vokālais ansamblis “Ivuški”, 
vadītāja Larisa Tukiša;
• Vokālais ansamblis “Sendienas”, vadī-
tāja Larisa Tukiša.
    Dagdas pensionāru biedrības biedri 
nekad nav bijuši pasīvi, bet gan otrādi 
– aktīvi. Pensionāriem ļoti patīk ceļot, 
tāpēc tie apceļoja gandrīz vai visu Lat-
viju, biedrība bija Ventspilī, Daugavpilī, 
Siguldā, Salaspilī, Rundāles pilī un citās 
pilsētiņās. Biedrība kopš 2006. gada 
piedalās Latgales senioru Dziesmu un 
deju festivālos, kā arī 2015. gadā paši 

organizēja festivālu Dagdā. Uz festivālu 
ieradās Eiropas Parlamenta deputāte 
Iveta Grigule no Briseles, kura bija sa-
jūsmā par sarīkoto festivālu. Piedalās 
arī visos koncertos, kas notiek Dagdā, 
kā arī brauc uz pensionāru ballēm uz ci-
tiem pagastiem. Biedrības biedri katru 
gadu piedalās pasākumos, kas ir veltīti 
komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai un nacisma sagrāves un Otrā pa-
saules kara upuru piemiņas dienai. 
    Pensionāru biedrības vadītāja Larisa 
Tukiša izsaka pateicību Leontīnei Rau-
divei par biedrības izveidošanu, Dag-
das novada Tautas namam par telpas 
nodrošināšanu, liels paldies Dagdas 
novada pašvaldības priekšsēdētājai 
Sandrai Viškurei, deputātiem un spon-
soriem par atbalstu un palīdzību visu 
ideju īstenošanai.
    Novēlam biedrības biedriem un vadī-
tājai visās situācijās saglabāt optimismu 
un pats galvenais – veselību un pacie-
tību!

Evita Krūmiņa
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Kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumi Dagdā

    Dagdā ir tādas mājsaimniecības, kas joprojām dzeramo 
ūdeni ņem no akām un izmanto sen izbūvētās kanalizā-
cijas nosēdbedres vai pat sausās tualetes. Tas visbiežāk 
neatbilst sanitārām normām, tādēļ visām mājsaimniecī-
bām būtu ieteicams ierīkot pieslēgumus tīkliem. Privā-
to aku ūdens kvalitāti negatīvi ietekmē netālu ierīkotās 
kanalizācijas bedres, kas ne vienmēr izbūvētas atbilstoši 
normām – nav noslēgtas, lietus laikā pārplūst vai vienkār-
ši atrodas pārāk tuvu dzeramā ūdens akai. Lai pasargātu 
sevi un savu ģimeni, prātīgāk, ir pieslēgties pie centrali-
zētajiem kanalizācijas tīkliem, ja tas ir iespējams. 
   Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Da-
gdā” I kārta tika īstenota 2009. gadā, II kārta - 2013. gadā. 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros tika veikta 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbū-
ve.  
  Lai ierīkotu pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai, klientam personīgi jāierodas SIA 
“Dagdas komunālā saimniecība” Rēzeknes ielā 4, Dagdā, 
un jāaizpilda iesnieguma veidlapa. Iesniedzot pieteikumu, 
ir jānorāda zemesgrāmatas akts un personu apliecinošs 
dokuments vai uzņēmuma reģistrācijas apliecība. Pēc pie-
teikšanas kanalizācija tiks pieslēgta tuvākajā laikā, bet to var 
ietekmēt daži faktori, pirmkārt kanalizācijas tīklu atrašanās 
vieta un, otrkārt, cik daudz ir pieteikušies kanalizācijas pie-
slēgšanai. 
     Centralizētās kanalizācijas sistēmas izmantošana ir lētā-
ka nekā maksa par asenizācijas pakalpojumiem. Par kanali-

zācijas pakalpojumiem ir jāmaksā 1.48EUR/m3 (bez PVN), 
ja ir uzstādīts skaitītājs, bet ja nav uzstādīts skaitītājs, tad ir 
jāmaksā 8.88 EUR (bez PVN) mēnesī par katru cilvēku, kas 
deklarēts tajā dzīvesvietā. Par asenizācijas pakalpojumiem ir 
jāmaksā 8.71 EUR/m3(bez PVN). Par saņemto pakalpojumu 
samaksu var veikt pa daļām, bet tad ir jānoslēdz vienošanās 
līgums. 
    Asenizācija ir šķidro sadzīves atkritumu savākšana. Ase-
nizāciju Dagdas novadā nodrošina SIA “Dagdas komunālā 
saimniecība”. Lai pieteiktu asenizāciju, klientam jāierodas 
SIA “Dagdas komunālā saimniecībā” vai arī var pieteikt, 
piezvanot uz uzņēmumu. Asenizācijas veikšanas biežums ir 
atkarīgs no tā, cik dziļa ir bedre un arī no laika apstākļiem.  
    Gadījumā, ja kanalizācija ietek grāvjos vai plāvā, ir pa-
redzēti administratīvie sodi. Patvaļīga pievienošanās ūdens 
un kanalizācijas centralizētajiem tīkliem arī ir administratīvi 
sodāma darbība. 
    Māju īpašniekus un juridiskas personas aicinām ierīkot 
pieslēgumus centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizāci-
ja tīkliem un veikt asenizāciju.     

Lai saņemtu vairāk informācijas un atbildes uz visiem 
Jūsu jautājumiem, aicinām griezties SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība” Rēzeknes ielā 4, Dagdā, tālr. 
65622007.

Raksts tapis sadarbībā ar 
SIA Dagdas komunālā saimniecība” vadītāju E. Tjarvi 

Evita Krūmiņa

   Pārmaiņas informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas“
    Informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” ir no-
tikušas pārmaiņas. Pēc konsultācijām ar Valsts valodas 
centru, tika izskatīti vairāki informatīvā izdevuma izdo-
šanas varianti. Pēc VVC ieteikumiem turpmāk izdevums 
iznāks latviešu valodā – 8 lappuses biezs un A4 formātā. 
Tā kā apzināmies, ka ļoti liela daļa jeb precīzāk 53% novada 
iedzīvotāju (pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2011. gadā 
veiktās tautas skaitīšanas datiem) pārsvarā kā saziņas valo-
du izmanto krievu valodu, tāpēc tika nolemts līdz šī gada 
beigām krievu valodā izdot 2 lappuses biezu un A3 formāta 
izdevumu krievu valodā. Iespējams, tas daudziem šķitīs ne-
ērti, taču informatīvajam izdevumam atvēlētais pašvaldības 
budžets ir ierobežots un netiks palielināts. 
   Informatīvais izdevums latviešu valodā turpmāk būs pie-
ejams visos iepriekšējos izplatīšanas punktos. Krievu valodā 
informāciju, pēc Valsts valodas centra atzinuma, var izplatīt 
tikai pēc mutiska vai rakstiska iedzīvotāju pieprasījuma. Tā 
kā izdevuma izvietošana publiskās vietās arī ir pārkāpums 
un, lai nerastos situācija, ka “krievu valoda tiek uzspiesta”, 
izdevums krievu valodā tiks izvietots vietās, kur varam kon-
trolēt tā izplatīšanu.
     Izmantojot izdevību, aicinām iedzīvotājus uzdot jautā-
jumus, izteikt savu viedokli vai pretenzijas par informatīvo 
izdevumu “Dagdas Novada Ziņas” tā veidotājiem – redak-
torēm Evitai Krūmiņai e-pasts evita.krumina@dagda.lv, tālr. 
65681721, mob. nr. 29190911; Evikai Muizniecei, e-pasts 

evika.muizniece@dagda.lv vai Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļas vadītājai Gunai Malinovskai, tālr. 
65681721, mob. nr. 26621945, e-pasts guna.malinovska@
dagda.lv.
     Tuvākajā laikā tiek plānota iedzīvotāju aptauja par pašval-
dības informatīvo izdevumu “Dagdas Novada Ziņas”, kurā 
ikviens varēs izteikt savu viedokli par izdevuma nepiecieša-
mību, formātu, izskatu un saturu. 
„Dagdas Novada Ziņas” (krievu valodā) izvietošanas 
punkti:
Dagda, Dagdas pagasts - Dagdas novada pašvaldī-
ba (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs); Dagdas pagasta bibliotēka; Dagdas novada tautas 
bibliotēka; Aptieka 1
Andrupenes pagasts - Andrupenes tautas bibliotēka;
Andzeļu pagasts - Andzeļu tautas bibliotēka;
Asūnes pagasts - Asūnes bibliotēka;
Bērziņu pagasts - Bērziņu pagasta tautas bibliotēka;
Ezernieku pagasts - Ezernieku bibliotēka;
Konstantinovas pagasts - Konstantinovas pagasta biblio-
tēka;
Ķepovas pagasts - Ķepovas pagasta bibliotēka;
Svariņu pagasts - Svariņu pagasta bibliotēka;
Šķaunes pagasts - Šķaunes pagasta tautas bibliotēka.

Dagdas novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa 

Izglītības un kultūras ziņas
   Aprīļa sākumā Rīgā notika Krievu valodas (svešvalodas) 
olimpiāde, kurā piedalījās Dagdas vidusskolas 11.kl. skol-
niece Marina Cvetkova (sk. Olita Loče) un 12. klases skolēns 

Oskars Bluks (sk. Valentīna Gešmane), kā arī notika latviešu 
valodas un literatūras valsts olimpiādes 3.posms, 

/raksta turpinājums nākamajā lappusē.../
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/raksta “Izglītības un kultūras ziņas“ turpinājums/
kurā piedalījās Ezernieku vidusskolas 9.klases skolniece 
Viola Daniela Kiseļova (sk. Veneranda Lutinska).
   8. aprīlī, lai vērotu nodarbību, gūtu jaunas atziņas un da-
lītos pieredzē, Dagdas novada pirmsskolas skolotāji tikās 
Andrupenes PII “Avotiņš”, savukārt, Dagdas vidusskolā šajā 
dienā tikās novada 1.-4.klašu skolēni, lai mērotos izveicībā 
sporta pasākumā “Jautrie starti”.15. aprīlī Ludzā tikās 18 Lat-
gales bērnu un jauniešu folkloras kolektīvi reģionālajā pa-
sākumā – skatē “Teci rikšus, kumeleņi”, tostarp Andrupenes 
pamatskolas folkloras kopa “Saiveņa” (vadītāja Aija Vaičule), 
kolektīvs ieguva 1. pakāpes diplomu.
    13. aprīlī Ezernieku vidusskolas 9.klases skolniece Viola 
Daniela Kiseļova piedalījās 4. atklātā mājsaimniecības olim-
piādē Rīgā „Tradicionālās kultūras mantojums. Iedvesmojies 
no sava meistara!” un ieguva 2.pakāpes diplomu. Violas Da-
nielas Kiseļovas drošais balsts, padomdevēja un zināšanu 
sniedzēja  ir māmiņa un skolotāja Diāna Kiseļova.
    13. aprīlī Jēkabpilī notika arī koru konkurss “Tauriņu balsis 
2016”. Dagdas novada godu aizstāvēja Dagdas vidussko-
las 2.-5.klašu koris, diriģente Rita Kāposte, koncertmeistare 
Maija Steļmačenoka, gūstot 1. pakāpes diplomu.
    16. aprīlī Daugavpilī notika Latgales reģiona 4.klašu skolē-
nu 13. atklātā olimpiāde matemātikā, kurā teicamus rezultā-
tus guva Andrupenes pamatskolas 4. klases skolēns Rasmis 
Pavlovs (sk. Anita Kiselevska), gūstot 3. vietu, un Ezernieku 
vidusskolas skolniece Dana Moisejenoka (sk. Irēna Vlasova) 
ieguva atzinību.
   20. aprīlī notika novada 6.-9. klašu skolēnu pētniecisko 
darbu konference, kurā savu veikumu prezentēja 25 jaunie 
pētnieki.
    22. aprīlī Dagdas vidusskolā viesojās Mobilais zināšanu 
ekspresis, kurš sākumskolas skolēniem deva iespēju pa-
pildināt zināšanas par Eiropas Savienību, saskatīt Eiropas 
daudzveidību un līdzdarboties improvizētā teātra izrādē, 
bet vecāko klašu skolēniem biedrības “Eiropas Kustība Lat-
vijā” prezidents Andris Gobiņš pastāstīja par jauniešu ie-
spējām Eiropas Savienībā, kā arī aicināja piedalīties Eiropas 
eksāmenā.
    Aprīlī Cēsīs viesojās mūsu novada izglītības iestāžu ad-
ministrācijas pārstāvji un pedagogi, gūstot jaunas atziņas, 
pieredzi un iedvesmu profesionālajā jomā.

    No 22. līdz 24. aprīlim Latvijas Universitātē notika Latvijas 
40. skolēnu zinātniskā konference. Skolēnu zinātniskajā kon-
ferencē bija pieteikti 397 darbi, kurus izstrādājuši 478 sko-
lēni, no tiem trīs ZPD bija arī no Dagdas novada Ezernieku 
vidusskolas 10.klases skolnieces  Loretas Ievas Dārznieces, 
11.klases skolnieču Olitas Brenčas un Dagnijas Vaišļas pēt-
nieciskie darbi, meiteņu ZPD vadītāja Bronislava Andžāne. 
Dagnija Vaišļa konferencē ieguva 2. pakāpes diplomu, sa-
vukārt, skolotāja Bronislava Andžāne, kura saņēma Pateicī-
bas rakstu par teicamu darbu.
   24. aprīlī Daugavpilī risinājās Latvijas 43. atklātā matemā-
tikas olimpiāde 5.-12.klasēm, kurā piedalījās 30 Dagdas no-
vada skolēni.
    Aprīlī notika angļu valodas olimpiāde 7.-8.kl.skolēniem un 
matemātikas un latviešu valodas olimpiāde 1.un 2.kl. sko-
lēniem. Līdz ar to noslēdzās mācību priekšmetu olimpiāžu 
maratons.
     Aprīļa beigās Ezernieku vidusskolā uz tradicionālo drau-
dzības pasākumu pulcējās Dagdas novada devītklasnieki.
     Aktīvi rit gatavošanās 3. Starptautiskajam bērnu un jau-
niešu mūzikas, deju un modes teātra festivālam.
     Latvijas vokālo ansambļu konkursā Bērzgales pagasta 
Kultūras namā 2016. gada 10. aprīlī Andrupenes pagasta 
Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Saulespuķe “(va-
dītāja Karīna Beikule) ieguva 3.pakāpes diplomu un Sigul-
das koncertzālē Baltais Flīģelis 2016. gada 17. aprīlī Ezer-
nieku Saietu nama sieviešu vokālais ansamblis “Gamma“ 
(vadītāja Ilze Platace) arī ieguva 3.pakāpes diplomu.
     19. aprīlī Rīgā, Gaismas pilī notika svinīgā ceremonija 
„Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“. No Dagdas novada 
tika izvirzīti un pasākumā piedalījās Konstantinovas pagas-
ta bibliotekāre  Ilona Augustova un Bērziņu pagasta tautas 
nama bibliotekāre Olga Brenča. 
    22. aprīlī Dagdā ciemojās vieslektori no Dubrovnas no 
Baltkrievijas, kuri vadīja semināru “Svētku organizēšana. 
Inovatīvas darba formas pasākuma veidošanā” Dagdas no-
vada TN, jauniešu organizāciju un BJC vadītājiem.
     30. aprīlī notika Daugavpils apriņķa koru skate, kurā pir-
mo reizi piedalījās arī Dagdas novada koris “Vēju roze”(va-
dītāja Andželika Pokule).

Informāciju apkopoja Irēna Maļkeviča, 
Dagdas novada IKSN

     Konferences atklāšana notika 23. aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. No Dag-
das novada Ezernieku vidusskolas, pārstāvot arī Latgales reģionu kopā ar Krāslavas 
ģimnāzijas skolēniem, 3 skolnieces aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbus ma-
temātikā, kuri tika izstrādāti matemātikas skolotājas Bronislavas Andžānes vadībā. 
   Loreta Ieva Dārzniece aizstāvēja darbu „Maģisko astoņstūru laukumi”, Olita Brenča – „ 
Figūru veidošana no heksamondiem” un Dagnija Vaišļa - „Slēgtas lauztas līnijas ar uz-
dotu krustpunktu skaitu”. Visas meitenes rūpīgi izstrādāja un noformēja savus darbus, 
gatavoja uzskatāmas prezentācijas, godam aizstāvēja šos darbus matemātikas sekcijā. 
Kopā no visas valsts aizstāvēšanai bija izvirzīti 13 darbi. 
    Starp visiem konkurentiem ar II pakāpes diplomu tika apbalvota arī Ezernieku vidus-
skolas 11. klases skolniece Dagnija Vaišļa.
   Patīkami atzīmēt, ka arī skolotājas B.Andžānes darbs ar skolēniem tika atzinīgi novēr-
tēts, un viņa saņēma IZM Pateicības rakstu.
    Paldies skolniecēm, viņu vecākiem, skolas pedagogiem, kas māca meitenes, un īpaša 
pateicība LU matemātikas profesoram Andrejam Cibulim, par viņa palīdzību un sniegta-
jām konsultācijām darba gaitā.

A.Gžibovskis 
Ezernieku vidusskolas direktors 

Ezernieku vidusskolas skolēni Latvijas 40. skolēnu zinātniskajā 
konferencē
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Aizvadīta “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” apbalvošanas 

ceremonija
   19. aprīlī Gaismas pils Ziedoņa zālē tika paziņoti un apsveikti konkursu “Gada 
bibliotekārs 2015” un “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” uzvarētāji. 
   Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība konkursu “Pagasta bibliotekārs – 
gaismas nesējs” organizēja jau devīto reizi. Šogad konkursam lasītāji pieteica 54 pa-
gastu bibliotekārus no visas Latvijas. Balvu saņēma viens bibliotekārs no katra Latvijas 
reģiona: Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Pierīgas.
   No Dagdas novada balvai “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” bija pieteiktas 
divas bibliotekāres:
• Ilona Augustova - Dagdas novada Konstantinovas pagasta bibliotēka
• Olga Brenča - Dagdas novada Bērziņu pagasta tautas bibliotēka
   Apbalvošanas ceremoniju par īpašu un neaizmirstamu veidoja mūziķi: Ventis Zilberts (klavieres), Tatjana Ostrovska (vijole), 
Anete Toča (flauta).

Liels paldies Dagdas novada bibliotekārēm par ieguldījumiem un attieksmi pret savu darbu un lasītājiem.
Evita Krūmiņa

Kapu svētki:
07.05., plkst. 13:00 – Locu kapos

07.05., plkst. 14:00 - Puščas kapos
14.05., plkst. 13:00 - Rubuļu kapos

14.05., plkst. 14:00 – Malcānu kapos
21.05., plkst. 12:00 – Biža kapos

21.05., plkst. 13:00 – Meikšānu kapos
21.05., plkst. 14:30 – Pintu kapos

28.05., plkst. 13:00 – Borkuicu kapos
28.05., plkst. 16:00 – Dagdas pilsētas 

jaunajos kapos
28.05., plkst. 15:00 – Mazurovas 

kapos
29.05., plkst. 16:00 – Locglovas kapos

04.06., plkst. 13:00 – Prikņu kapos
04.06., plkst. 14:00 – Andzeļu kapos
04.06.,plkst. 14:00 – Janovcu kapos
04.06., plkst. 15:00 – Andžānu kapos
04.06., plkst. 16:00 – Andiņu kapos
Ar pilnu kapu svētku sarakstu var 
iepazīties www.dagda.lv/Kultūra/

Reliģija

Pasākumi 
Dagdas novadā:

02.05. – 10.05.
Šķaunes pagasta tautas 

bibliotēkā
Mātes dienai tematiska litera-

tūras izstāde 
„Par tavu mīlestību svētāks 

nav nekas”
05.05. – 12.05.

Bērziņu pagasta bibliotēkā
Tematiska izstāde veltīta 

Mātes dienai
„Mātes mīlestības zelts

Staro mūžos visam pāri”
06.05. - 16.05. Asūnes 

bibliotēkā
Izstāde veltīta mātes dienai

06.05.
Bērziņu Tautas namā

Koncerts veltīts Mātes dienai
07.05.

Konstantinovas Tautas 
namā

Pasākums “Mīļā, mīļā, māmi-
ņa”.  Diskotēka

08.05. Ezernieku Saietu 
namā

Mātes dienai veltīts pasākums
09.05. Asūnes bibliotēkā

“Eiropa - tuvā un tālā.”, tema-
tiska izstāde, veltīta Eiropas 

dienai.
09.05.- 30.05.

Dagdas pagasta Tautas 
bibliotēkā

Bērnu zīmējumu izstāde, vel-
tīta Starptautiskajai ģimenes 

dienai “Mana ģimene”
10.05.- 13.06.

Šķaunes pagasta tautas 

bibliotēkā
Literatūras izstāde „Apceļo-

sim Latviju”
14.05.

Ķepovas Saietu namā
Starptautiskā ģimenes diena, 

groziņu vakars
14.05.

Dagdas Tautas namā
Pasākums veltīts mātes dienai 

un audžu 
ģimeņu 10 gadu jubilejai

15.05. Svariņu Tautas namā
Ģimeņu svētku pasākums 

„Būt laimīgiem!”
15.05. Asūnes bibliotēkā
Literatūras izstāde veltīta 

krievu rakstniekam M.Bulga-
kovam – 125

19.05.- 31.05.
Šķaunes pagasta tautas 

bibliotēkā
Literatūras izstāde „Kamola 

tinēja”, kas 
veltīta Vizmas Belševicas 

atceres dienai
23.05. -31.05.

Bērziņu pagasta bibliotēkā
Literatūras izstāde veltīta 

dzejnieces jubilejai „Vizmai 
Belševicai - 85”

23.05. Asūnes bibliotēkā
Literatūras izstāde veltīta 

Latviešu aktierim G.Cilins-
kim - 85

02.06. – 10.06.
Bērziņu pagasta bibliotēkā
Literatūras izstāde „Dagnijai 

Zigmontei - 85”
06.06. – 30.08.

Bērziņu pagasta bibliotēkā
Izstāde ar skolas ieteiktās 

literatūras grāmatām „Lasīsim 
vasarā!”
27.05.

Andzeļu Tautas namā
Dagdas novada vokālo an-

sambļu sadziedāšanās svētki 
“ Pavasara pieskāriens”

30.05. Asūnes bibliotēkā
Literatūras izstāde veltīta 

latviešu rakstniecei V. Belše-
vicai – 85

31.05. Dagdas Tautas namā
Mākslas terapijas kursi audžu-

ģimenēm.
01.06. Asūnes bibliotēkā

Pēcpusdiena “Par zaļu pat vēl 
zaļāks”, veltīta Starptautiskajai 

bērnu aizsardzības dienai – 
radošās darbnīcas, apbalvo-

šana, saldais galds.
01.06.

Svariņu Tautas namā
Bērnu un skolēnu atraktīva 

programma „Sveicināta, 
vasara!”

03.06. – 20.06
Šķaunes pagasta tautas 

bibliotēkā
„Es Tēvu zemei noliecos” 

Literatūras izstāde, kas veltīta 
novadnieka, komponista 

Romualda Jermaka 85.dzim-
šanas dienai.

04.06.
Asūnes Tautas namā

Ritma deju svētki “Dejot-
prieks”

05.06. Ezernieku Saietu 
namā

Bērnības svētki
05.06. Dagdas Tautas namā

Svētki bērniem.

Pēc iedzīvotāju lūguma tiek 
publicēti gadatirgu datumi, kas ir 

saskaņoti ar pašvaldību.
Gadatirgi Dagdas pilsētā: 20. maijā, 
17. jūnijā, 29. jūlijā, 19. augustā, 
23. septembrī, 21. oktobrī, 23. de-
cembrī.
   Atbildīgā - SIA “Dilanis T” valdes 
priekšsēdētāja Larisa Turuta tālr. 
65681341, mob. nr. 29415291

Sācies ugunsnedrošais periods
    Visā valsts teritorijā ar 2016.gada 2.maiju tiek noteikts 
meža ugunsnedrošais laikposms. Meža īpašniekiem un 
tiesiskajiem valdītājiem, līdz ar ugunsnedrošā laikposma 
iestāšanos, ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu pra-
sību ievērošana mežā. 
    Meža ugunsnedrošajā laikposmā, uzturoties mežā, visiem 
iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai mazinā-
tu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir noteikti daži aizlie-
gumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot 
administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.
    Uzturoties mežos un purvos  aizliegts:

• nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai ci-
tus priekšmetus;
• kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas ne-
pieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;;
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
• dedzināt atkritumus;
• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un 
purvu ārpus ceļiem;
• veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Esiet uzmanīgi un saudzējiet sevi un dabu!



Dagdas novada pašvaldības informatī-
vais izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

Redaktore Evika Muizniece, 
Evita Krūmiņa - 

evita.krumina@dagda.lv,
 tālr. 29190911, 65681721
Tulks Ualentīna Kivliņa

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100

Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

Izdevumā publicētie ma-
teriāli ne vienmēr atspo-
guļo Dagdas novada do-
mes viedokli. Par faktu 
pareizību atbild autors.

Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Maija jubilāri* Dagdas novadā:Dzimušie Dagdas novadā 
aprīlī*:

   

Viktorija Šatrovska

Marks Fedotovs

Apsveicam ar mazuļa 
piedzimšanu!

Sirsn
īg

i sveicam
 skaistajā d

zīves ju
b

ilejā!

Viņsaulē aizgājušie* Dagdas novadā aprīlī:
    Aišpurs Ignats (dz.1948.g.)
   Bartušs Jānis (dz.1950.g.)
   Čaplinska Fedora (dz.1929.g.)
   Koroļonoka Janīna (dz.1934.g.)
   Kosobucka Anna (dz.1929.g.)
   Lavrinovičs Vladimirs (dz.1946.g.)
   Loce Ludmila (dz.1952.g.)
   Platače Anna (dz.1933.g.)
   Plotka Alfons (dz.1939.g.)
   Vaivode Melānija (dz.1938.g.)
   Vertinskis Mečeslavs (dz.1932.g.)
   Viļume Valentīna (dz.1926.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem!
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*reģistrēti Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļā  līdz 30. aprīlm

Mobilais mamogrāfs
     14. maijā pie Dagdas Tautas nama no plkst. 9.00 
līdz 12.00 piestās SIA Daugavpils reģionālā slimnī-
cas mobilais digitālais mamogrāfs. Iepriekšēja pie-
rakstīšana nav nepieciešama, jo pakalpojumu varēs 
saņemt rindas kārtībā.
   24. maijā, pie sociālo pakalpojuma centra Dagda, 
Brīvības iela 29 ieradīsies Veselības Centrs 4 mobi-
lais digitālais mamogrāfs. Mobilo mamogrāfu veic 
pēc iepriekšējās pierakstīšanās. Pieraksts notiek pa 
telefoniem 67142840 un 27866655.

Izlaidumu laiks klāt!
9. klašu izlaidumi:

02.06.,plkst. 11.00 - Aleksandrovas internātpa-
matskola

10.06.,plkst. 17.00 - Dagdas vidusskola
10.06.,plkst. 17.00 - Šķaunes pamatskola

10.06.,plkst. 18.00 - Andrupenes pamatskola
11.06.,plkst. 16.00 - Andzeļu pamatskola
11.06.,plkst. 18.00 - Asūnes pamatskola

11.06.,plkst. 18.00 - Ezernieku pamatskola
12. klašu izlaidumi:

04.06., plkst. 17.00 - Dagdas vidusskola
04.06., plkst. 18.00- Ezernieku vidusskola

01.06., plkst. 18.00 - Dagdas Mūzikas un 
mākslas skola

-70-
Burceva Irīna, 

19.05., Andzeļu pag.
Ruža Zoja,

27.05., Svariņu pag.
Soika Jāzeps, 

07.05., Dagda

-75-
Aleksandrovičs 

Vulfs, 
16.05., Dagda

Baikova Lidija, 
25.05., Ezernieku pag.
Bidzāne Regīna, 

01.05., Dagda
Birule Olga, 

13.05., Ezernieku pag.
Kekere Antoņina, 

15.05., Svariņu pag.
Kirilova Valentīna, 
08.05., Andrupenes pag.

Lapiņš Valdis, 
02.05., Svariņu pag.

Loce Pelageja, 
12.05., Andzeļu pag.

Tihanova 
Stanislava, 

11.05., Andrupenes pag.

-80-
Platacis Vitālijs, 

18.05., Ezernieku pag.

-85-
Filipova Valentīna,

 05.05., Andrupenes 
pag.

Geka Valentīna, 
12.05., Konstantinovas 

pag.
Stārastiņš Jāzeps, 
03.05., Ezernieku pag.
Vilmane Monika, 

29.05., Dagdas pag.

-90-
Karpeca Emilija, 

15.05., Andrupenes pag.


