
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 3. decembrī

 Pasākumi Dagdas novadā 
novembrī:

Lāčplēša dienas pasākumi:
11.11.2015. plkst.14:00 Dagdā – lāpu gājiens no 
Dagdas vidusskolas līdz piemineklim “Sērojošā 
māte”.
14:30 – Piemiņas brīdis, Jaunsargu svinīgs solī-
jums.
11.11.2015. plkst.14:00 Ezernieku bibliotēkā – 
lentīšu locīšana, piemiņas gājiens līdz Brāļu ka-
piem un ziedu nolikšana.
11.11.2015. plkst.16:00 Pie Svariņu Tautas nama 
– akcija “Iedegsim gaismu Latvijai!”. Latvijas or-
namentu veidošana no svecēm un to iedegša-
na, svecīšu iedegšana TN logos kritušo karavīru 
piemiņai.

Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienas pasākumi

14.11.2015. plkst.19:00 Andrupenes Tautas namā 
– Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gada-
dienai veltīts koncerts.
16.11.2015. plkst.20:00 Bērziņu Tautas namā –  
Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadie-
nas svinīgs pasākums “Man viena Dzimtene”.
17.11.2015. plkst.13:00 Ezernieku Saietu namā 
–   Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts 
koncerts.
17.11.2015. plkst.19:00 Dagdas novada Tautas 
namā –  Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Repub-
likas proklamēšanas dienai.
17.11.2015. plkst. 20:00 Andzeļu Tautas namā – 
Valsts svētku koncerts, plkst. 21:00 –  Svētku bal-
le.
18.11.2015. plkst.13:00 Ķepovas Saietu namā –   
Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadie-
nas svinīgs pasākums.
18.11.2015. plkst.14:00 Svariņu Tautas namā –   
svinīgs pasākums “Latvija, dzimtene mana!” 
plkst.14:00-17:00 Svariņu novadpētniecības ista-
bā – Atvērto durvju diena.
18.11.2015. plkst.16:00 Konstantinovas Tau-
tas namā – Latvijas Republikas proklamēšanas 
97.gadadienas svinīgs pasākums.
18.11.2015. plkst.20:00 Šķaunes Tautas namā –   
Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadie-
nas svinīgs pasākums “Man viena Dzimtene”.
21.11.2015. plkst.19:00 Asūnes Tautas namā –   
Koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēša-
nas 97.gadadienai “Man dvēselē ierakstīts Lat-
vijas vārds”. Pagasta pilngadnieku godināšana.

Pasākumi bibliotēkās:
9.11. – 20.11. Bērziņu pagasta bibliotēkā – Grā-
matu un novadpētniecības materiālu izstāde 
“Manai Latvijai”.
10.11. – 17.11. Bērziņu pagasta bibliotēkā – 
Viktorīna bibliotēkas apmeklētājiem “Ko tu 
zini par Latviju”.
No 10.11.2015. Svariņu pagasta bibliotēkā –   
Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gada-
dienai veltīta literatūras izstāde: 
“...Viss latvju zemes skaistums zied
Ik dienā jaunās krāsās...”.
10.11. – 19.11. Šķaunes pagasta tautas bibliotē-
kā – Literatūras izstāde
“Dzimtene, mūžam mans skatiens
Vaicājot tevī būs vērts”.
10.11. - 20.11. Andzeļu tautas bibliotēkā – Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai 
veltīta tematiskā literatūras izstāde 

“Latvijā es dzīvoju,
Latvijā es elpoju,
Latvijā es cerēju”.

Dievs, svētī 
Latviju:

Zemi, cilvēkus, 
valodu,

Dziesmu un ticību,
Godaprātu un 
darba tikumu;

uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus-

Garā un 
pateicībā,

Cilvēka vārda 
cienīgus
Latviešus

Tēvzemē un 
pasaulē.

/Velta Toma/

Sveicam 
Latvijas 

Republikas 
proklamē-
šanas 97.

gadadienā!

Dagdas novada 
pašvaldība

Latvijas Republikā šajos svētkos obligāti jā-
izkar LR valsts karogs:

11.novembris – Lāčplēša diena

18.novembris – Latvijas Republikas prokla-
mēšanas diena

Valsts karogu var pacelt vai citādi lietot arī 
tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres 
dienās, kā arī citos gadījumos, garantējot 
pienācīgu cieņu pret valsts karogu, saska-
ņa ar likumu.

Vai Tu zināji, ka:
4. novembrī 2005. gadā Dagdā atklāts Bērnu 
rotaļu un attīstības centrs.
11. novembrī 2011. gadā atklāta Asūnes Mīles-
tības taka.
Vietējā biedrība “Mēs – Asūnei” atklāj Asūnes 
ciema parkā Mīlestības taku. Skulptūras da-
rinājis Aglonas pagasta iedzīvotājs un amat-
nieks Roberts Jokts.
16. novembrī 1988. gadā dibināts Ezernieku 
(Bukmuižas) folkloras ansamblis AKMIŅEICA.
Vadītāja: /1988-2000/ Irēna Dimpere.
“Ezernieku folkloras ansamblis “Akmiņeica”.” http://folklo-
ra.lv/kopas/akmineica/ (14.11.2013).
17. novembrī 1938. gadā Latvijas jubilejai veltīts 
Latgales skats pastmarkā – sakarā ar Latvijas 
dibināšanas 20.gadadienu pasts laiž apgro-
zībā 7 marku sēriju. Viena no tām veltīta Lat-
galei. Tās kreisajā apakšēja stūrī attēlots grifs 
ar zobenu labajā ķetnā novadam raksturīgas 
ainavas fonā. Markas nomināls – 5 sant. Kop-
skaits 4.700.000 markas.
“The Twentieth Anniversary Issue.” http://www.latvian-
stamps.com/front215.asp (18.05.2015).
17. novembrī 1997. gadā  “Lattelekom” ienāk 
Latgalē.
“Lattelekom” veiktajā sakaru tīkla modernizā-
cijā pabeigta Austrumu loka (Rīga-Ogre-Aiz-
kraukle-Daugavpils-Krāslava-Dagda-Rē-
zekne-Ludza-Kārsava-Balvi-Gulbene-Smilte-
ne-Valmiera) optiskā kabeļa montāža. Kabelis 
izmanto SDH pārraides sistēmas.
18. novembrī 1924. gadā atklāta piemiņas vie-
ta Latvijas brīvības cīņās kritušajam kareivim.
Valsts proklamēšanas dienā Landskoronas 
(Šķaunes) pagasta teritorijā sarīkots piemiņas 
pasākums, kas veltīts 3.Jelgavas pulka ložme-
tēju rotas kareivim Mārtiņam Luteram, kurš kritis 
1920. gada 28. janvārī. Kapa vietu atklāja Po-
ļeščina policijas iecirkņa priekšnieks Mednis.
“Valstisks gars valsts nomalē.” Latvijas Kareivis. 1924. gada 
9. decembris.

„Šī diena ir Latvijas valsts dzimum-
diena. Mums būtu iemesls tagad prie-
cāties, mums būtu iemesls gavilēt un 
visās formās savam priekam ļaut te 
izvērsties arī uz ārieni. Tāda viņa 
arī bez šaubām būs priekš mūsu nā-
košiem augumiem. Tāda viņa paliks, 
kamēr Latvija pastāvēs...”

/J. Čakste par 1918. gada 
18. novembri/
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   19.oktobra ārkārtas Domes sēdē tika izskatīts jautājums par 
aizņēmumu katlumājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekons-
trukcijai.
   Lai nodrošinātu pašvaldības katlumājas rekonstrukciju, ener-
goefektivitātes uzlabošanai, saskaņā ar pašvaldības veiktās 
iepirkuma procedūras “Katlumājas rekonstrukcija Mičurina 
ielā 12A, Dagdā” rezultātiem, ņemot vērā to, ka pašvaldības 
2015. gada budžetā šim mērķim līdzekļi nav plānoti, deputāti 
nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 192 000,00  EUR apmērā 
pašvaldības katlumājas rekonstrukcijai – energoefektivitātes 
uzlabošanai.
   22.oktobrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde, kurā 
tika pieņemta zināšanai Sociālā dienesta sniegtā informāci-
ja par sociālā budžeta izlietojumu 2015.gada 9 mēnešos, kā 
arī tika apstiprināts pārskats par Dagdas novada pašvaldības 
2015.gada budžeta izpildi janvārī – septembrī.
  Veica precizējumus Dagdas novada domes 2015.gada 
20.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par tūristu gidu pakal-
pojumu sniegšanu Dagdas novadā”. 
  Nolēma piedzīt no vienas personas nokavēto nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu bezstrīdus kārtībā.
   Deputāti apstiprināja Dagdas novada pašvaldības pārbū-
vējamo ceļu sarakstu, kas tiks iesniegts Lauku atbalsta dienes-
ta projektu konkursa pasākumā “Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos”.
   Tika noteikta maksa par Šķaunes pagasta pārvaldes pakal-
pojuma piekabes HTS–80 (asenizācijas mucas) izmantošanu - 
6,10 EUR/h.
   Domes sēdē lēma par trīs pašvaldības nekustamo īpašu-
mu “Līkloči”, Dagdas pagastā, “Pumpuri”, Bērziņu pagastā un 
“Pitķaneni”, Andzeļu pagastā izsolēm - apstiprināja nekusta-
mo īpašumu nosacītās cenas un izsoļu noteikumus.
   Deputāti apstiprināja pirkuma līgumu slēgšanu uz pašvaldī-
bas dzīvokļu īpašumiem Brīvības ielā 5-2, Dagdā un Bērzu ielā 
3-10, Porečje, Bērziņu pagastā.
  Tika izveidota darba grupa pašvaldības izglītības iestāžu iz-
vērtēšanai.
  Atbalstīta dalība Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumi” ar projektu “Zivju aizsardzības pasākumu 
efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros”.
  Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam; par zemes lieto-
šanas mērķa maiņu zemes vienībai; par zemes īpašumu sadali 
un jaunu nosaukumu piešķiršanu; par adreses piešķiršanu; par 
atļauju zemes nodošanai apakšnomā; par zemes nomas līgu-
mu slēgšanu; par neiznomātas zemes saraksta apstiprināša-
nu; par zemes nomas atteikšanu vienai personai.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierak-
stu var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / 

Novada domes protokoli. 
  

Informāciju sagatavoja: 
Guna Malinovska 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Domes sēžu lēmumi Atklāts Valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centrs

  19.oktobrī Dagdā, Alejas ielā 4, svinīgi tika atklāts Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs (VPVKAC).
    Klientu apkalpošanas speciālists iedzīvotājus apkalpoja jau no 1.oktobra, jo centra telpās vēl 
notika remontdarbi. Jaunās klientu apkalpošanas centra telpas ir mūsdienīgi aprīkotas ar visu 
nepieciešamo, lai apmeklētāji varētu saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Telpas ir pielāgotas 
arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem – ir pielāgota iekļūšana ēkā, tāpat arī publiski pieejamā 
datora galda augstums ir regulējams, lai ikvienam būtu ērti. 
   VPVKAC ir iespējams saņemt Lauku atbalsta dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūras, Uzņēmuma reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts 
zemes dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts darba inspekcijas pakalpo-
jumus. Ar pilnu pakalpojumu sarakstu var iepazīties Dagdas novada mājas lapā www.dagda.
lv/pasvaldiba/klientu-apkalposanas-centrs. 
   Iedzīvotājus apkalpos klientu apkalpošanas speciālists Aļona Matvejeva, kas, pēc VARAM 
organizētājām apmācībām, varēs kvalitatīvi sniegt atbildes uz jautājumiem, pieņems iesniegu-
mus un sniegs konsultācijas par iestāžu pakalpojumiem un e-pakalpojumiem. Tāpat arī VPV-
KAC varēs iesniegt pašvaldībai adresētus iesniegumus.
  VPVKAC strādā katru darba dienu no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, ar pusdienu pārtraukumu 
no plkst.12:15 līdz 13:00. Klientu apkalpošanas centra telefons 65681701 un e-pasts: vpvkac@
dagda.lv.
   Valsts budžeta dotācija VPVKAC izveidei un uzturēšanai ir 10 569,00 EUR un pašvaldības līdzfi-
nansējums ir 5063,00 EUR.

Guna Malinovska

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldī-
bas nekustamais īpašums “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv 
no zemes vienības ar kopējo platību 0,49 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 
700,- (septiņi simti eiro un 00 eiro 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 2015.gada 02.decembrī plkst.14:00 Dagdas novada pašval-
dības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas nova-
dā, darba dienās no plkst. 8.00 –12.00 un no plkst.13.00 – 17.00. Pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo nekustamo īpašumu ir Marinai Pitkjanenai. Pieteikumu par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uz-
ziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.  

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības 
nekustamais īpašums “Pumpuri”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes 
vienības ar kopējo platību 3,52 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 4 100,- (četri 
tūkstoši viens simts eiro un 00 eiro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās ce-
nas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma 
tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I. Pauliņu, mob.
tālr.29192507. Izsole notiks 2015.gada 03.decembrī plkst.15:00 Dagdas novada pašval-
dības 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. Tālrunis uzziņām: 656 81712, 
mob.tālr.29192507. 

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašval-
dības nekustamais īpašums “Līkloči”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no 
zemes vienības ar kopējo platību 0,934 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1000,- 
(viens tūkstotis eiro un 00 eiro 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 2015.gada 03.decembrī plkst.14:00 Dagdas novada pašval-
dības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas nova-
dā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, 
mob.tālr.29192507. 

Sadzīves atkritumu savākšana 
Dagdas novadā 

  Š. g. 27. oktobrī Dagdas novada pašvaldībā sadzīves atkritu-
mu apsaimniekotāja SIA “DOVA” pārstāvji sniedza informāciju 
par sadzīves atkritumu savākšanu Dagdas novadā.
  Sanāksmes dalībnieki diskutēja par nepieciešamību uzlabot 
un paplašināt dalītu atkritumu vākšanu – šķirošanu, par kār-
tējām izmaiņām likumdošanā atkritumu apsaimniekošanas 
jomā, par iedzīvotāju maksātnespēju un citiem tekošiem jau-
tājumiem.
    Klātesošie tika informēti par pirmstiesas brīdinājumu izsūtīša-
nu parādniekiem, un, lai apturētu prasības pieteikuma nodo-
šanu tiesai, SIA “DOVA” lūdz iedzīvotājus apmaksāt parādus 
vai vienoties par parāda samaksas kārtību, pretējā gadījumā 
– piespiedu parāda piedziņai tiesas ceļā parādniekam nāk-
sies apmaksāt savu parādu, plus vēl samaksāt tiesas izdevu-
mus un valsts nodevu, kas sastāda vēl 76,40 EUR.  
   Neskaidrību gadījumā, kā arī vienošanās par parāda ap-
maksas kārtību slēgšanai, tālrunis uzziņām 65681012.

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

cilvēks. 
/Zenta Mauriņa/

STANISLAVS MAĻKEVIČS

Veiksmes stāsti bieži balstās uz iniciatīvu un ģimenes rādīto piemēru, audzināšanu. Mūsu šī 
mēneša veiksmes stāsta varonis ir Stanislavs Maļkevičs – jaunietis, kurš nebaidās censties un 
cīnīties par “vietu zem saules”, nepametot savu 
dzimto pusi. 
Kur esi mācījies/studējis?
Sākumā pabeidzu Dagdas vidusskolu, 9a klasi, 
paralēli mācījos Dagdas mākslas skolā, to arī pa-
beidzu, ne spīdoši, bet pabeidzu. Tad iestājos Rē-
zeknes mākslas un dizaina vidusskolā, kur absol-
vēju koka izstrādājumu dizaina kursu, tad iestājos 
Rēzeknes augstskolā, studiju programmā ‘’Uzņē-
mējdarbība un mārketings”, paralēli man pie-
dāvāja mācīties par restauratoru mākslas skolā. 
Tā kā bija pietiekami daudz brīva laika, nolēmu 
abas mācību programmas apvienot. Pēc divus 
gadus ilgām mācībām absolvēju restauratorus, 
tagad palikusi tikai augstskola – vēl 2 gadi.
Vai tu šobrīd strādā?
Jā, strādāju jau divus gadus. Sākumā strādāju SIA 
“Līgaiši28”, tagad esmu atvēris pats savu uzņē-
mumu – strādāju pats pie sevis SIA “STAISONS”.
Un kādus pakalpojumus piedāvā savā uzņēmu-
mā?
Visvisādus – koka dizainēšana, projektēju un izga-
tavoju dažādus dizaina objektus, mēbeles. No-
darbojos arī ar restaurācijas darbiem, ko pārsva-
rā pasūta baznīcas – altāri, krucifiksi, krusti. Manā 
uzņēmumā ir arī apģērba dizaina pakalpojumi, jo 
mana draudzene ir absolvējusi apģērba dizainu 
mākslas skolā, tas nozīmē, ka piedāvājam arī da-
žāda veida tekstila apstrādi.
Vai un cik liels ir pieprasījums?
Pagaidām pasūtījumus pieņemam ar sadarbības firmas “SIA Līgaiši” starpniecību. Šobrīd mācī-
bas īsti neļauj paplašināt darbību, bet cerams, ka tas mainīsies.
Vai plāno startēt kādā no Eiropas projektiem?
Šobrīd augstskolā mums ir priekšmets, kur jāraksta savs biznesa plāns. Tas jāizstrādā līdz decem-
brim. Plānoju izpētīt ES fondu piedāvājumu un veidot savu biznesa plānu atbilstoši tam. Primāri 
tas būs saistīts ar telpu iegādi.
Un tad primāri Tu darbosies tieši Dagdā?

Jā, no Dagdas nekur negribu iet prom.
Galvenais jautājums – kāpēc? Kāpēc Tu kā jaunietis atgriezies Dagdā, kāpēc šeit ir svarīgi 
palikt?
Kā piemērs man ir mans tēvs – viņš arī ir uzņēmējs, un viņš ir palicis savā dzimtajā pusē, Dagdas 
novadā. Es vēlētos viņam līdzināties, radot darba vietas Dagdas iedzīvotājiem, lai viņiem nav 
jādodas prom darba meklējumos. Lai cilvēki paliek šeit, un pilsēta aug un paplašinās. 
Vai jauniešiem šeit ir attīstības iespējas? Kas būtu tas vajadzīgākais, lai uzsāktu darbību?
Telpas. Ja būtu telpas, tad varētu tajās piedāvāt arī apdrukas un gravēšanas pakalpojumus. 
Rēzeknē, piemēram, ir tam paredzētas telpas. To vajadzētu arī šeit.
Vai tu domā, ka tikko nosauktajiem produktiem te būtu noiets?

Jā, jo no visa novada brauc uz šejieni (Dagdu). Cik zinu, arī no 
Aglonas brauc uz šejieni.
 Ja Tu uzskati, ka tiešām Dagdā ir 
iespējama attīstība, kādēļ tad šo-
brīd te ir tik maz iespēju?
Tādēļ, ka jaunieši izvēlas vieglāko 
ceļu un dodas prom. Pelna ārze-
mēs. Nolaiž rokas. Ja katrs censtos 
te kaut ko darīt, es domāju, Dag-
da “paceltos”.
Vēlam visiem šajā valsts svētku 
mēnesī gūt kaut mazu daļu no tā 
novada un dzimtenes patriotisma, 
kāds ir Stanislavam Maļkevičam. 
Ja, izlasot rakstu, Jums rodas vēl-
me uzzināt par šo talantīgo jau-
nieti un viņa uzņēmumu kaut ko 
vairāk, nekautrējieties rakstīt uz 
e-pastu: staisons@inbox.lv vai 
zvaniet (+371) 26521050.

Evika Muizniece

Runā tauta
   Pagājušā mēneša izskaņā saņēmām jautājumus no Šķau-
nes pagasta iedzīvotāja, kas vēlējās ar mūsu starpniecību gūt 
atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem. Protams, centā-
mies palīdzēt!

Iedzīvotāja vēstule:
Labdien!
  Ar Dagdas novada avīzes starpniecību vēlos uzzināt sekojo-
šus jautājumus: 
• Kāpēc Šķaunes pagasta pārvalde nerīko regulāras iedzīvo-
tāju sapulces(pēdēja , ja nemaldos bija 2014. gada aprīli)?
• Kāpēc Šķaunes pagasta pārvaldes darbinieki privātiem 
braucieniem izmanto dienesta transportu?
• Vai novadā un pagastos ir kaut kādi noteikumi attiecībā 
pret suņu saimniekiem, kuru mājdzīvnieki klaiņo, suņu īpašnieki 
izved suņus zālājā nokārtoties, kur uzturas bērni? Kā var discip-
linēt tādus suņu turētājus, ja sarunas nelīdz?

Atbildes uz jautājumiem sniedz Šķaunes pagasta pārvaldes 
vadītāja Romualda Demida:
• 2015. gads vēl nav beidzies. Tā kā iedzīvotāju lielākai daļai 
ir interese par sapulci, to var ieplānot un sarīkot, bet diemžēl 
apmeklētāju skaits ļoti neliels. Novada dome katru gadu rīko 
iedzīvotāju sapulces. 2015. gadā tā notiks 1. decembrī plkst. 
12.00 Šķaunes Tautas namā. Katram iedzīvotājam ir tiesības 
atnākt uz pagastu un kopā ar pārvaldes vadītāju un pagasta 
darbiniekiem atrisināt interesējošos jautājumus, kas ir pagasta 
pārvaldes kompetencē.  
• Pagasta pārvaldes darbinieki dienesta transportu izmanto 
tikai darba pienākumu pildīšanai.
Pagasta transportlīdzekļos ir uzstādīti GPS, (SIA “Autonams”) 
uzraudzības Sistēma, ar kuras palīdzību var redzēt un kontrolēt 
auto atrašanās vietu reālajā laikā, maršrutus, degvielas uzpildi 
un izlietojumu.
  Ir gadījumi, kad transportlīdzekļi tiek izmantoti brīvdienās vai 
ārpus darba laika, noteiktiem pasākumiem pašvaldības funk-
ciju pildīšanai, pamatojoties uz pagasta pārvaldes vadītāja 
rīkojumiem.
• Dagdas novadā nav pieņemti saistošie noteikumi par suņu 
un kaķu turēšanu. Suņu saimniekiem jāievēro Ministru kabi-
neta noteikumi Nr.266 “ Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās 
izstādēs, kā arī suņa apmācībai”. Šo noteikumu 3.nodaļā no-
teiktas īpašas prasības suņu turēšanai, 4. nodaļā – īpašas pra-
sības kaķu turēšanai. Ar noteikumiem var iepazīties Šķaunes 
pagasta bibliotēkā. Dzīvnieku labturības prasību ievērošanu 
kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī valsts policija.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pants noteic 
sodu par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu.
   Ceram, ka vēstules iesūtītājam šīs atbildes būs noderīgas. 
Atgādinām, ka, ja kādam no novada iedzīvotājiem ir jautāju-
mi par pagastu pārvaldēm un/vai novadu, gaidām jūsu ziņu.

Iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos ar Dagdas no-
vada domes priekšēdētāju Sandru Viškuri.

Izbraucieni notiks:
01.12.2015.  plkst.10:00 Bēr-
ziņu Tautas namā
plkst.12:00 Šķaunes Tautas 
namā
plkst.14:00 Ezernieku Saietu 
namā

02.12.2015.  plkst.10:00 Ķe-
povas Saietu namā
plkst.12:00 Asūnes Tautas 
namā
plkst.14:00 Konstantinovas 
Tautas namā

0 3 . 1 2 . 2 0 1 5 . p l k s t . 1 0 : 0 0 
Andrupenes Tautas namā
plkst.12:00 Andzeļu Tautas 
namā
plkst.14:00 Svariņu Tautas 
namā

04.12.2015.  plkst.10:00 Da-
gdas pagasta bibliotēkā 
plkst.17:10 Dagdas Tautas 
namā 

Sportistu pieteikšanās finansiālajam atbalstam
   No 26. oktobra līdz 10. novembrim notiek pieteikšanās    
Dagdas novada komandu un individuālo sportistu atbals-
tam 2016.gadam. 
   Pieteikumā lūgums norādīt vārdu uzvārdu, dzimšanas 
gadu, deklarēto dzīves vietu, sacensību nosaukumu, ne-
pieciešamā  atbalsta apmēru (Eur) plānotām sacensībām. 
Pieteikumi pieejami www.dagda.lv/sports, tie jāiesniedz 
Dagdas novada domē (Alejas ielā 4, pie sekretāres).  Sa-
ņemtie pieteikumi tiks izskatīti izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu  komitejas sēdē. 
Sportisti, kuri nebūs iesnieguši pieteikumu, finansiālo atbalstu 
sacensībās 2016. gadā nesaņems! Neskaidrību gadījumā 
griezties pie sporta pasākumu organizatora Jevgēnija Viš-
ņevska pa e-pastu: visnevskis@dagda.lv  vai  tel. 22497772.

Jevgēnijs Višņevskis 
sporta pasākumu organizators
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Kapličas iesvētīšana

   1. oktobrī tika iesvētīta pēc “VSPC “Dagda”” darbinieku un vadības iniciatīvas izveidotā kapliča 
bijušajās morga telpās. Kapliča gan vizuāli, gan tehniski ir mūsdienīgi aprīkota, turklāt to ir iesvētījis 
gan pareizticīgo, gan katoļu mācītājs, tādēļ savus pēdējos brīžus šeit varēs aizvadīt abu šo konfesiju 
pārstāvji.
   “Kā man stāstīja, agrāk šajās nelielajās telpās ir uzglabātas pat piecu cilvēku mirstīgā atliekas. Arī 
kondicionēšanas iekārtu šeit nebija, kādu laiku pat darbojās apkure, tad jūs varat iedomāties, kas te 
notika. Tā kā mūsu iestāde piedāvā ambulatorās aprūpes pakalpojumus, šeit ir daudz vecu cilvēku, 
kuri dažreiz dzīvo šeit ilgi un laimīgi, bet dažreiz uzņemtais cilvēks nodzīvo tikai vienu dienu. Šodien 
ir starptautiskā veco ļaužu diena, kam par godu mūsu iestādē notiek dažādi pasākumi. Es vienmēr 
novēlu, lai šie cilvēki dzīvo pie mums ilgi un laimīgi, bet veci cilvēki ir veci cilvēki – ir jābūt vietai, kur 
viņus pavadīt pēdējā ceļā. Ļoti gribējām šo telpu sakopt, izdevās arī atrast ieekonomētus līdzekļus, 
nevajadzēja pat veikt iepirkumu – visu darbu izdarīja mūsu pašu puiši. Telpa ir viegli kopjama, turklāt 
mēs jau šo jautājumu arī bieži bijām apsprieduši arī domē, ka mums ir problēmas ar kapliču pareizti-
cīgajiem Dagdā, jo tādas kapličiņas, kur vasarā būtu vēsāks, vēl nav. Un tāpēc es domāju, es ceru, 
ka šī telpa vārdu morgs zaudēs, bet ļoti gribētos, lai to sauc par kapliču. Mums ir arī apstiprināts arī 
neliels izcenojums par cilvēku glabāšanu Dagdas novadā. Turklāt mūsu klienti ir dažādu konfesiju 
pārstāvji, tādēļ gribējām, lai telpa ir arī ekumēniska, jo visi taču esam kristieši.” /A. Badūns/

Evika Muizniece

Konstantinovas Tautas namā 
atjaunota skatuve

    Tautas nams ir vieta, kur pulcējas vietējā pagasta ļaudis ko-
pīgiem pasākumiem. Lai skatuves māksliniekiem būtu ērti un 
droši priecēt skatītājus, Tautas namu telpām un skatuvēm ir jā-
būt labā tehniskā stāvoklī. Lielākā daļa novada Tautas namu 
ir celti padomju laikos un tie ir jāremontē. Konstantinovas pa-
gasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis stāsta, ka viņu pagasta 
Tautas nama skatuve tika izremontēta pašu spēkiem. “Visu uz-
taisīja pagasta, algoto pagaidu sabiedrisko darbu strādnieki 
un arī viens brīvprātīgais jaunietis. Vispirms tika izjaukta vecā 
skatuves grīda. Dēļi un brusas jau bija satrūdējuši, tāpēc re-
monts notika tieši laikā. Tad tika salikti jauni pamati un jaunas 
brusas. Uz skatuves uzklājām parketa dēļus un vēl uztaisījām 
pakāpienus no zāles uz skatuvi. Skatuves remonts izmaksāja, 
aptuveni, 2690 eiro no pagasta pārvaldes budžeta.”
    Konstantinovas Tautas namā pašlaik darbojas 3 deju kolek-
tīvi un sieviešu ansamblis, līdz ar to skatuve tiek intensīvi izman-
tota. Pagastā notiek aktīva sabiedriskā dzīve, un, iespējams, 
jaunā skatuve pievilinās vēl vairāk pasākumu apmeklētāju un 
pašdarbnieku.

Guna Malinovska

Ezernieku PII – 50
   Bērni ir mūsu nākotne – noteikti bieži dzirdēta frāze, bet bērni 
ir arī tagadne un pagātne. No bērna sākas viss dzīves cikls… 
Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādei šogad apritēja apaļi 
50 gadi. Par to, kā šo gadu laikā iestāde ir attīstījusies stāsta 
Ezernieku PII vadītāja Inese Marģeviča.
   Sovhozā Ezernieki 1.09.1965.g. atvēra bērnudārzu (2 grupas, 
katrā ap 30 bērniem) un  līdz 1984. g. par vadītāju strādāja 
Valentīna Zabiņako. 14.06.1972.g.uzcēla jauno bērnudārzu (4 
grupas), no 1991.g. dārziņam atkal bija tikai 2 grupiņas. Paš-
reiz bērnudārzu apmeklē 35 bērni. No 1984.g. līdz 1991.g. par 
vadītāju strādāja Tatjana Hohlova,  no 1991. līdz 2004.  – Alek-
sandra Vilne, no 2004 g. – es, Inese Marģeviča.
   Sākumā bērnudārzs bija krievu, 1989. atvēra vienu latviešu 
grupu, vēlāk dārziņš pārgāja uz latviešu valodas apmācību. 
No sākuma dārziņš bija sovhoza, tad Ezernieku pagasta, paš-
laik Dagdas novada pašvaldības pārraudzībā. 
50 gadi tomēr ir ļoti liela jubileja – kā tika panākta šī ilgtspējī-
ba? Dārziņš pastāv, kamēr ir bērni, atbalsts no vecāku puses, 
sadarbība gan ar vecākiem, gan ar pagastu u. c.
Kāda ir tieši Jūsu motivācija strādāt ar bērniem? Es ļoti mīlu 
bērnus, līdz ar to man ļoti patīk ar viņiem strādāt.
   Svinīgajā jubilejas pasākumā 31. oktobrī bijušie dārziņa au-
dzēkņi iepriecināja bijušos un tagadējos darbiniekus ar kon-
certu Ezernieku SN, tad bijušie, tagadējie darbinieki un viesi 
devās uz dārziņu, kur viņus sagaidīja pārsteigums…
   Vēlam Ezernieku PII “vēl tikpat gadus laimīgi nodzīvot”, 
veiksmīgi pildot vienu no neapšaubāmi svarīgākajām misi-
jām šajā dzīvē – audzinot nākamo paaudzi!

Evika Muizniece

Ej tālāk, atskaties,
Lūk, tava dzimtā skola Asūnē

   Zeltainā rudens dienā, 24.oktobrī, visi pie-
ci ceļi, kas ved līdz skolai, bija dzīvīguma un 
rosības pilni. Šovakar Asūnes pamatskolai 
piederīgie - bijušie skolēni, skolas darbinieki, 
visi labas gribas cilvēki - nāk uz absolventu 
vakaru un skolas jubilejas 150. gadadienas 
pasākumu. 
  Jau skolas zālē var pamanīt nepiespiesto,   
draudzīgi bezbēdīgo atmosfēru. Visi it kā jau-
nāki kļuvuši. Sirsnīgi tikšanās brīži, apskāvieni, 
rokasspiedieni, ieskats senajās fotogrāfijās at-
sauc atmiņā tos brīžus, kad viss tikai sākās.
Svinīgo pasākumu ievadīja Asūnes TN vokā-
lais ansamblis ar dziesmu par skolas zvanu. 
Kad zālē parādījās mazie skolēni, skandinot 
veco, labo skolas zvanu, ne vienam vien acīs 
iemirdzējās pa kādai asarai. 
   Izskanot Dagdas novada domes priekšsē-
dētājas Sandras Viškures, Asūnes un Ķepovas 
pārvalžu vadītājas Žannas Aišpures, bijušo 
pārvalžu vadītāju, bijušo direktoru, pensio-
nēto skolotāju uzrunām, visam tam labajam, 
kas tika teikts šajā vakarā, varēja noprast - jā, 
Asūnes skola svin savu 150.jubileju.
   Tika atsaukti atmiņā tie skolotāji, darbinie-
ki, kuri jau sen raugās no mākoņa maliņas uz 
skolā notiekošo, tika godināti skolotāji pensio-
nāri, bijušie skolotāji, skolas direktori, ciemiņi. 
Ar neaprakstāmu saviļņojumu nāca priekšā 
tie, kuri skolu beidza 1, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50 gadus atpakaļ. Tagad, kad daudzi 
gadi ir pagājuši kopš pamatizglītības iegūša-
nas, ir cits redzējums par skolas gadiem, kad 
var salīdzināt, spriest un vērtēt. Bija patīkami 
dzirdēt, ka skola saviem absolventiem ir de-
vusi ne tikai stabilas un noturīgas  zināšanas, 
bet arī sekmējusi un attīstījusi viņus kā perso-
nības, ieaudzinot savos skolēnos cieņu pret 

līdzcilvēkiem, toleranci un atbildību. 
   Protams, ne jau visi varēja ierasties, no dau-
dziem saņēmām arī skaistus apsveikuma vār-
dus. 
    Īpaši saviļņoja 1947.gada absolventa Pā-
vela Plotkas vārdi: “Skola - nedziestoša Rīta 
zvaigzne nes zinību gaismu šajā mūsu mīļās 
Latgalītes apvidū... ”, kā arī novēlējums līdz 
galam būt uzticīgiem savai skolai, savai Asū-
nei.  Bijušais skolas direktors Jānis Belkovskis 
savā apsveikumā raksta: “Šodien, svinot 
skolas izcilo 150 gadu jubileju, saku paldies 
saviem Asūnes skolas skolēniem, viņu vecā-
kiem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem 
par izpratni, par atbalstu, par iedrošināšanu. 
Asūnes skola man bija labs starts darbīgiem 
gadiem direktora amatā aizvadot jau 35 
gadus. Daudz baltu dieniņu sirmajai skolai, 
daudz gudru bērnu Asūnes skolai”.
   Dalījās arī savās atmiņās par skolu tie, kuri 
šajā reizē vēlējās sveikt savu skolu jubilejā. Kad 
mūzikas skolotājas Larisas Tukišas izpildījumā 
skanēja dziesma par skolotājiem, skolēni uz-
lūdza savus skolotājus uz valsi...kā cieņas ap-
liecinājumu un pateicību par ieguldīto darbu. 
Pēc koncerta visi devās uz skolu, lai turpinātu 
sarunas savu skolotāju un klasesbiedru lokā, 
padejotu un brīnišķīgi pavadītu laiku. 
     Kaut arī jubilejas gadā mēs esam neliela 
skoliņa, taču arī mūsu darba augļi un lepnums 
ir mūsu absolventi. Mēs priecājamies par ik-
viena sava audzēkņa prasmēm un spējām 
pašrealizēties, vēlamies, lai mēs visi kopā 
dotu pienesumu gan novadam, gan valstij, 
gan sabiedrībai kopumā. Sveiciens visiem- 
tuviem un tāliem – Asūnes skolas 150.jubilejā!

Ārija Šumeiko 
Asūnes pamatskolas direktore              

Dāsns rudens
  ”Cik pasakaini skaists ir zelta rudens 
un arī dāsns”, tā saka Andzeļmuižas Sv. 
Jāņā Kristītāja draudze un ciemiņi, ienā-
kot 25.oktobra rītā savā baznīcā.
  Ir veikts baznīcas iekštelpu remonts: at-
jaunoti griesti, nokrāsotas sienas, nomai-
nīti griestu un sienu gaismekļi, daļēji at-
jaunots altāris. Telpas izskatās gaišākas, 
augstākas, plašākas.
  Ienākot baznīcā, ir sajūta, ka sirds pati 
atveras lūgšanai un pateicībai Dievam, 
liekas, ka izplēn visas raizes un rūpes, kas 
nospiež sirdi.
  Par šīm lieliskām pārvērtībām baznīcā 
mēs, draudze, sirsnīgi pateicamies prā-

vestam Andrim Spruktam par viņa kvēlo 
mīlestību uz baznīcu un draudzi, par ne-
mitīgām rūpēm un darbību, par atbal-
stu.
  Par sapratni un finansiālo atbalstu pa-
teicamies Dagdas novada domei.
  Mīļu paldies sakām mūsu aktīviem dar-
ba veicējiem par nesavtīgu palīdzību un 
atsaucību: Gunāram, Arvīdam, Andrim, 
Viktoram, Alvim un Ērikam. Par visu gais-
mekļu ierīkošanu un uzstādīšanu liels pal-
dies Pāvelam Višņakovam. Mīļu paldies 
sakām arī sponsoram no galvaspilsētas 
par finansiālo palīdzību gaismekļu iegā-
dei.

  Sirsnīgs paldies visiem labiem cilvēkiem 
par ziedojumiem un atbalstu. 
 Paldies arī draudzes locekļiem, kuri, ne-
skatoties uz savām slimībām un aizņem-
tību, palīdzēja dažādos darbos: Terēzei 
Sinicinai, Leontijai Punculei, Monikai 
Strukai, Elvīrai Sevostjanovai, Jegēnijai 
Naturinai, Genovefai Vēdiņai, Veronikai 
Burcevai un citiem mīļiem, labiem cilvē-
kiem par nesavtīgu atbalstu un palīdzī-
bu.
  Lai Dieva svētība, mīlestība, ticība ir 
mums visiem.

V.Vērdiņa
Foto: Lidija Igaune
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„Новости Дагдского Края”

Skolotāju dienas 
atskaņas

“No sīka zieda
 līdz ziedu jūrai, 
 no medus salduma 
 līdz sāļai asarai – tāds skolotāja ceļš. 
Kā dzeja. 
Kā sāls, kas attīra. 
Kā medus, kas dziedina.”    /G. Gailīte/
  Skolotāju dienu Latvijā svin jau kopš pagājušā 
gadsimta vidus, kad visā pasaulē skolotāju su-
mināšana kļuva par skaistu tradīciju, savukārt 
no 2007. gada tās svinēšana ir ar likumu noteikta 
oktobra pirmajā svētdienā.  9. oktobra pievakarē  
Dagdas Tautas namā kuplā skaitā pulcējās izglītī-
bas darbinieki, lai  dalītos savstarpējā apsveikša-
nas priekā ar kolēģiem, priecātos par kopābūša-
nu, un lai vienkārši ļautos atpūtai, baudot grupas 
“Velvet” no Līvāniem sirsnīgo sniegumu.
  Jau tradicionāli, šajā svētku dienā, Dagdas no-
vada domes priekšsēdētaja Sandra Viškure kat-
ram izglītības darbiniekam dāvāja ziedus, teica 
paldies vārdus un pasniedza Dagdas novada Pa-
godinājuma rakstus tiem, kuri audzina, skolo un 
rūpējas par mūsu novada jauno paaudzi.
•Alīna Jeremenoka Asūnes pamatskolas PII gru-
pas skolotāja
•Ļena Kļimoviča Dagdas pilsētas PII “Saulīte”  sko-
lotāja palīgs
•Aina Murāne Dagdas vidusskolas skolotāja
•Ludmila Zariņa Dagdas vidusskolas ēdnīcas pa-
vāre
•Vladislavs Bartušs Andzeļu pamatskolas skolotājs
•Irēna Burceva Andzeļu pamatskolas skolotāja
•Lolita Beitāne Dagdas mūzikas un mākslas skola 
direktore
•Tatjana Volovatova Ezernieku vidusskolas  ēdnī-
cas pavāre
•Inese Kuzņecova Aleksandrovas internātpamat-
skolas direktora vietniece
•Artūrs Pitrāns Aleksandrovas internātpamatsko-
las skolotājs
•Tatjana Kromāne Aleksandrovas internātpamat-
skolas direktora vietniece
•Iveta Malinovska Aleksandrovas internātpamat-
skolas skolotāja
•Nadežda Vērdiņa Aleksandrovas internātpa-
matskolas skolotāja
•Ilona Čaplinska Aleksandrovas internātpamat-
skolas ēdnīcas pavāre

•Diāna Vrubļevska Aleksandrovas internātpa-
matskolas skolotāja
•Jānis Bahanovskis Aleksandrovas internātpa-
matskolas skolotājs
•Vjačeslavs Vērdiņš Aleksandrovas internātpa-
matskolas skolotājs
•Valdis Malinovskis Aleksandrovas internātpa-
matskolas tehniskais darbinieks
•Tekla Potapova Daugavpils Būvniecības Tehni-
kuma tehniskais darbinieks
•Sandra Alehno Daugavpils Būvniecības Tehniku-
ma pedagoģe
•Valdis Bogrecs Daugavpils Būvniecības Tehniku-
ma pedagogs
•Vjačeslavs Makejenoks Daugavpils Būvniecības 
Tehnikuma tehniskais darbinieks
•Teresa Evstrakhina Daugavpils Būvniecības Teh-
nikuma pedagoģe
    Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes minis-
trijas Atzinības un Pateicības  saņēma:
•Diāna Stikute – Dagdas vidusskolas direktora 
vietniece izglītības jomā
•Velta Augustova – Dagdas vidusskolas direktora 
vietniece izglītības jomā
•Rita Kāposte- Dagdas vidusskolas skolotāja
•Aina Slesare- Dagdas vidusskolas skolotāja
•Ilze Tukiša – Dagdas vidusskolas skolotāja
•Rita Azina – Dagdas vidusskolas skolotāja
•Olga Boboviča – Dagdas vidusskolas skolotāja
•Svetlana Valtere – Dagdas vidusskolas skolotāja
•Jānis Vaišļa- Ezernieku vidusskolas skolotājs
•Aleksandrs Gžibovskis – Ezernieku vidusskolas di-
rektors
•Sandra Vērdiņa – Ezernieku vidusskolas skolotāja
•Lija Kamaletdinova- Ezernieku vidusskolas skolo-
tāja
•Irēna Dārzniece – Ezernieku vidusskolas skolotāja
•Rita Vaišļa – Ezernieku vidusskolas skolotāja
•Marija Andžāne-Šķaunes pamatskolas skolotāja
•Aina Odiņeca – Dagdas novada BJC vadītāja
•Regīna Pauliņa – Asūnes pamatskolas skolotāja
•Larisa Bartuša – Andzeļu pamatskolas skolotāja
    
  Nu jau ceturto gadu norisinās Dagdas novada 
konkurss “Gada izglītības darbinieks”. 
Šī gada laureāti ir:
•”Gada skolotājs sākumskolā” –
Andrupenes pamatskolas skolotāja Anita Kise-
levska
•”Gada skolotājs pamatskolā” –
Ezernieku vidusskolas skolotāja Anna Osipova

•” Gada skolotājs vidusskolā” –
Dagdas vidusskolas skolotāja Ausma Grizāne
•”Gada sporta skolotājs” –
Ezernieku vidusskolas skolotājs Jānis Vaišļa
•”Gada skolotājs interešu izglītībā” –
Dagdas vidusskolas skolotāja Anna Krilova
•”Gada izglītības iestādes administrācijas darbi-
nieks” – Asūnes pamatskolas direktora vietniece 
Zita Gražule
•”Gada skolotājs  pirmsskolas izglītībā” –
Dagdas pilsētas PII “Saulīte” skolotāja Andželika 
Pokule
•”Gada skolotāja palīgs pirmsskolā” –
Andrupenes PII “Avotiņš” skolotāja palīgs Anna 
Zvidriņa
•”Gada skolotājs speciālajā izglītībā” –
Aleksandrovas internātpamatskolas skolotājs Vja-
česlavs Vērdiņš
•”Gada skolotājs – klases audzinātājs” – Dagdas 
vidusskolas skolotāja Aija Babre
•”Gada skolotājs – arodmeistars” –
Dagdas mūzikas un mākslas skolas skolotāja Olga 
Šalajeva
•”Gada izglītības iestādes apkalpojošais perso-
nāls” –
Dagdas pilsētas PII “Saulīte” medmāsa Viktorija 
Saveļjeva
•”Gada izglītības iestādes apkalpojošais perso-
nāls” –
Dagdas vidusskolas ēdnīcas vadītāja Natālija Bis-
trova
•”Gada izglītības iestādes apkalpojošais perso-
nāls” –
Svariņu pagasta skolēnu autobusa šoferis Anto-
nijsVaicuļevičs
•”Gada izglītības iestādes tehniskais darbinieks” –
Šķaunes pamatskolas lietvede Svetlana Vitkovska.
     Ir patiess prieks arī par Viju Gekišu – Dagdas 
vidusskolas direktori un Ināru Kraulišu – Andzeļu 
pamatskolas direktori, kuras saņēma „Swedbank” 
dāvāto balvu kā „Labākais skolotājs 2015”.
     Cienījamie skolotāji, lai izdodas ikdienā nosar-
gāt sirdsdegsmi, radošu garu, iemantot un 
saglabāt skolēnu mīlestību!
  Pateicamies par sniegto atbalstu pasākuma sa-
gatavošanā un norisē video inženierim Jānim un 
Dagdas TN telpu noformētājai Sarmītei un tehnis-
kajiem darbiniekiem – Ernestam un Artūram!

Informāciju sagatavoja Irēna Maļkeviča,
Dagdas novada IKSN

Открыт Единый государственный и 
самоуправленческий центр обслужи-

вания клиентов  
     19 октября в Дагде на ул. Алеяс 4 был торжественно 
открыт Единый государственный и самоуправленческий 
центр обслуживания клиентов  (VPVKAC).
    Специалист по обслуживанию клиентов принимал жителей 
уже с 1 октября, но в помещениях центра ещё продолжался 
ремонт. Новые помещения Центра обслуживания клиентов 
оборудованы по- современному всем необходимым, чтобы 
посетители могли получить качественные услуги. Помещения 
также приспособлены для людей с нарушениями движения: 
приспособлен вход в здание, высота столов с публично до-
ступными компьютерами регулируется, чтобы каждому было 
удобно. 
    В Центре можно получить услуги Службы поддержки села, 
Государственной службы доходов, Государственного агент-
ства социального страхования, Регистра предприятий, Госу-
дарственного агентства занятости, Государственной земель-
ной службы, Управления по делам гражданства и миграции 
и Государственной трудовой инспекции. 
    Жителей будет обслуживать специалист по обслуживанию 
клиентов Алёна Матвеева, которая, после обучения, органи-
зованного Министерством защиты среды и регионального 
развития,  сможет дать ответы на вопросы, примет заявления 
и предоставит консультации об услугах учреждений и э- ус-
лугах. Также в Центре можно будет подать заявления, адресо-
ванные самоуправлению. 
    Центр обслуживания клиентов (VPVKAC) работает каждый 
день с  8:15 до17:00, с обеденным перерывом с 12:15 до 13:00. 
Номер телефона Центра 65681701 и э- почта vpvkac@dagda.
lv.
    Дотация из Государственного бюджета на создание и со-
держание Центра (VPVKAC) составляет  10 569,00 EUR, а со-
финансирование самоуправления –  5063,00 EUR.

Информацию подготовила: 
Гуна Малиновска

руководитель Отдела по связям с общественностью
 и коммуникациям

    19 октября на внеочередном заседании 
думы был рассмотрен вопрос о займе для 
реконструкции котельной на ул. Мичурина 
12а в Дагде. 

    Для обеспечения реконструкции котельной 
самоуправления, повышения энергоэффек-
тивности, в соответствии с результатами про-
ведённой самоуправлением закупки ”Ре-
конструкция котельной на ул. Мичурина 12а 
в Дагде”, принимая во внимание, что в бюд-
жете самоуправления 2015 года средства на 
эти цели не запланированы, депутаты при-
няли решение взять заём в Государственной 
кассе в размере  192 000,00  EUR для рекон-
струкции котельной – повышения знергоэф-
фективности. 

    22 октября состоялось очередное заседа-
ние думы, на котором была принята к све-
дению информация Социальной службы 
о расходовании социального бюджета за 9 
месяцев 2015 года, а также утверждён отчёт 
о выполнении в январе - сентябре бюджета 
2015 года самоуправления Дагдского края. 
Внесли уточнения в обязывающие правила 
Nr.6, принятые на заседании думы 20 августа 
2015 года,  “О предоставлении услуг экскур-
совода в Дагдском крае”. 
    Приняли решение потребовать оплату за-
долженности по налогам на недвижимое 
имущество в бесспорном порядке. 
Депутаты утвердили список перестраивае-
мых дорог самоуправления Дагдского края, 
который будет передан для участия в ме-
роприятии конкурса проектов Службы под-
держки села “Основные услуги и обновле-
ние посёлков в сельских округах”.
     Определена цена за использование услуг 
прицепа HTS–80 (ассенизатор) – 6,10 EUR/h.

Депутаты на заседании приняли решение 
об аукционах трёх недвижимых имуществ 
самоуправления, утвердили начальные цены 
и правила аукционов: “Līkloči” в Дагдской 
волости, “Pumpuri”  в Берзиньской волости и  
“Pitķaneni” в Андзельской волости. 
       Депутаты утвердили заключение дого-
воров покупок квартир, принадлежащих к 
имуществу самоуправления, по адресам: 
ул.Бривибас 5-2 в Дагде и ул. Берзу 3-10 в По-
речье Берзиньской волости.  

    Образована рабочая группа самоуправ-
ления для оценивания образовательных уч-
реждений. 

   Поддержано участие в мероприятии Рыб-
ного фонда “Мероприятия по защите рыбных 
ресурсов” с проектом “Повышение эффек-
тивности мероприятий по защите рыбных ре-
сурсов на озёрах Дагдского края”.
     Рассмотрены вопросы, связанные с недви-
жимым имуществом: об утверждении про-
екта землеустройства имуществу; измене-
нии цели использования земли земельному 
участку; разделе  земельного имущества и 
присвоении нового наименования; присвое-
нии адреса; разрешении передачи земли в 
субаренду; заключении договора на аренду 
земли; утверждении списка не арендован-
ных земель; отказе  аренды земли одному 
лицу. 
   С полным протоколом заседания и при-
ложениями можно ознакомиться на сайте 
www. dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / 
Novada domes protokoli. 
  

Информацию подготовила: 
Гуна Малиновска

руководитель Отдела по связям с общественно-

Заседания думы
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  Истории успеха часто опираются на 
инициативу, пример семьи, воспитание. 
Герой истории успеха этого месяца- Ста-
нислав Малькевич, молодой человек, ко-
торый не боится бороться и стремиться к 
своему “месту под солнцем”, не покидая 
свой родной край. 
Где ты учился?
  Сначала закончил 9а класс в Дагдской 
средней школе, параллельно учился в 
Дагдской художественной школе, её тоже 
закончил, не блестяще, но закончил. Потом 
поступил в Резекненскую среднюю шко-
лу искусств и дизайна, где закончил курс 
дизайна изделий из дерева, затем посту-
пил в Резекненскую высшую школу, учился 
на программе ‘’Предпринимательство и 
маркетинг”, параллельно мне предложи-
ли учиться на реставратора в художествен-
ной школе. Так как было достаточно много 
свободного времени, решил обе учебные 
программы объединить. После двухлетней 
учёбы закончил обучение на реставрато-
ра, теперь осталась только высшая школа 
– ещё 2 года. 
Ты сейчас работаешь?
   Да, работаю уже два года. Сначала ра-
ботал в “ООО Līgaiši28”, потом открыл своё 
предприятие: работаю сам у себя “ООО 
STAISONS”.
И какие услуги предлагают на твоём 
предприятии?
  Разнообразные: дизайн изделий из дере-
ва, проектирую и изготавливаю различные 
дизайнерские объекты. Мебель, срубы, 
строительство. Занимаюсь и реставра-
торской работой, которую в основном за-
казывают костёлы: алтари, круцификсы, 
кресты. На моём предприятии есть также 
услуги дизайна одежды, так как моя под-
руга закончила дизайн одежды в художе-
ственной школе. Это означает, что предла-
гаем различного вида обработку текстиля. 
Есть ли и на сколько велик спрос?
   Пока принимаем заказы благодаря со-
трудничеству и через посредничество  
фирмы “ООО  Līgaiši”. Сейчас учёба со-
всем не позволяет расширить деятель-
ность, но надо надеяться, что это изменить-
ся. 

Планируешь ли принять участие в ка-
ком-то из европейских проектов?
    Сейчас в высшей школе у нас есть пред-
мет, где нужно написать свой бизнес план. 
Его нужно разработать до декабря. Пла-
нирую изучить предложения европейских 
фондов и составить свой бизнес- план, 
чтобы он соответствовал им. Первоначаль-
но он будет связан с приобретением по-
мещений. 
И тогда ты начнёшь работать именно в 
Дагде?
     Да, из Дагды никуда не хочу уезжать. 
Главный вопрос- почему? Почему Ты, мо-
лодой человек, вернулся в Дагду, почему 
так важно остаться здесь?
   Примером для меня является мой отец: 
он тоже предприниматель, и он остался 
на своей родине, в Дагдском крае. Я хочу 
быть на него похожим, создавать рабо-
чие места для жителей Дагды, чтобы им не 
приходилось уезжать в поисках работы. 
Пусть люди остаются здесь, а город растёт 
и расширяется.
Есть ли здесь для молодых людей возмож-
ности для развития? Что является самым 
необходимым, чтобы начать работу?
   Помещения. Если были бы помещения, 
то можно было бы предложить услуги по 
набивке печатного текста и гравировке. В 
Резекне, например, есть предназначен-
ные для этого помещения. Это нужно было 
бы и здесь. 
Ты думаешь, что у только что названных 
продуктов здесь будет рынок сбыта?
   Да, так как со всего края сюда едут. На-
сколько знаю, также и из Аглоны сюда едут. 
Если ты считаешь, что именно в Дагде 
возможно развитие, тогда почему сейчас 
здесь так мало возможностей?
  Потому, что молодёжь выбирает более 
лёгкий путь и уезжает. Зарабатывают за 
границей. Опускают руки. Если каждый бу-
дет стремиться здесь что-то сделать, я ду-
маю, Дагда “поднимется”.
  Желаем всем в этот месяц государствен-
ного праздника получить хоть маленькую 
часть того патриотизма, который есть у 
Станислава Малькевича. 

Эвика Муйзниеце

Для латышей земля священна, едва ли не более свя-
щенна, чем небо. Во время посева объединяются Бог 

и человек. /Зента Мауриня/
Станислав Малькевич

Освящение новой каплицы
   1 октября по инициативе руководства и работников “ЦЗСУ “Дагда”” была освящена 
созданная каплица, которая находится в бывшем помещении морга. Каплица и визу-
ально и технически оборудована по- современному, к тому же её освятили право-
славный и католический священники, поэтому провести свои последние мгновения на 
земле здесь смогут представители обеих конфессий.  
  Андрис Бадун: “Как мне рассказывали, раньше в этих небольших помещениях  хра-
нились одновременно тела даже пяти умерших. Кондиционеров не было, какое-то вре-
мя даже работало отопление, поэтому вы можете представить, как это было.  Наше 
учреждение предлагает услуги амбулаторного ухода, здесь много пожилых людей, кото-
рые иногда живут здесь долго и счастливо, но, бывает, принятый человек проживает толь-
ко один день. Сегодня Международный день пожилых людей, в честь которых в нашем 
учреждении проходят различные мероприятия. Я всегда желаю, чтобы эти люди жили у 
нас долго и счастливо, но пожилые люди есть пожилые люди, и должно быть место, где 
их можно проводить в последний путь. Очень хотели привести в порядок это помеще-
ние, удалось найти и сэкономленные средства, не нужно было производить закупку, всё 
сделали наши работники. Помещение легко убирается, к тому же мы этот вопрос уже 
часто обсуждали в думе, что у нас в Дагде есть проблема с каплицей для православных, 
так как такого места, где летом было бы прохладнее, ещё нет. И поэтому я думаю, я на-
деюсь, что это помещение потеряет своё название морг, и очень хотелось бы, чтобы его 
называли каплицей.  У нас также утверждены небольшие расценки на хранение умер-
ших, не в нашем учреждении, а в Дагде и крае. Наши клиенты являются представителями 
разных конфессий, поэтому хотели, чтобы помещение было также экуменическим, так 
как все являемся христианами.” 

Эвика Муйзниеце 

Строительная управа в новых 
помещениях 

  Строительная управа самоуправления Дагдского края 
переведена в новые помещения. 
   В дальнейшем услуги Строительной управы можно по-
лучить в Дагде по адресу ул. Алеяс 29, на втором этаже, 
в новых и светлых помещениях. Время работы Строитель-
ной управы не меняется: по рабочим дням с 8:00 до 17:00, 
обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.
  Связаться со Строительной управой можно по тел. 
65681442, с руководителем Стройуправы Валдисом Вилю-
мом – 29484339, э-почта: buvvalde@dagda.lv. 
В Стройуправе самоуправления Дагдского края работа-
ют четыре специалиста: руководитель Стройуправы Вал-
дис Вилюм, специалист Стройуправы Айвар Клисмет, 
стройинженер Максим Тахтаров, дизайнер среды Силвия 
Рапша. 
    Целью деятельности Строительной управы является со-
здание сбалансированной среды края, обеспечение 
законности строительного процесса, реализация и кон-
троль на административной территории Дагдского края. 
Подробнее о Стройуправе, её уставе и обязывающих 
правилах можно узнать на домашней странице Дагдско-
го края www.dagda.lv/Pašvaldība/Būvvalde.

Информацию подготовила: 
Гуна Малиновска

руководитель Отдела по связям с общественностью и 
коммуникациям

Жители края приглашаются на встречи с председате-
лем думы Дагдского края Сандрой Вишкуре 

Выездные встречи состоятся: 
01.12.2015.  в 10:00 в Берзиньском Народном доме 
в 12:00 в Шкяунском Народном доме 
в 14:00 в Эзерниекском Доме собраний 
02.12.2015.  в 10:00 в Кеповском Доме собраний
в 12:00 в Асунском Народном доме
в 14:00 в Константиновском Народном доме 
03.12.2015.  в 10:00 в Андрупенском Народном доме 
в 12:00 в Андзельском Народном доме
в 14:00 в Свариньском Народном доме 
04.12.2015.  в 10:00 в Дагдской волостной библиотеке 
в 17:10 в Дагдском Народном доме 

 Говорит народ
   В конце прошлого месяца получили письмо с вопроса-
ми от жителя Шкяунской волости, который хотел бы при 
нашем посредничестве получить ответы на интересую-
щие его вопросы.
Письмо жителя:
Здравствуйте!
При посредничестве газеты Дагдского края хотелось бы 
узнать ответы на следующие вопросы: 
• Почему управа Шкяунской волости не проводит регуляр-
ные собрания жителей (последнее, если не ошибаюсь, 
было в апреле 2014 года)?
• Почему работники управы Шкяунской волости использу-
ют служебный транспорт для личных поездок?
• Есть ли в крае и волостях какие-то правила в отношении 
хозяев собак, чьи домашние животные бродят, хозяева вы-
водят выгуливать собак на газоны, где находятся дети? Как 
можно дисциплинировать таких владельцев собак, если 
беседы не помогают?

Ответы на вопросы даёт руководитель управы Шкяун-
ской волости Ромуальда Демида. 
•  2015 год ещё не закончился. Так как у большей части на-
селения есть интерес к собранию, его можно запланиро-
вать и организовать, но, к сожалению, количество посети-
телей очень небольшое.  Дума края каждый год проводит 
собрания жителей. В 2015 году оно состоится 1 декабря 
в 12.oo в Шкяунском Народном доме. У каждого жителя 
есть право прийти в волость и вместе с руководителем 
управы и работниками волости решить все интересую-
щие вопросы, которые находятся в компетенции управы 
волости. 
• Работники волостной управы используют служебный 
транспорт только для выполнения рабочих обязанностей. 
На транспортных средствах волости установлена GPS, 
или система наблюдения ООО “Autonams”, с помощью 
которой можно видеть и контролировать место нахожде-
ния автомашины в реальном времени, маршрут, напол-
нение и расход топлива. 
Есть случаи, когда на основании распоряжений руко-
водителя волостной управы транспортные средства ис-
пользуются для выполнения функций самоуправления в 
выходные дни или внерабочее время, для определённых 
мероприятий. 
•В Дагдском крае не приняты обязывающие правила о 
содержании котов и собак. Владельцам собак следует 
соблюдать правила Кабинета министров Nr.266  –

“Требования к содержанию домашних (комнатных) животных, торговле и демонстрации 
на публичных выставках, а также к обучению собак”. В 3-м разделе этих правил указаны 
особые требования к содержанию собак, а в 4-м – особые требования к содержанию 
котов. С правилами можно ознакомиться в Шкяунской волостной библиотеке. Соблюде-
ние требований содержания животных контролирует Продовольственная и ветеринар-
ная служба, а также государственная полиция. 
106-ая статья Латвийского кодекса административных нарушений определяет штраф за 
нарушение требований содержания животных. 
   Надеемся, что автору письма эти ответы будут полезны. Напоминаем, что, если 
у жителей волостей есть вопросы по поводу работы управ волостей или самоу-
правления Дагдского края, мы ждем ваших сообщений.
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Идя вперёд, оглянись, 

Смотри, твоя родная школа в Асуне
 

   В день золотой осени 24 октября все пять дорог, что 
ведут к школе, были оживлёнными и полными движения. 
В этот вечер все относящиеся к Асунской основной шко-
ле- бывшие ученики, работники школы, все желающие- 
идут на вечер выпускников и мероприятие в честь 150- 
летнего юбилея школы. 
    Уже в школьном зале можно заметить непринуждённую, 
дружественную атмосферу. Все стали как будто моложе. 
Сердечные мгновения встреч, объятия, рукопожатия, взгляд 
на старые фотографии вызывает воспоминания о тех 
мгновениях, когда всё только начиналось. 
   Торжественное мероприятие открыл вокальный ан-
самбль песней о школьном звонке. Когда в зале появи-
лись младшие школьники, звоня в старый добрый школь-
ный звонок, не у одного в глазах заблестели слезинки. 
    Из прозвучавших выступлений председателя думы Дагд-
ского края Сандры Вишкуре, руководителя управы Асун-
ской и Кеповской волостей Жанны Айшпуре, бывших 
руководителей управы, бывших директоров, учителей-пен-
сионеров, всех тех хороших слов, что были сказаны в этот 
вечер, можно было понять – да, Асунская школа праздну-
ет свой 150-летний юбилей. 
    Вспомнили тех учителей, работников, которые уже дав-
но наблюдают за происходящим в школе с небес, чество-
вали учителей пенсионеров, бывших учителей, директоров 
школы, гостей. С непередаваемым волнением выходили 
вперёд перед залом те, кто закончил школу 1, 5, 10, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50 лет назад. Сейчас, когда прошли многие 
годы после получения основного образования, другой 
взгляд на школьные годы, когда можно сравнить, обсудить 
и оценить. Было приятно слышать, что школа дала своим 
выпускникам не только стабильные и прочные знания, но и 
способствовала и развивала их как личности, воспитывая 
в своих учениках уважение к ближним, толерантность и от-
ветственность. 
     Конечно, уже не все смогли прийти, от многих получили 
прекрасные поздравления.  
    Особенно взволновали слова выпускника 1947 года Па-
вела Плотки: “Школа – негасимая Утренняя звезда, кото-
рая несёт свет знаний в этот всеми нами любимый округ 
Латгалии…”, а также пожелание до конца быть верными 
своей школе, своей Асуне. Бывший директор школы Янис 
Белковскис в своём поздравлении написал: “Сегодня, 
празднуя выдающийся 150- летний юбилей школы, благо-
дарю своих учеников Асунской школы, их родителей, учи-
телей, технических работников за понимание, поддерж-
ку, одобрение. Асунская школа была для меня хорошим 
стартом для работы в должности директора на протяже-
нии уже 35 лет. Много светлых дней седой школе, много 
умных детей Асунской школе”. 
    Делились своими воспоминаниями о школе те, кто хо-
тел в этот раз поздравить свою школу с юбилеем. Когда 
в исполнении учительницы музыки Ларисы Тукиш звучала 
песня об учителях, ученики пригласили своих учителей на 
вальс… как подтверждение уважения и благодарность за 
вложенный труд. После концерта все отправились в шко-
лу, чтобы продолжить беседы в кругу своих учителей и од-
ноклассников, потанцевать и чудесно провести время. 
   И хотя в юбилейном году мы маленькая школа, одна-
ко плодами нашей работы и гордостью школы являются 
наши выпускники. Мы радуемся за умение и способно-
сти самореализации каждого нашего ученика, желаем, 
чтобы мы все вместе внесли вклад как в развитие края, 
так государства и всего общества в целом. Привет всем- 
ближним и дальним – в день 150- летнего юбилея Асун-
ской школы!

Ария Шумейко 
директор Асунской основной школы 

Эзерниекскому дошкольному образовательному 
учреждению - 50

   “Дети- это наше будущее,” – часто слышимая фраза, но дети также настоящее и 
прошлое. С ребёнка начинается весь жизненный цикл… Эзерниекскому дошкольному 
образовательному учреждению в этом году исполнилось  круглых 50 лет. О том, как за 
эти годы развивалось учреждение, рассказывает руководитель Эзерниекского ДОУ 
Инесе Маргевич.
   1 сентября 1965 года в совхозе “Эзерниеки” открыли детский сад (2 группы, в каждой 
около 30 детей), и до 1984 года им руководила Валентина Забиняко. 14 июня 1972 года по-
строили новый детсад (4 группы), с 1991 года в садике опять было только 2 группы. Сейчас 
учреждение посещают 35 детей. С 1984 года по 1991 год руководителем была Татьяна 
Хохлова, с 1991 года по 2004 год  – Александра Вилне, с 2004 года – Инесе Маргевича. 
   Сначала детсад был русским, в 1989 году открыли одну латышскую группу,  позднее 
садик перешёл на латышский язык обучения. Вначале садик находился под надзором 
совхоза, потом Эзерниекской волости, а сейчас самоуправления Дагдского края. 
Однако 50 лет- очень большой юбилей, как была достигнута эта устойчивость? Садик 
существует , пока есть дети, поддержка со стороны родителей, сотрудничество с роди-
телями, с волостью и др.
    Какая лично у вас мотивация работать с детьми? Я очень люблю детей, поэтому мне 
очень нравится с ними работать. 
      На торжественном юбилейном мероприятии 31 октября бывшие и теперешние воспи-
таники детского сада порадовали бывших и теперешних работников концертом в Эзер-
ниекском Доме собраний, а потом все вместе с гостями отправились в садик, где их 
ждал сюрприз… 
     Желаем Эзерниекскому ДОУ “ещё столько же прожить счастливо”, удачно выполняя 
одну из самых важных миссий в этой жизни- воспитание следующего поколения.  

Эвика Муйзниеце

Приём заявок на финансовую поддержку спортсменов 

С 26 октября до 10 ноября состоится приём заявок на финансовую поддержку от ко-
манд и индивидуально от  спортсменов Дагдского края на 2016 год. 
Просьба указать в заявке имя, фамилию, год рождения, декларированное место 
жительства, название соревнований, необходимый размер поддержки (Eur) на пла-
нируемые соревнования. Бланки заявок доступны на www.dagda.lv/sports, их следует 
подавать в думу Дагдского края (ул. Алеяс 4, секретарю).  Полученные заявки будут 
рассмотрены на заседании комитета по вопросам образования, культуры и спорта. 
Спортсмены, которые не подадут заявки, не получат в 2016 году финансовой поддерж-
ки на соревнованиях! В случае неясности обращаться к организатору спортивных ме-
роприятий Евгению Вишневскому по э-почте: visnevskis@dagda.lv  или  t.22497772.

Евгений Вишневский 
организатор спортивных мероприятий 

Самоуправление Дагдского края сообщает, что на аукционе с пошагово возраста-
ющей ценой будет продано недвижимое имущество самоуправления “Pitķaneni” 
в Андзельской волости Дагдского края, которое состоит из земельного участка 
общей площадью 0,49 га. Начальная цена продаваемого имущества составляет 
EUR 700,- (семьсот евро и 00 евроцентов), гарантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены необходимо перечислить до аукциона на счёт самоуправления 
Дагдского края. Осмотреть имущество можно на месте его нахождения, пред-
варительно согласовав с председателем аукционной комиссии И. Паулиньшем, 
м.т. 29192507. Аукцион состоится 2 декабря 2015 года в 14:00 в зале самоуправле-
ния Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. Ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистрироваться можно можно в самоуправлении 
Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край, по рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Право первой руки на покупку отчуждаемого не-
движимого имущества принадлежит Марине Питкьянен. Заявку на использование 
права первой руки можно подать в течение месяца со дня публикации объявления. 
Телефон для справок: 656 81712, м.т.29192507. 

Самоуправление Дагдского края сообщает, что на аукционе с пошагово воз-
растающей ценой будет продано недвижимое имущество самоуправления 
“Pumpuri” в Берзиньской волости Дагдского края, которое состоит из земельного 
участка общей площадью 3,52 га. Начальная цена продаваемого имущества со-
ставляет EUR 4 100, - (четыре тысячи сто евро и 00 евроцентов), гарантийный взнос 
в размере 10% от начальной цены необходимо перечислить до аукциона на счёт 
самоуправления Дагдского края. Осмотреть имущество можно на месте его на-
хождения, предварительно согласовав с председателем аукционной комиссии 
И. Паулиньшем, м.т. 29192507. Аукцион состоится 3 декабря 2015 года в 15:00 в зале 
самоуправления Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. 
Ознакомиться с правилами аукциона и зарегистрироваться можно можно в са-
моуправлении Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край, по 
рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Телефон для справок: 656 81712, 
м.т.29192507. 

Самоуправление Дагдского края сообщает, что на аукционе с пошагово возрас-
тающей ценой будет продано недвижимое имущество самоуправления “Līkloči”, 
в Дагдской волости Дагдского края, которое состоит из земельного участка об-
щей площадью 0,934 га. Начальная цена продаваемого имущества составляет           
EUR 1 000,- (тысяча евро и 00 евроцентов), гарантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены необходимо перечислить до аукциона на счёт самоуправления 
Дагдского края. Осмотреть имущество можно на месте его нахождения, пред-
варительно согласовав с председателем аукционной комиссии И. Паулиньшем, 
м.т. 29192507. Аукцион состоится 3 декабря 2015 года в 14:00 в зале самоуправле-
ния Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. Ознакомиться 
с правилами аукциона и зарегистрироваться можно можно в самоуправлении 
Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край, по рабочим дням с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Телефон для справок: 656 81712, м.т.29192507. 

Сбор бытовых отходов в Дагдском 
крае 

 27 октября этого года в думе Дагдского края представи-
тели  ООО “DOVA”, занимающиеся обхозяйствованием 
бытовых отходов, предоставили информацию по сбору 
бытовых отходов в Дагдском крае.
  Участники собрания дискутировали о необходимости 
улучшить и расширить сбор рассортированных отходов, 
об очередных изменениях в законодательстве в области 
обхозяйствования отходов, о неплатёжоспособности на-
селения и других текущих вопросах.
  Присутствующие были проинформированы  об отправ-
лении должникам предсудебного предупреждения, и,  
чтобы приостановить передачу заявления для судебного 
разбирательства, ООО “DOVA” просит жителей оплатить 
долги или прийти к соглашению о порядке оплаты долгов. в 
противном случае- при вынужденном взыскании долга че-
рез суд должнику придётся оплатить свой долг плюс ещё 
оплатить судебные издержки и госпошлину, что составит 
ещё 76,40 EUR.  
   В случае неясности, а также о заключении соглашения 
о порядке оплаты долга, телефон для справок 65681012.

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

*reģistrētie Dagdas novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

līdz 31. oktobrim

     Osvalds Kalītis 
(dz.1961.g.)

   Aleksandrs Mamošins 
(dz.1961.g.)

   Valentīna Šarpenko 
(dz.1920.g.)

   Ādolfs Ostrovskis 
(dz.1937.g.)

   Visvaldis Čaplinskis 
(dz.1953.g.)

   Irēna Lavrinoviča 
(dz.1931.g.)

   Viktors Titovs 
(dz.1948.g.)

   Adeļa Suharevska 
(dz.1930.g.)

   Roberts Grabovskis 
(dz.1963.g.)

   Jāzeps Plotka 
(dz.1935.g.)

   Valdis Poļaks 
(dz.1968.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību 
aizgājēju tuviniekiem.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!

  Dzimušie* Dagdas novadā 
oktobrī

Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

novembra jubilāri Dagdas novadā

Horizontāli: 4. Varone Raiņa lugā, kas teica „Pastāvēs, kas pārmainīsies”. 7. Pieminekļa „Vienoti Lat-
vijai!” tēlnieks. 12. Persona, kas pirmoreiz Latvijas vēsturē tiesā uzvarēja baronu. Viņa dēļ ir radies 
teiciens «Troks voi nu Rogovkas!». 14. Latvijai ģeogrāfiski tuva valsts, kurā 11. novembris ir neatkarības 
diena. 15. Latvijas Republikas prezidents no 1930.gada līdz 1936.gadam. 16. Latvijas Republikas pre-
zidents no 1936.gada līdz 1940.gadam. 17.  Latvijas novads, kurā veidojās pirmās nacionālo partizā-
nu vienības 1944. gadā. 18. Viens no Pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku virsdiriģentiem. 19. 
Pirmais Latvijas Republikas prezidents (1922-1927).     

Vertikāli:
1. Tērvetes zemgaļu vecā-
kais, vēlāk visas Zemgales ķē-
niņš un brīvības cīņu vadonis. 
Šobrīd populārs ir gredzens, 
kas nēsā viņa vārdu.     
2. Latvijas Republikas himnas 
autors. 
3. Brīvības pieminekļa un Rī-
gas brāļu kapu arhitekts. 
5.  Rokoperas “Lāčplēsis” lib-
reta autore. 
6. Notikuma nosaukums, kura 
beigām par godu svinam 11. 
novembri (šajā dienā  Latvijas 
armija pabeidza Pārdauga-
vas atbrīvošanu no Rietum-
krievijas Brīvprātīgo armijas). 
8. Dziesmas “Saule, pērkons, 
Daugava” vārdu autors. 
9.  Raiņa īstais vārds. 
10. Galvenais varonis Andreja 
pumpura eposā. 
11. Latvijas Republikas pirmais 
prezidents par šo cilvēku ir tei-
cis: “Viņš ielika mūsu Latvijas 
ģerbonī trešo zvaigzni – Lat-
gali”.
13. Latvijas Republikas prezi-
dents no 1927.gada līdz 1930. 
gadam.

Valsts svētkiem par 
godu atcerēsimies 
vēsriskos notikumus un 
personas, kas palīdzē-
jušas veidot šo valsti un 
mūsu kultūras
mantojumu!

Pagājušās krustvārdu mīklas 
atminējumi: 
Horizontāli: 4. Laima 5. Velna ala 7. Burt-
nieki 8. Pokaiņu 9. Vadātājs 10. Baltā 
dāma 12. Rundāles  ils 13. Krustpils 14. 
Karosta 15. Svētbirze 17. Velns

Pagājušās krustvārdu 
mīklas atminējumi: 
Vertikāli: 1.  Īrija 2. Na-
cionālā opera 3. Ķirbis 
4. Lietuvēns 6. Dievs 
11. Aizsaule 15. Skrun-
da 16.  Ēdoles 17. Velis

-70-
Laizāns Jānis, 03.11., 

Andzeļu pag.
Pavlova Valentīna, 24.11., 

Dagda
Prokofjeva Ņina, 26.11., 

Dagda
Ruskule Tekla, 11.11., Dagda

Spila Valentīna, 01.11., 
Svariņu pag.

Žurova Lucija, 16.11., Dagda
-75-

Briče Ludmila 05.11., Dagda
Pauliņa Gaļina, 05.11., Dagda

Pisarenoka Česlava, 24.11., 
Dagdas pag.

Vērdiņa Genovefa, 11.11., 
Andzeļu pag.

Zeiza Jānis, 17.11., Asūne
-80-

Filatova Vera, 08.11., 
Andzeļu pag.

Kudrjavceva Manefa, 20.11., 
Ezernieki

Rutka Olga, 19.11., 
Šķaunes pag.

Strode Anna, 21.11., Andzeļi
-85-

Grizāne Ziona, 03.11., 
Svariņu pag.

Kovale Janīna, 24.11., Dagda
Kuzmičs Nikolajs, 17.11., 

Asūnes pag.
Loginova Helēna, 20.11., 

ANDZEĻU PAG.
Loseva Anna, 26.11., Bērziņu 

pag.
Saratova Genovefa, 22.11., 

Dagda
Zeiza Stanislavs, 18.11., 

Dagda

Sirsnīgi sveicam
 skaistajā dzīves jubilejā!

-90-
Ivanovska Veronika, 02.11., 

Dagda
Snidzāne Monika, 28.11., An-

drupenes pag.
Svarinska Valentīna, 21.11., 

Šķaunes pag.

viņsaulē aizgājušie* 
oktobra mēnesī:

Pēteris Bleidels (dz.1935.g.)
   Antoņina Vojevodska 

(dz.1942.g.)
   Ludvigs Dunskis (dz.1944.g.)  
 Bronislava Ratnika (1925.g.)

   Karalina Andžāne

   Marija Kavune


