
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 1. oktobrī

Svētku un atceres dienas –  šajās dienās ietei-
cams izkārt LR valsts karogu:
3.oktobris – Skolotāju 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, saskaņā ar likumu.

Sākoties jaunam mācību 
gadam, “Dagdas Novada 
Ziņas” vērsās pie novada 
izglītības iestādēm, uzdo-
dot tām dažus jautājumus. 
Mērķis bija izveidot Dagdas 
novada izglītības iestāžu 
audzēkņu populārāko vār-
du TOP, kā arī noskaidrot 
mazliet vairāk par katru no 
izglītības iestādēm mūsu 
novadā. Te būs rezultāti!

Andrupenes pamatskola
Šogad Andrupenes pamatsko-
lā uzsāk mācības seši skolēni. 
Kopējais skolēnu skaits pamat-
skolā ir 66. 
Skolas moto: “The show must 
go on” (tulk. Šovam ir jāturpi-
nās) 
Meiteņu vārdu TOP: Samanta, 
Anita, Jūlija, Viktorija, Valērija, 
Sintija, Veronika
Zēnu vārdu TOP: Jānis, Aldis, Ai-
vis, Kaspars, Vladislavs
Novēlējums Dagdas novada 
skolēniem: Sagaidīt mācību 
gada beigas tikpat labā no-
skaņojumā kā 1.septembri!

Šķaunes pamatskola
   Šogad Šķaunes pamatskolā 
mācības uzsāks trīs pirmklasnieki, ko-
pējais skolēnu skaits – 41 pirmsskolas 
un seši pirmsskolas skolēni. 
Meiteņu vārdu TOP: Tāda nav! Mūsu 
izglītības iestādē katrai meitenei ir 
savs unikāls vārds, kurš neatkārtojas.
Zēnu vārdu TOP: Dairis, Lauris, Kirils.
Skolas moto: Tici, ka var paveikt visu! 
Dari pozitīvi un ar prieku!  
Novēlējums Dagdas novada skolē-
niem: 

Vāzē smejas gladiolas sārtās,
Baltas asteres aiz loga zied.

Projām ejot pamirkšķina vasara:
“Draudziņ, tev nu laiks uz skolu iet!”

Sveicam visus skolēnus, kuri uzsākuši 
jaunu mācību gadu! Vēlam spēku, 
veiksmi un zinātkāri! Skolotājiem vē-
lam pacietību un izturību šajā skais-
tajā profesijā. Vecākiem – sapratni 
un iejūtību bērnu audzināšanā. Lai vi-
siem veiksmīgs jaunais mācību gads!

PII “Saulīte”
   Audzēkņu skaita rekordiste – šogad pirmsskolas 
izglītības iestāde uzņēmusi 34 audzēkņus! Kopējais 
audzēkņu skaits – 143.
Meiteņu vārdu TOP: Anastasija, Katrīna, Valērija, 
Daniela, Milana, Diāna, Amanda, Viktorija, Veronika, 
Sofi ja
Zēnu vārdu TOP: Raivis, Artjoms, Alekss, Jegors, Artūrs, 
Deniss, Emīls, Ņikita, Einārs, Mihails, Ernests, Kaspars, 
Timurs, Dmitrijs
 PII “Saulīte” piedāvā lasītājiem iepazīties arī ar 
kaut ko ļoti īpašu – “No Bērna mutes” jeb jaunvārdu 
vārdnīcu:
Povorotniks – apkakle; Pļuvājas – spļaudās; Bitītes 
kakā un sanāk medus;  Ribaļņiks – zvejnieks;  matus 
plitīt – pīt bizes;  šļapa – slapja; mācītāja – skolotāja; 
iekodīja – iekoda; vizūra – frizūra; piekauta – sasita; 
šitiem nav miesta – viņiem nav vietas; gosiņa – ga-
roziņa; bruņčiņas – svārki; bu biba – būs nodarbība; 
sapaļa – puņķi; barabāns – bungas; apsiditsta – ap-
sēsties; libu – gribu.
PII moto: Uz darbu mēs nākam strādāt, 
nevis draudzēties!
Novēlējums Dagdas novada skolēniem: 

Trīs lietas, kas jāvēl sev un citiem:
VESELĪBA, PRIEKS UN DRAUGI.

Trīs lietas, kas katram jāvalda sevī:
RAKSTURS, MĒLE, UZVEDĪBA.

Trīs lietas, kas katram jāattīsta sevī:
LABESTĪBA, DROSME, CILVĒKMĪLESTĪBA.

Trīs lietas, no kurām jāvairās:
NEŽĒLĪBA, AUGSTPRĀTĪBA, NEPATEICĪBA.

Trīs lietas, kas katram jāapbrīno: 
DABAS SKAISTUMS, BĒRNI UN VECI CILVĒKI.

/Autors nezināms/
Gadā ir divas dienas, kurās mēs neko nevaram 
iesākt. Viena ir vakardiena un otra - rītdiena. Tādē-
jādi šodien ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu, darītu un 
galvenokārt - dzīvotu!

Konstantinovas sākumskola
  Konstantinovas sākumskolā jauno mācību 
gadu uzsāks trīs skolēni, kopējais audzēkņu 
skaits izglītības iestādē ir 23.
Skolas moto: Saņem drosmi un dari, jo tu to 
vari!
Meiteņu vārdu TOP: Bērnu vārdi mūsu skolā 
neatkārtojas. Lai gan pirmsskolā ir meitene 
Daina un ir skolotāja Daina. Pagājušajā gadā 
bija skolniece Solvita un skolotāja Solvita.
Zēnu vārdu TOP: Visi zēnu vārdi arī ir unikāli un 
neatkārtojami.
Novēlējums Dagdas novada 
skolēniem: Dagdas novada 
skolēniem novēlu nenogursto-
šu zinātkāri un draudzīgas sav-
starpējās attiecības. Veiksmīgu 
un radošu jauno mācību gadu!

Andzeļu pamatskola
   Andzeļu pamatskolā jauno mācību 
gadu uzsāks septiņi skolēni, kopējais sko-
lēnu skaits – 45. 
Skolas moto: “Tev piederēs tik, cik tev būs 
spēka un prāta paņemt.” (J. Greste)
Meiteņu vārdu TOP: Anna, Viktorija
Zēnu vārdu TOP: Jānis, Raivis, Deniss
Novēlējums Dagdas novada skolēniem: 
Visiem Dagdas novada skolēniem vēlu 
veiksmīgu, panākumiem bagātu, zino-
šu, jaunu gudrību un ideju pilnu jauno 
2015./2016.m.g.!

Dagdas Mūzikas un 
mākslas skola

   Dagdas Mūzikas un mākslas 
skolā šobrīd ir iestājušies 25 au-
dzēkņi, lai gan uzņemšana vēl 
turpināsies līdz pat 4. septem-
brim. No tiem 19 – vizuāli plas-
tiskajā mākslā, 5 – taustiņins-
trumentu spēlē (klavierspēle 
un 1 – taustiņinstrumentu spēlē 
- akordeona spēlē). Kopā ir 135 
audzēkņi. 
Skolas moto: Nekad nepado-
dies! Tici, ka var paveikt visu!  
Meiteņu vārdu TOP: Sintija, Kris-
tīne, Laura, Lana, Līga, Renāte, 
Valērija, Agnese, Dana, Elīna, 
Evelīna, Ilze, Jana, Jūlija, Katrī-
na, Viktorija 
Zēnu vārdu TOP: Armands, Al-
vis, Mārtiņš, Vladislavs
Interesants atgadījums no sko-
las dzīves:  “Man ir jāmācās 
spēlēt Betmena skaņdarbs”. 
- “Var būt Bēthovena?” 
- Nē! Betmena!” skatās notīs, 
“oi, Bēthovens”. 
Novēlējums Dagdas novada 
skolēniem: Novēlam visiem au-
dzēkņiem uzcītību, azartu, pa-
cietību kā arī radošu ideju pilnu 
mācību gadu. Ja vēlaties ko 
sasniegt, cītīgi mācieties, esiet 
mērķtiecīgi un neatlaidīgi strā-
dājiet!  

Aleksandrovas internātpamatskola
   Aleksandrovas internātpamatskola šogad uzņem septi-
ņus jaunus skolēnus, un kopējais skolēnu skaits ir veseli 103!
Skolas moto: „Pieņem mani tādu, kāds es esmu!’’
TOP meiteņu vārdi: Viktorija, Liāna, Sandra, Natālija, Milāna
TOP zēnu vārdi: Aleksandrs, Vitālijs, Lauris, Andris, Ņikita
Interesants atgadījums no pirmās skolas dienas: Ir bijis ga-
dījums, kad kopā ar vienu skolotāju (vīrieti) devāmies uz 
bērnu namu pēc skolēna, kurš bērnu namā ir no agras 
bērnības un mammu jau aizmirsis. Bērns skolotājam vīrietim 
jautā: “Vai tā ir mana mamma?  Uz to skolotājs atbildēja: 
“Jā, uz kādu laiku tā būs tava mamma.” Pa ceļam uz skolu 
bija jāpiestāj pie veikala. Zēns man saka: “Mammu, nopērc 
pelmeņus, man tie ļoti garšo.” Katra 1. septembra dienā 
skolā valda satraukuma, bērnu balsu čalošanas, nepacie-
tības, kas nu būs tālāk, atmosfēra.
Novēlējums Dagdas novada skolēniem: “Ja gribi būt gudrs 
iemācies saprātīgi jautāt, uzmanīgi klausīties, mierīgi atbil-
dēt un apklust, kad tev vairāk nav ko teikt.” (Johans La-

fatērs)

Andrupenes pagasta 
PII ”Avotiņš”

  Šajā mācību gadā, PII “Avotiņš” apmek-
lēs 33 izglītojamie.
PII moto: Nekas nav mūsu garā, ja tas ie-
priekš nav bijis mūsu sajūtās. /Aristotelis/
Meiteņu vārdu TOP: Sabīne, Alīna
Zēnu vārdu TOP: Kirils, Artūrs, Mārtiņš
Interesants atgadījums pirmajā mācību 
dienā: Vienmēr ir ļoti priecīgs noskaņo-
jums, jo  bērni atnāk sailgojušies pēc au-
dzinātājām un rotaļlietām. Atmiņā viens 
zēns, kas atnāca ar savu  “miega spilven-
tiņu“ un neparko negribēja šķirties. Katru  
dienu, to nēsāja līdzi. Tas bija ļoti mīļi.                                                                                              
Novēlējums Dagdas novada skolēniem: Lai 
jaunais mācību gads ienāk ar spožiem 
saules stariem un priecīgu noskaņojumu!

Ezernieku pagasta PII
Ezernieku pagasta PII šogad uzņems 11 jaunus 

audzēkņus, un kopējais audzēkņu skaits sasniegs 41.
PII moto: Bērns, mācās būt tāds, kāds skolotājs ir pats!
Meiteņu vārdu TOP: Amanda
Zēnu vārdu TOP: Armands, Ņikita
Interesants atgadījums pirmajā mācību dienā: Pirms-
skolas  pirmā diena  sākas ar asarām, jo  bērniem grūti 
palikt dārziņā bez vecākiem, tomēr manā praksē bija 
3 bērni, kuri uz dārziņu atnāca ar smaidu, bez asarām.
Novēlējums Dagdas novada skolēniem: Lai viss izdodas!        

Ezernieku vidusskola
Ezernieku vidusskolā 11 skolēni 
uzsāks mācības 1.klasē. Skolē-
nu skaits skolā – 144.
Skolas moto: Skolā nav tieši for-
mulēta moto, bet savā darbā 
vadāmies pēc principa: skola ir 
droša un sakopta vide personī-
bas nepārtrauktai attīstībai.
Meiteņu vārdu TOP: Anastasija, 

Diāna, Sintija, Valērija, Anna, Laura
Zēnu vārdu TOP: Lauris, Aleksandrs, Arnis, 
Jānis, Sandis, Valters
Novēlējums Dagdas novada skolēniem: Bū-
sim iniciatīvas bagāti, kreatīvi, ar pozitīvu 
skatījumu uz lietām un vairāk smaidīsim!

Dagdas vidusskola
2015./2016. mācību gadā Dag-
das vidusskolā mācības uzsāks 1. 
klasē 24 skolēni, 10. klasē 32 sko-
lēni. Jaunajā mācību gadā skolā 
mācīsies 395 skolēni. 

Skolas moto: Domā labu! 
Runā labu! Dari labu!
Meiteņu vārdu TOP: Kristīne, 
Laura, Sintija, Anastasija, Jūli-
ja.
Zēnu vārdu TOP: Nikita, Aigars, 
Raivis, Edgars, Jānis.
Interesants atgadījums no pir-

mās skolas dienas: 1. klases sko-
lēns uz stundām nāca ar savu lā-
cīti un mācījās kopā ar to.
Novēlējums Dagdas novada 
skolēniem: Sākas jaunais mācī-
bu gads. Kāds tas būs, lielā mērā 
atkarīgs no mums katra. Tāpēc, 
sākot jauno mācību gadu, novē-
lu visiem skolēniem zināšanu kāri, 
interesi par vēl neapgūto, darba 
prieku, neatlaidību un savstarpē-
ju sapratni visa mācību gada ga-
rumā. Lai jums ir gandarījums par 
skolas ceļā apgūto!

ja.

rumā. Lai jums ir gandarījums par 

Asūnes pamatskola
Skolas gaitas 2015./2016.m.g. uzsāks 6 
pirmklasnieki,  1.-9.klasēs mācīsies 48 sko-
lēni un pirmsskolā 8 audzēkņi. Kopā skolā 
2015./2016.m.g. mācīsies 56 audzēkņi.
Skolas moto:“Nevis šaubīties un vilcinā-
ties, bet rīkoties un uzdrīkstēties!” /Z.Mau-
riņa/

Meiteņu vārdu TOP: Kristīne, Jolanta, Ani-
ta, Marija 
Zēnu vārdu TOP: Raitis, Kristaps, Jānis
Novēlējums Dagdas novada skolēniem: 
Vēlam visiem Dagdas novada skolēniem 
un skolotājiem veiksmīgu, radošu un pa-
nākumiem bagātu jauno mācību gadu!



Dagdas Novada Ziņas2
Domes sēdes lēmumi

   Dagdas novada pašvaldībā 2015. 
gada 20. augustā notika kārtējā domes 
sēde, kurā tika izskatīti 23 jautājumi un 
pieņemti sekojoši lēmumi:
• Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6  
“Par tūristu gidu pakalpojumu sniegša-
nu Dagdas novadā”. 
• Tika nolemts piedzīt nokavēto nekus-
tamā īpašumu nodokļu maksājumus.
• Tika pieņemti lēmumi par ziņu anulē-
šanu par deklarētajām dzīvesvietām.
• Nolemts rīkot nekustamā īpašuma – 
telpu Nr.2., 3., 14., 15., ar kopējo platību 
48,1 m2, kas atrodas Daugavpils ielā 8, 
Dagdā, nomas tiesību mutisku izsoli, ap-
stiprināt pašvaldības telpu Daugavpils 
ielā 8, Dagdā, nomas tiesību izsoles no-
teikumus, noteikt nomas tiesību izsoles 
sākumcenu telpām ar kopējo platību 
48,1 m2 vienam mēnesim – 203,70 EUR 
t.sk. PVN. 
• Izskatot nodibinājuma “Fonds “1836”” 
aicinājumu piedalīties projektā, kas 
veltīts Latvijas simtgadei, un sniegt fi-
nansiālu atbalstu 300 EUR apmērā tā 
plāna īstenošanai 2015.gadā, kā arī lai 
veicinātu aktīvo atpūtu un veidotu ce-
ļošanas infrastruktūru un lauku attīstību 
Dagdas novadā, tika nolemts piešķirt 
“Fondam “1836””  finansējumu 300 
EUR projekta „1836”  plāna īstenošanai 
2015.gadā no pašvaldības 2015.gada 
budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpū-
tas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 
biedrību un nodibinājumu pakalpoju-
miem. 
• Lai nodrošinātu pašvaldības pakal-
pojumu pieejamību cilvēkiem ar kustī-
bu traucējumiem, tika nolemts piešķirt 
no pašvaldības 2015.gada sociālajam 
budžetam plānotajiem līdzekļiem (kods 
10.900) 2 716,45  EUR mobilā ratiņkrēslu 
pacēlāja iegādei.
• Izskatot Veselības un sociālo pakal-
pojumu centra “Dagda” iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt finansējumu aprīkojuma 
iegādei zobu higiēnista pakalpojuma 
nodrošināšanai, tika nolemts piešķirt 
VSPC “Dagda” no pašvaldības 2015.
gada budžetā plānotajiem līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 1 110 EUR  
zobu higiēnas aprīkojuma iegādei. 
• Izskatot Veselības un sociālo pakalpo-
jumu centra “Dagda” iesniegumu par 
zobu higiēnista pakalpojuma maksas 

apstiprināšanu, tika nolemts apstiprināt 
VSPC “Dagda” zobu higiēnista pakal-
pojuma maksas cenrādi ar 2015.gada 
1.septembri.
• Saskaņā Dagdas novada domes 
2015.gada 23.aprīļa lēmumu “Par VSPC 
“Dagda” laboratorijas aprīkojuma at-
savināšanu” iepazinusies ar Novērtēša-
nas komisijas noteikto kustamas mantas  
nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles komisi-
jas izstrādātos izsoles noteikumus un 
nolēmusi apstiprināt pašvaldības kus-
tamās mantas – Veselības un sociālo 
pakalpojumu centra “Dagda” medicī-
niskās iekārtas - analizatora Medonic M 
- serie M16C, nosacīto cenu 180 EUR un 
izsoles noteikumus.
• Ņemot vērā 2015. gadā 31. jūlija no-
tikušās nekustamā īpašuma “Olūti”, 
Šķaunes pagastā izsoles rezultātus un 
nosacītās cenas samaksu, nolemts ap-
stiprināt 2015. gada 31. jūlijā notikušās 
izsoles rezultātus par nekustamā īpašu-
ma “Olūti”, Šķaunes pagastā, pārdo-
šanu Jurim Pudulim par izsolē nosolīto 
augstāko cenu EUR 3 250.
• Ņemot vērā 2015. gadā 11. augustā 
notikušās zemes gabala daļas 20 m2 
platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, 
nolemts 2015. gada 11. augusta izsoli 
par zemes gabala ar daļas 20 m2 platī-
bā nomas tiesībām atzīt par nenotikušu. 
• Saskaņā Dagdas novada domes 
2015. gada 23.aprīļa lēmumu “Par ze-
mes atsavināšanas procesa uzsākša-
nu” ņemot vērā to, ka minētais īpašums 
nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, tika nolemts atļaut at-
savināt pašvaldības nekustamo īpašu-
mu “Līkloči”, Dagdas pagastā, Dagdas 
novadā, kas sastāv no zemes vienības 
ar kopējo platību 0,934 ha, pārdodot 
izsolē ar augšupejošo soli.
• Sakarā ar to, ka pašvaldībā saņemts 
iesniegums ar lūgumu pārdot pašval-
dībai piederošo dzīvokli Kalna ielā 3-5, 
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas nova-
dā, ņemot vērā to, ka minētais īpašums 
nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, tika nolemts atļaut at-
savināt pašvaldības dzīvokli Kalna ielā 
3-5, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas 
novadā, un pie dzīvokļa īpašuma pie-
derošās kopīpašuma domājamās da-
ļas. 

• Sakarā ar to, ka tiek īstenots pašvaldī-
bas prioritārais investīciju projekts 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu kva-
litātes uzlabošana atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām Dagdas novada Sva-
rincu un Mariampoles ciemā”, kas pa-
redz attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju 
Svariņu pagasta Svarincos, tā kā bio-
loģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta 
Dagdas pagastā, Vecdomē, zemes 
gabalā “Dižskabarži” 2009. gada sep-
tembrī ir nodota apsaimniekošanā SIA 
“Dagdas komunālā saimniecība”, bet 
faktiski netiek pielietota, lai nodrošinātu 
mantas lietderīgu izmantošanu, tika no-
lemts finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas 
novada pašvaldības bilances un Sva-
riņu pagasta pārvaldei iekļaut bilancē 
pamatlīdzekli – Bioloģiskā notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu MicroFAST 9 Q (34 m3 
/ dnn).
• Tika apstiprināti lēmumi par dzīvokļa 
īres līguma pagarināšanu un īres līguma 
pārslēgšanu.
• Dagdas kapsēta Pļavu ielā 15 ir vie-
nīgā pilsētā, kur notiek jaunu kapa-
vietu ierādīšana, jo pārējās tās terito-
rijā esošās kapsētas ir slēgtas. Ņemot 
vērā gadā veikto apbedīšanas vietu 
izveidošanu, secināts, ka tuvāko gadu 
laikā pašvaldība nespēs ierādīt jaunas 
kapavietas esošajā Dagdas kapsētā. 
   Blakus Dagdas kapsētai atrodas valsts 
meža zemes ar 3,3791 ha platībā un ar 
1,23  ha platībā. Īpašumi reģistrēti uz 
valsts vārda Zemkopības ministrijas per-
sonā. 
  Uz zemes gabala ar atrodas senā-
kas apbedījuma vietas (vecticībnieku 
kapi), kuras nepieciešams uzturēt.
    Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 
2.punktā noteikts, ka Zemesgrāmatā ie-
rakstītās valsts meža zemes atsavināša-
nu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju 
Ministru kabineta rīkojumu, ja tā nepie-
ciešama likumā “Par pašvaldībām” 
noteikto šādu pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai: ceļu būvniecība, 
kapsētu izveidošana vai paplašināša-
na, parku ierīkošana un uzturēšana; 
mežaparku ierīkošana un uzturēšana 
pilsētu un ciemu teritorijās. Tika pie-
ņemts lēmums lūgt nodot bez atlīdzības 
Dagdas novada pašvaldības īpašumā 
autonomo funkciju veikšanai sekojošus 

valsts meža zemes īpašumus : 3,3791 ha 
platībā,  Pasta ielā 63, Dagdā, Dagdas 
novadā  – kapsētas paplašināšanai, 
1,23  ha platībā, Pļavu ielā 18, Dagdā, 
Dagdas novadā – kapsētas uzturēša-
nai.
• Tika pieņemti lēmumi par nekustamā 
īpašuma nosaukuma maiņu, nekusta-
mo īpašumu sadali un jauna nosauku-
ma piešķiršanu.
• Tika pieņemti lēmumi par zemes no-
mas līgumu slēgšanu un neiznomātās 
zemes saraksta apstiprināšanu, par ze-
mes vienības nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķa noteikšanu un par zemes 
nodošanu apakšnomā.
• Sakarā ar biedrības “Nākotnei saga-
tavoto projekta  pieteikumu “Radošās 
rokas biedrībā “Nākotnei”” iesnieg-
šanai Borisa un Ināras Teterevu fonda 
programmā “Nāc un dari! Tu vari!”, kā 
arī lūgumu nodrošināt projekta līdzfi-
nansējumu un priekšfinansējumu, tika 
nolemts piedalīties biedrības projektā 
“Radošās rokas biedrībā “Nākotnei”” 
ar pašvaldības līdzfinansējumu 10% ap-
mērā - EUR 194,00 no kopējām projekta 
izmaksām, kas sastāda  EUR 1 940,00, 
un nodrošinot tā priekšfinansējumu EUR 
349,20, kā arī projekta atbalstīšanas ga-
dījumā projekta finansējumu nodrošināt 
no  pašvaldības 2015.gada budžetā 
plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras 
un reliģijas sadaļā – citu biedrību un no-
dibinājumu pakalpojumi.
• Pamatojoties uz likuma “Par paš-
valdībām” 12.pantu, kurā noteikts, ka 
“Pašvaldības attiecīgās administratī-
vās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ik-
vienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu paš-
valdību kompetencē vai arī ja šāda 
darbība nav aizliegta ar likumu.”,  iz-
vērtējot pašvaldības budžeta iespējas, 
ņemot vērā, ka ar 1.septembri valsts 
nodrošinās brīvpusdienas 1.- 4.klašu 
skolēniem, tika nolemts ar 2015.gada 
1.septembri nodrošināt brīvpusdienas 
Dagdas novada pašvaldības skolās   
5.-7.klašu skolēniem.

Informāciju apkopoja
Evika Muizniece

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu 
soli tiks pārdota pašvaldības kustamā manta – analizators Me-
donic M – serie M16C. Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 
180 - (viens simts astoņdesmit euro un 00 centi), nodrošinājums 
10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Veselības un so-
ciālo pakalpojumu centram „Dagda” pirms izsoles. Izsolāmā 
manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar 
izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Iz-
sole notiks 2015.gada 17.septembrī plkst.11:00 Dagdas novada 
pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepa-
zīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas no-
vada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, dar-
ba dienās no plkst. 8.00 -12.00 un no plkst.13.00-17.00. Tālrunis 
uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507. 

Dzejas dienu 2015 pasākumu programma Dagdas novadā
11.09.2015 plkst.14:00 (laiks var mainīties!) Mačos, Šķaunes pagastā (Lietus gadījumā pasākums 
notiks pagasta bibliotēkā) notiks pasākums “Iz atmiņu skreinis” – novadnieces Marijas Andžānes 
dzīve un daiļrade, skolēnu sacerētājā dzeja.
17.09.2015. plkst. 14:00 Dagdas novada TN, Alejas ielā 29, Dagdā notiks pasākums SALDAIS CIT-
RONS – tikšanās ar Rēzeknes novada dzejnieku, dziesmu tekstu autoru BALTJANCI. Grāmatas “Sal-
dais citrons” prezentācijas ietvaros – dzejas lasījumi.
15.–18.09. Andzeļu tautas bibliotēkā notiks pasākumi “Katram savs dzejolītis”, bērnu dzejoļu grā-
matu izstāde, un “Man patīk lasīt dzejoļus”, literāra pēcpusdiena 
11.09.2015 plkst.19:00 Ezernieku Saietu namā, Dagdas novadā, Ezerniekos notiks dzejas vakars: 
“Es gribēju jums vēl vairāk dot”, veltīts Jāņa Raiņa 150.gadadienai. Programmā: dzejas atklājumi, 
dziesma tik mūs iedziedās viscilvēces lielgaitās – Bukmuižas folkloras ansambļa izpildījumā, Aspa-
zijas luga “Čaukstenes”. Būs iespēja iepazīties ar grāmatu izstādi, veltīto Raiņa un Aspazijas 150.
gadadienai, bērnu zīmējumi.
Pasākumu rīko: Ezernieku pagasta bibliotēka, Ezernieku vidusskola; Ezernieku Saietu nams.
15.09.2015. plkst. 14:00 Dagdas vidusskolā, Mičurina ielā 3a notiks J. Raiņa jubilejai veltītu apsvei-
kumu izstāde. 2 nedēļas skolēni raksta apsveikumus J. Rainim, tad skolā tiek veidota izstāde ar 
labākajiem skolēnu apsveikumiem.
17.09.2015. plkst. 13:00 Dagdas vidusskolā, Mičurina ielā 3a notiks grāmatas “Latgales sirdspuksti” 
prezentācija un dienvidlatgales dzejnieku dzejas lasījumi.

Konstantinovā klāj pretputekļu segumu
  Konstantinovā ir uzsākta pašvaldības ceļa 
brauktuves virsmas apstrāde ar pretputekļu se-
gumu.
   Pretputekļu segums tiek klāts Konstantinovas 
ciemā – posmā Konstantinova - Zariņi no 0,000 
km līdz 0,850 km. Darbus veic VAS “Latvijas auto-
ceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons.
   Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Ai-
vars Trūlis ir priecīgs par notiekošo: “Mūsu pagas-
ta centrs ir vienīgais pagasta centrs novadā, kas 
nav asfaltēts. Iedzīvotāji nepātraukti sūdzējās par 
dubļiem rudenī un putekļu mākoņiem vasarā no 
grants ceļa. Tagad viņi būs apmierināti, jo varēs 
karstā laikā vasarā atvērt logus bez bažām par 

putekļiem.” 
     Pašvaldības prioritārā investīciju projekta „Paš-
valdības autoceļa Konstantinova – Zariņi brauk-
tuves virsmas apstrāde ar pretputekļu segumu 
Konstantinovas ciemā” īstenošanas izmaksas ir 69 
068,71 EUR, no tiem 50 000,00 EUR ir aizņēmums 
Valsts kasē un 19 068,71 EUR ir pašvaldības finan-
sējums.
    Pagājušajā gadā ar pretputekļu segumu jau 
tika apstrādāti divi pašvaldības ceļi – Jelgavas 
iela Dagdā un Skolas iela Andrupenē.

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju
nodaļas vadītāja
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”Apaļu ciema atpūtas vietas

 ierīkošana” Ķepovā 
    Ķepovas pagastā ir pabeigta Dagdas novada pašvaldības 
projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2015” projekta “Apaļu 
ciema atpūtas vietas ierīkošana”’ realizācija.  Projekta mērķis: dot 
iespēju jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, nodrošināt iedzīvotā-
jiem sakārtotu atpūtas vietu. Kopējās projekta izmaksas sastādīja 
545 euro. Ir ierīkots volejbola laukums, uzstādīts koka galds ar so-
liem, laipa dīķī, atjaunoti soliņi, ierīkota ugunskura vieta, iztīrīts dīķis 
no krūmiem, sakārtota apkārtējā teritorija.

    Ķepovas pagasta iedzīvotāju grupa “Mēs savam ciematam” 
izsaka pateicību Dagdas novada pašvaldībai par mūsu projekta 
atbalstīšanu un finansējuma piešķiršanu, Ķepovas pagasta pār-
valdes vadītājai Žannai Aišpurei par palīdzību un atbalstu, visiem 
pagasta brīvprātīgajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās mūsu pro-
jekta realizācijā. 

    Projekta “Apaļu ciema atpūtas vietas ierīkošana” vadītāja Zina Aņisko

  “Zavaļinka“
   8. augustā norisinājās ikgadējais festivāls “Zavaļinka” Svariņos. 
Lai gan laiks bija karsts un tveicīgs, vēl lielāku svelmi varēja just 
Svariņu tautas namā, kur pulcējās gan dejojoši, gan dziedoši, gan 
mūzikas instrumentus spēlējoši kolektīvi, kurus vieno vēlme ne tikai 
glabāt sevī latvisko tradīciju, bet arī uzsvērt etnisko daudzveidību 
Dagdas novadā un ārpus tā robežām. 
   Ekspresintervija ar “Zavaļinkas krustmāmiņu” jeb idejas autori Ernu 
Šļahotu:  
• Kuru gadu norisinājās festivāls “Zavaļinka”?  Festivāls notiek piek-
to reizi, tā aizsākumi meklējami 2011.gadā.
• Kā radās ideja par šāda pasākuma rīkošanu? Mūsu pagasts ir 
daudznacionāls un gribējās kaut ko saistītu ar mazākumtautību kul-
tūru.
• Vai gaidījāt, ka pasākums kļūs par tradīciju? Sapņoju...
• Vai ir kolektīvi, kurus var saukt par “Zavaļinkas” veterāniem? 
Ezernieku tautību studija, Asūnes, Indras, Robežnieku tautas nami.
• Kādi ir bijuši tālākie/ ekskluzīvākie “Zavaļinkas” dalībnieki un/vai 
apmeklētāji? 2014.g. bija ciemiņi no Visaginas pilsētas (Lietuva) – 
deju kolektīvs “Rodničok”.
• Kādēļ cilvēkiem noteikti būtu jāapmeklē šis pasākums nākama-
jos gados? Ar ko “Zavaļinka”  ir īpaša? Katru gadu “Zavaļinkai” ir 
jauna tēma, lai būtu kaut kāda intriga. Un katru gadu pievienojas 
jauni kolektīvi.
    Vēlam nu jau par tradīciju kļuvušajam festivālam ar katru gadu 
plesties plašumā!

Evika Muizniece

   Konstantinovas pagastā tika īstenots projekts 
”Bērnu kustībai un lustībai”

   2015.gada augustā Dagdas novada pašvaldības projekta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2015” 
ietvaros Konstantinovas pagastā tika īstenots projekts “Bērnu kustībai un lustībai”. Rotaļu laukums 
atrodas Konstantinovas pagasta centrā pie daudzdzīvokļu mājas. 
    Projekta ietvaros tika iegādātas lielās koka šūpoles, izveidots riepu nožogojums, riepu labirints, 
koka bluķīšu labirints (var izmantot kā smilšu kasti), smilšu kaste, divi soliņi, miskaste, bērnu koka rotaļu 
galdiņš un četri krēsli. Bērnu laukumu rotā septiņas akmens mārītes.
    Projekta realizācijas rezultātā bērni un jaunieši  ieguva iespēju rotaļāties un jautri pavadīt laiku 
kopā, spēlējot dažādas spēles.
   Lielu pateicību izsakām Dagdas novada pašval-
dības vadībai un Attīstības un plānošanas noda-
ļas projektu koordinatoriem par sniegto palīdzību 
un iespēju realizēt mūsu ieceri!
    Liels paldies Konstantinovas pagasta pārvaldes 
vadītājam un brīvprātīgajiem iedzīvotājiem par 
ieguldīto darbu!

Konstantinovas pagasta 
nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Prieks!”

Projekta ”ŠĶaunes daudzdzīvokļu māju teritorijas 
labiekārtošana” īstenošana ŠĶaunes pagastā

   Jau otro gadu iedzīvotāju grupa “Šķaunes sievietes” piedalās Dagdas novada pašvaldības pro-
jektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2015”.
   Projekta ietvaros tika sakārtotas ieejas pie sešām daudzdzīvokļu mājām pagasta centrā un uzstā-
dīti 14 atpūtas soliņi. Tas deva iespēju vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku svaigā 
gaisā, tīrā, sakoptā un drošā vidē, netālu no savas dzīvesvietas. Sakoptā teritorija dod savu pozitīvo 
iespaidu ne tikai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, bet arī ciemiņiem.
   Projekta īstenošanā piedalījās visa darba grupa. Talkā nāca arī katras mājas kāpņu telpas atbildī-
gie pārstāvji, kuri koordinēja darbu savas atpūtas vietas uzkopšanā, izveidošanā, solu uzstādīšanā 
un krāsošanā. Projekta īstenošanā piedalījās 64 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji un 24 brīvprātīgie 
palīgi. 
    Īpašs paldies Dagdas novada pašvaldībai par projekta atbalstīšanu,  kā arī pateicamies Šķaunes 
pagasta pārvaldei un brīvprātīgajiem palīgiem par atbalstu projekta īstenošanā.

Darba grupas “Šķaunes sievietes”
dalībniece Ināra Kraine 

Projekts ““ĢIMENES TAKAS” pilnveidošana” ŠĶaunē
   Maija sākumā Šķaunes jauniešu biedrība “LAIMIS SPUORNI” Ilgas Moisejenokas vadībā veiksmī-
gi pieteicās Dagdas novada pašvaldības aprīlī izsludinātajam konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 
2015”. Jūnijā Šķaunes aktīvie jaunieši un pieaugušie ķērās pie projekta ““ĢIMENES TAKAS” pilnvei-
došana” realizācijas. 
   Uz šo brīdi 2/3 no projekta ir pabeigtas. Šī projekta īstenošana paredz Šķaunes ciemata centra 
labiekārtošanu – nelielas atpūtas vietas pilnveidošanu, papildinot to ar lielām koka divvietīgām šū-
polēm, ko varēs izmantot arī pieaugušie, mazām koka šūpolēm un dekoratīvu konstrukciju – krāsu 
paleti ar skaistiem ziediem.
   Projekta mērķis ir veicināt ģimenisko tradīciju izkopšanu un ģimeniskas vērtības stiprināšanu, piln-

veidot atpūtas vietu un apvienot pagasta 
iedzīvotājus kopīgajā aktīvajā atpūtā.   
 Projekta ““ĢIMENES TAKAS” pilnveido-
šana”  izmaksas ir 1003.90 EUR, no kuriem  
500.00 EUR ir Dagdas novada pašvaldības 
finansējums.  
    Projekta īstenošanas termiņš: 2015.gada 
31.augusts. Šķaunes jauniešu biedrība 
“LAIMIS SPUORNI” un iedzīvotāji pateicas 
Dagdas novada pašvaldībai par izsludinā-
tā konkursa ideju un finansiālu atbalstu.  

  
Projekta vadītāja Ilga Moisejenoka 

Runā tauta
   Šomēnes informatīvā izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” redak-
cija saņēma ziņu no Andzeļu pagasta iedzīvotājiem, kuri vēlējās 
ar mūsu starpniecību iegūt atbildi uz pāris sasāpējušiem jautāju-
miem. Pagasta iedzīvotāju ziņa skan šādi: 
  “Ar jūsu starpniecību vēlamies uzdot jautājumus un saņemt at-
bildes no Andzeļu Tautas nama vadītājas Ļenas Beitānes. Nesen 
lasījām rakstu par novada pļāvēju sacensībām, kas notika Svariņu 
pagastā. Kāpēc pagasta iedzīvotāji par šīm sacensībām netika 
informēti? Notiks vai nenotiks (novada zemnieku ballē atzītie par 
labākajiem) sporta svētki? Ja būs, tad kad? Ja nebūs, tad kā-
pēc? Vasara jau cauri, pagastā neviena pasākuma… ko dara 
Tautas nams?”
   Protams, steidzām palīdzēt un pirmām kārtām griezāmies pie 
Andzeļu Tautas nama vadītājas Ļenas Beitānes:
“Labdien cien. Andzeļu pag. iedzīvotāji!
   Atbildu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem.
   Par visiem novada, gan vietējiem pasākumiem, tai skaitā pļau-
šanas svētkiem Svariņos, paziņojumi tiek uzlikti gan uz ziņojuma 
dēļa, kā arī pagasta vestibilā (nav manos pienākumos katru ie-
dzīvotāju informēt personīgi), tāpat visa informācija ir pieejama 
Dagdas novada portālā www.dagda.lv un novada avīzē.
   Man nesaprotams jautājums, kāds sakars pagasta sporta svēt-
kiem ar novada zemnieku balli. Ja ir runa par Andzeļu pagasta 
sporta svētkiem, varu pateikt sekojošo, dzīvojam Dagdas nova-
dā, daļa pasākumu mums ir kopīgi, sporta svētki ir vieni no tiem, 
šogad tie notika Andrupenes pagastā, nākošgad tie ceļos uz citu 
pagastu, visi ir laipni aicināti gan piedalīties, gan līdzi just, bet kā 
tradicionālie pie mums ir palikuši Dagdas novada tenisa turnīrs 
Andzeļos.
   Jautājums: Ko dara Andzeļu Tautas nams? Aktīvi strādājam visu 
vasaru, mazliet precizēšu(pati esmu deju kopas, gan vokālā an-
sambļa dalībnieks) šajā vasarā Tautas nama kolektīvi praktiski bez 
brīvdienām piedalījās novada, ārpus novada, gan Latvijas mēro-
ga pasākumos, tāpēc arī tradicionālais Līgo pasākums nenotika 
kā ierasts Tautas namā, bet ar dziesmām un vainagiem Jāņi tika 
sumināti katrā Andzeļu pagasta Jāņa sētā. Tāpat arī, sadarbo-
joties ar pagasta jauniešu centru, tiek rakstīti dažādi projekti un 
organizēti pasākumi.
   Piebilde: Vienlaicīgi gribētu pagasta iedzīvotājus aicināt ap-
meklēt tos pasākumus, kuri tiek organizēti Tautas namā. Skumji, ka 
pagasta iedzīvotāji tik vienkāršus jautājumus mēģina risināt caur 
informatīvo izdevuma avīzi, bet baidās atnākt personīgi uz Tautas 
namu un rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Ar cieņu Andzeļu tautas nama vad. Ļena Beitāne”
Tas gan vēl nebija viss, kas interesēja Andzeļu pagasta iedzīvotā-
jus: “Otrs jautājums ir kooperatīva Ežezers-3 vadītājam Aivaram 
Platacim! Pašā Andzeļu centrā atrodas minētā kooperatīva teri-
torija, kas ieaugusi krūmos. Kad tiks izcirsti krūmi, nopļautas nezā-
les mehānisko darbnīcu, kaltes un vecā gatera teritorijā? Kauns 
par pagasta centru!
Ar cieņu pagasta iedzīvotāji K.A., K.G., S.A., S.B., U.A., J.R., A.G.”

  Aivars Platacis savukārt telefonsarunā atbildēja, ka daļa šīs te-
ritorijas jau esot sakopta, un, iespēju robežās, katru gadu tiek 
strādāts pie visas teritorijas sakopšanas. Tā tas būs arī šogad, bet 
diemžēl kooperatīvam ir ļoti daudz darbu, tādēļ nav iespējams 
nodrošināt visas teritorijas sakopšanu ātrā laika periodā. A. Plata-
cis arī atvainojas par metāllūžņiem, kas atrodas šajā teritorijā, bet 
tos arī nav iespējams šobrīd pārvietot vairāku iemeslu dēļ.

Ceram, ka palīdzējām Andzeļu pagasta iedzīvotājiem rast atbil-
des uz jautājumiem!

Kļūdu labojums: pagājušā numura rakstā  „Cik skaisti...„ otrajā atkāpē ieviesusies kļūda: „Mēs no sirds priecā-
jamies par ieguldīto darbu, jo projekts ir patiešām izdevies – ir ierīkoti gludi, līdzeni braukšanas celiņi līdz baz-
nīcai un Lielajam Krustam, iestādītas dekoratīvās tūjas, kas norobežo baznīcu no lielā ceļa, iestādītas puķes.”
Labojums: „Mēs no sirds priecājamies par ieguldīto darbu, jo projekts ir patiešām izdevies – ir ierīkoti gludi, lī-
dzeni bruģakmens celiņi līdz baznīcai un Lielajam Krustam, iestādītas dekoratīvās tūjas, kas norobežo baznīcu 
no lielā ceļa, iestādītas puķes.„

Redakcija atvainojas lasītājiem un raksta autoriem par neprecizitātēm!



Dagdas Novada Ziņas4

Kā kļūt energoefektīvākiem un maksāt mazāk par elektrību? 
   Ja elektrības rēķins šķiet par lielu vai ir vēlme kļūt energoefek-
tīvākam, vai uzlabot savu dzīves telpu, par to nemaksājot vairāk 
nekā līdz šim, ir vērts paanalizēt savus un ģimenes paradumus – 
mainot tos, ikvienam ir iespēja ietaupīt. 
  Pieaugošā atkarība no enerģijas importa, energoresursu trū-
kums, kā arī nepieciešamība ierobežot klimata pārmaiņas, ir 
problēmas, kuru risināšanai kā vērtīgu līdzekli Eiropas Savienība 
(ES) izvirzījusi energoefektivitātes paaugstināšanu. Ir pieņemta 
jauna energoefektivitātes direktīva, kuras īstenošana attiecas arī 
uz Latviju. 
  Kā ES energoefektivitātes mērķi uz 2020.gadu izvirzīti – par 20% 
samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešus, līdz 20% palieli-
nāt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas gala patēriņā 
un par 20% paaugstināt energoefektivitāti. Arī katram no mums 
savā ģimenē, mājoklī ir iespējams kļūt energoefektīvākiem, tādēļ 
AS “Sadales tīkls” iedzīvotājiem atgādina dažas zināmas, bet pie-
mirstas lietas, ko varam darīt efektīvāk.
   Cilvēka daba ir tāda, ka pat tiem, kam šķiet, ka viņi elektroener-
ģiju zina visu un izmanto to ļoti efektīvi, ikdienā ieviešas pa kādam 
ieradumam, kas rada liekus elektrības tēriņus. Pat cilvēkiem, kam 
energoefektivitāte ir maizes darbs, kas to pēta, analizē un māca 
citus būt energoefektīviem, reizi pa reizei der atsvaidzināt zināša-
nas par efektīvu saimniekošanu savā mājsaimniecībā.
   Katru dienu mēs lietojam elektrību, īpaši nedomājot par tās pa-
tēriņu. Mēs pierodam pie sava dzīvesveida, pierodam pie nau-
das summas elektrības rēķina apmaksai. Vienlaikus ir daudz vien-
kāršu, šķietami pašsaprotamu lietu, kas palīdzētu elektroenerģiju 
izmantot efektīvāk, - kā gatavot ēst, kā mazgāt veļu un traukus, 
kā pašiem mazgāties, kā izmantot mājsaimniecības tehniku.
   Piemēram, ledusskapī temperatūru vēlams noregulēt uz +5°C, 
savukārt saldētavā būs gana ar -18°C. Der iegaumēt, ka, izvē-
loties ledusskapī vēsāku vidi, +4°C, elektroenerģijas izmaksas par 
ledusskapi palielināsies par 10%. Ledusskapja energoefektivitāte 
būs zemāka, ja novietosiet to blakus tiešiem siltuma avotiem - plī-
tij, radiatoriem, tiešiem saules stariem caur logu. Tāpat uz ledus-
skapjiem nedrīkst likt virsū mikroviļņu krāsnis, tosterus vai mazās 
cepeškrāsniņas. Savukārt ēdienus ledusskapī vēlams likt noslēgtos 
traukos.
   Zemākas temperatūras uzstādīšana ir arī veids, kā energoefek-
tīvi mazgāt veļu un traukus, jo tieši ūdens sildīšanai mazgāšanās 
procesā tiek patērēts visvairāk elektroenerģijas - jo siltākā ūdenī 
tiks mazgātas drēbes un trauki, jo dārgāk tas izmaksās. Svarīgi ir 
gan veļas, gan trauku mazgājamās mašīnas kārtīgi aizpildīt - dažu 
šķīvju vai pāris kreklu mazgāšana būs līdzvērtīga zemē nomestai 
naudai.
   Daudziem no mums neatņemams rīta rituāls ir tase kafijas. Ja 
ūdeni kafijai vai tējai vārām elektriskajā kannā, ieteicams ir vārīt 
tik daudz ūdens, cik būs nepieciešams. Ja divu tasīšu vietā uzvārī-
siet pilnu kannu, patērēsiet 4-5 reizes vairāk elektroenerģijas, nekā 
vajadzētu. Savukārt lielo ūdens sildītāju vajag novietot iespējami 
tuvāk ūdens izmantošanas vietai. Augstāko energoefektivitāti tas 
sniegs, ja temperatūra būs noregulēta uz 55-60°C.
   Ja ir jāizdara izvēle starp mazgāšanos dušā vai vannā, der ie-

gaumēt, ka, nedēļu katru dienu mazgājoties dušā, iztērēsim ap-
tuveni tikpat daudz ūdens kā vienā mazgāšanās reizē vannā.                      
Protams, arī dušā energoefektīvi būs ūdeni tecināt tikai tad, kad 
tas nepieciešams. Līdzīgi arī zobus tīrot, krānu nevajag atstāt te-
košu visu zobu tīrīšanas laiku.
   Monētas otra puse, sevišķi par dušu runājot, ir komforts - vai 
gribam un esam ar mieru savus ierastos paradumus mainīt, jo ir 
tik patīkami dušā mazgāties, ja ūdens strūkla virs galvas ir nepār-
traukta. Bet tas jau jāizlemj katram pašam, vadoties pēc savām 
vēlmēm, iespējām un ģimenes maciņa biezuma.
   Gatavojot ēdienu, katliņi un pannas vienmēr ir jālieto ar vākiem, 
pretējā gadījumā daļa elektroenerģijas tiks patērēta gaisa, ne 
ēdiena sildīšanai. Svarīgi ir arī regulēt sildīšanas pakāpes - līdz ko 
ūdens uzvārījies, jāpagriež uz zemāku pakāpi. Katla vai pannas 
izmēram jāatbilst sildvirsmas izmēram vai jābūt lielākam, bet ne 
mazākam, jo silst visa virsma. Ja katliņš būs mazāks, elektroenerģi-
ja, tēlaini izsakoties, tiks izkūpināta gaisā.
  Lai efektīvāk izmantotu cepeškrāsni, gatavojot ēdienu, to var 
izslēgt 10-15 minūtes ātrāk. Cepeškrāsni nevajag virināt, bet sa-
gaidīt, kad ēdiens gatavs. Savukārt vārot kartupeļus, ar ūdeni ne-
vajag pieliet pilnu katlu, bet liet tik daudz, lai nosegtu kartupeļus.
Svarīgi būtu arī mainīt savus paradumus telpu vēdināšanā. Ja ie-
rasts ir logus turēt vaļā nedaudz pavērtus, siltums izplūst no telpas, 
aukstums iekļūst, bet gaisa apmaiņa nenotiek. Kā skaidro AS „Lat-
venergo” Energoefektivitātes centrā, efektīvāk ir telpas vēdināt, 
logu atverot plaši vaļā uz brīdi, kamēr neatdziest grīda un mēbeļu 
virsma.
  Ja ir iespējams, arī temperatūru telpās energoefektīvi ir regulēt 
atbilstoši situācijai. Daudzviet kā komforta zona ir noteikti 20 līdz 
22°C. Pametot mājokli, temperatūru ieteicams samazināt par da-
žiem grādiem. Arī gulēt ejot, vēlams rīkoties līdzīgi, temperatūru 
pazeminot par 3-4°C. Jāatceras, ka par vienu grādu samazinot 
temperatūru, izmaksas apsildei konkrētajā laika posmā samazi-
nāsies par 5%.
  Savu ieguldījumu energoefektīvākā dzīvesveidā var dot arī veco 
spuldžu nomaiņa pret ekonomiskajām vai LED spuldzēm. Šo spul-
džu jaudas ir tik mazas, ka tās nav nepieciešams bieži slēgt iekšā 
un ārā - tā būtisku ekonomiju iegūt nevar. Bet kopumā lielākā vai 
mazākā mērā iespējas ietaupīt vai uzlabot savu dzīves telpu, par 
to nemaksājot vairāk, ir praktiski visiem, vien jāspēj mainīt para-
dumus.
  Lai informētu iedzīvotājus par energoefektivitāti, AS “Sadales 
tīkls” ir sagatavojusi īpašu sadaļu uzņēmuma mājaslapā, kurā re-
gulāri tiek papildināta informācija:  http://www.sadalestikls.lv/lat/
aktualitates/energoefektivitate/
  Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir Latvijā lielākais sadales tīkla 
operators, kas elektroenerģiju piegādā vairāk nekā 1 miljonam 
klientu. Uzņēmums nodrošina 95 000 km sadales tīklu ekspluatā-
ciju un atjaunošanu 99% valsts teritorijas, kā arī ir uzsācis īstenot 
viedo tehnoloģiju risinājumos balstīta tīkla attīstību. 

Papildu informācijai:
AS “Sadales tīkls” e-pasts: st@sadalestikls.lv, www.sadalestikls.lv, klientu 

serviss: 80 200 403, bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Krāšņi aizvadīti Kroma kolna svētki 
    Šī gada 22. augustā Kroma kolnā (Dagdas novada Andrupe-
nes pagasta Priežu kalnā) krāšņi aizvadīti ikgadējie Kroma kolna 
svētki, kas pirmo reizi pulcēja dažādus vēstures rekonstruktoru un 
cīņu klubus, folkloras kopas, kā arī ar daudzus interesentus. 
   Svētki Kroma kolnā šogad notika jau ceturto reizi. Kā uzsvēra 
Kroma kolna bruolistes vadītājs Aleksandrs Lubāns: “Iepriekš svētki 
tika svinēti šaurākā un ģimeniskākā lokā, taču katru gadu mūsu 
draugu un atbalstītāju loks ir tikai audzis. Dažādos pasākumos 
esam iepazinušies un sadraudzējušies ar domubiedriem no citiem 
līdzīgiem klubiem, biedrībām, institūcijām, kā arī ieguvuši lielu at-
balstītāju pulku. Tāpēc nolēmām savās bruolistes mājās – Kroma 
kolnā – visus saaicināt, lai kopīgi nosvinētu mūsu svētkus”.
   Pasākumā piedalījās pārstāvji no Lietuvas cīņu un rekonstrukci-
jas klubiem “Simkala”, “Semigallia” un “Ceklio Kuršai”, Daugavpils 
vēstures modelēšanas kluba „Robeža”, Ludzas Amatnieku cen-
tra, biedrības “Malny Wylky”, rekonstrukcijas un eksperimentālās 
arheoloģijas grupas “Senzeme”, kā arī folkloras kopa “Egle” no 
Viļakas un jaunieši no folkloras kopas “Sudobri”. Pasākumā pie-
dalījās mājražotāji un amatnieki, kuru produkciju varēja nobaudīt 
ikviens pasākuma apmeklētājs. Kroma kolna svētkus atbalstīja arī 
Dagdas novada dome, tāpēc sveiciena runu svētkos teica Da-
gdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Marija Mickeviča.
   Šogad svētki tika atklāti ar svinīgu Kroma kolna bruolistes gājienu 
un svētku ugunskura iekuršanu, kas tika aizdedzināts ar kramu un 
šķiļamdzelzi. Kā uzsvēra A. Lubāns: “Dzīvā uguns jāiegūst pilnīgā 
klusumā, jo ugunij nepatīk troksnis”, tāpēc visi viesi tika lūgti ieturēt 
klusuma brīdi. Pēc iedegšanas folkloras kopa “Egle” ugunskuru 
stiprināja ar īpašu dziesmu, bet ar viršu ziedu pušķiem un uguns 
iekustināšanas rituālu šo mirkli noslēdza Kroma kolna bruolistes 
meitenes. 
   Svētkos skatītājiem bija iespēja redzēt cīņu demonstrējumus un 
turnīrus, kas tika uzsākti ar Kroma kolna bruolistes cīnītāju vairogu 
deju. Cīņu turnīrā veiksmīgākais izrādījās cīnītājs Artūrs Vilmanis no 
Daugavpils vēstures modelēšanas kluba “Robeža”. Svētku laikā 
ikvienam interesentiem bija iespēja iesaistīties dažādās seno lat-
gaļu amatu un prasmju darbnīcās, kā arī piedalīties tematiskās 
spēlēs. Vīri savus spēkus pārbaudīja vikingu futbolā. Pasākumā 
daudzās aktivitātēs varēja iesaistīties arī bērni – iejusties cīnītāju 

lomā un doties bērnu turnīrā, pagatavot pašiem savu vairogu, 
izgatavot katram savu māla figūriņu vai trauciņu. 
   Pasākuma ietvaros notika arī Kroma kolna bruolistes sezonas 
noslēguma publiskā sapulces daļa, kuras laikā ar simbolisku pār-
baudījumu tika uzņemti 3 jauni biedri, kā arī godināti aktīvākie 
Kroma kolna bruolistes biedri aizvadītajā sezonā. Pēc jauno bied-
ru uzņemšanas bruolistes vīri dejoja karavīru deju, ar kuru tika 
iesvētīti jaunuzņemtie biedri. Turpmāk jaunajā sezonā kopumā 
darbosies 29 Kroma kolna bruolistes biedri, kurus vieno kopīga 
motivācija – pētīt, rekonstruēt un imitēt seno latgaļu dzīvesveidu 
un kultūru, kā arī popularizēt to plašākai sabiedrībai. 
   Svētku kulminācijā ar degošu māla podu no katapultas šāvie-
na tika aizdedzināta īpašā Kroma kolna svētku uguns skulptūra, 
caur kuru izgāja esošie un jaunie bruolistes biedri, lai gūtu spē-
kus nākamajai sezonai. Kā atzīst A. Lubāns: “Mūsu pastāvēšanas 
pamatā ir draudzība, savstarpējs atbalsts un palīdzība, kā arī ko-
pīgais ceļš uz vienotu mērķi – būt par aktīviem Latgales patrio-
tiem, turēt godā un cieņā mūsu seno kultūru, stiprināt un kopt 
vērtības, kas palīdzējušas latgaliešiem pastāvēt līdz mūsdienām, 
kā arī atgādināt šīs senās kultūras unikalitāti plašākai sabiedrībai. 
Šie svētki ir īpaši mums pašiem, jo tie ik reizi mums liek apzināties, 
cik tālu esam tikuši savā ceļā un cik tālu ceļa posmu varam noiet 
nākamajā gadā. Nezūdošais entuziasms un kopības gars mums 
dod spēku it visos pārbaudījumos, arī ejot cauri ugunij.” Bruolistes 
biedriem svētkos ir arī kāda ģimeniska tradīcija – ar dziesmām, 
stāstiem un saliedēšanās spēlēm līdz rīta gaismai nosargāt savu 
svētku ugunskuru, kuru ik gadu rotā jauno un esošo biedru pār-
baudījuma laikā kalnā uznestie akmeņi. 
   Kroma kolna bruoliste ir vēstures aktīvistu un rekonstruktoru 
biedrība, kas pēta 9.-13. gadsimta Latgales senvēsturi un kultūru, 
rīko dzīvās vēstures pasākumus, demonstrē unikālās, krāšņās un 
daudzveidīgās rotas un sagšas, seno karavīru ekipējumu, ieročus, 
cīņas mākslu un sadzīvi, lai ikviens interesents gūtu priekšstatu par 
tā laika seno latgaļu vērtībām, laiku un telpu. Kroma kolna svētki 
katru gadu notiek priekšpēdējā augusta nedēļā. 2016. gadā tie 
plānoti 20. augustā.
 Rakstu sagatavoja

Evija Maļkeviča,
Kroma kolna bruolistes biedrs,

Foto: Alija Protosevica un Ieva Trimalniece
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„Новости Дагдского Края”

Ja Tu vēl nezināji...
    5. augustā pulksten 11:00 savas durvis vēra jaunais Dagdas 
skaistumkopšanas salons “Afrodīte”, kurā no šīs dienas būs ie-
spējams saņemt friziera un manikīra pakalpojumus. Ilgtermiņā 
salons plāno piedāvāt saviem klientiem arī solārija, masiera un 
kosmetologa pakalpojumus.
    Skaistumkopšanas salona īpašnieks Zakirs Mahmudovs saka, ka 
ideja par jaunu salonu radās, jo Dagdā neesot vietas, kur visus 
iepriekš minētos pakalpojumus ir iespējams saņemt vienuviet, tur-
klāt tik jaukos un mājīgos apstākļos. Uz jautājumu par to, kas ga-
rantēs jaunatvērtajam salonam klientus, Z. Mahmudovs atbildēja, 
ka pirmais un svarīgākais ir jau Dagdas iedzīvotājiem pazīstamie 
skaistumkopšanas speciālisti, kas turpmāk būs atrodami “Afrodī-
tē”. Otrkārt, tā ir iespēja sevi “sakopt no galvas līdz kājām”. 
    Z. Mahmudovs un salona kolektīvs saka lielu paldies visiem ide-
jas atbalstītājiem un palīgiem, kā arī izsaka pateicību arī Dagdas 
novada domes pārstāvjiem, kas bija ieradušies un palīdzēja šīs 
idejas realizācijā. Atliek novēlēt uzņēmumam veiksmi un sava no-
saukuma materializāciju Dagdas iedzīvotājos!

Evika Muizniece

Vai Tu zināji, ka…
1. septembrī 1937. gadā Dagdas robežsargiem pasniegts karogs. Indrā notiek 
Latvijas robežsardzes brigādes gada svētku svinības, kuru laikā pasniegts karogs 
Dagdas bataljonam. Karogu dāvināja Daugavpis apriņķa pašvaldības. Svinībās 
piedalās robežsardzes vadība un iekšlietu ministrs.
3. septembrī 1939. gadā Sakarā ar gaidāmajiem Latgales dziesmu svētkiem Rīgā 
organizēti Latvijas kordiriģentu kursi. Tajos piedalās daudzi kordiriģenti no Latgales. 
Kursu apliecības 3. septembrī tiek piešķirtas arī tagadējā Dagdas novada kordiri-
ģentiem – Kazimiram Mežickim Bukmuižā, Pēterim Pūterim, Asūnes kora diriģentam 
Dagdā.
5. septembrī 1929. gadā dibināta Dagdas tirdzniecības un rūpniecības krājaizdevu 
sabiedrība. Tās darbības rajons – Antonopoles, Asūnes, Bukmuižas, Dagdas, Skais-
tas pagasts.
7. septembrī 1933. gadā Dagdā izceļas liels ugunsgrēks. Ierodas ugunsdzēsēji no 
Krāslavas un Daugavpils (ar speciālu vilcienu). Nodega 51 ēka: 18 nami ar 15 vei-

kaliem un 31 saimniecības ēkas. Ugunsgrēka cēlonis - Tirgus ielas Gordona aptie-
kas destilācijas aparāta kļūme. Zaudējumi 116 000 Ls, citos avotos – 300 000 Ls.
“Dagdas ugunsgrēks.” Latgales Ziņas. 15.9.1933.

15. septembrī 1938. gadā  atklāts jaunuzceltais Bukmuižas aizsargu nams.

24. septembrī 1850. gadā konsekrēta tagadējā Andrupenes baznīca. Tā būvēta 
1849.gadā par muižnieka Ignacija Šadurska līdzekļiem.

27. septembrī 1937. gadā andrupenieša lielais vinnests loterijā.
Andrupenes pagasta Artimovkas sādžas iedzīvotājs Jevgeņijs Vasiļjevs Latvijas Sar-
kanā krusta loterijā vinnē 6 000 Ls.
“Kam uzsmaidījusi laimīte.” Latvijas Kareivis. 1937. 28. septembris.

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

www.latgalesdati.du.lv

Ludviga svētki
   Šī gada 22.augustā Ezerniekos norisinājās ikgadējie Ludviga svētki, kas pulcēja gan lielākos, gan 
mazākos Ezernieku pagasta iedzīvotājus. Jau no paša rīta Ezernieku pludmalē deviņas komandas 
no dažādiem Dagdas novada pagastiem cīnījās par pirmo vietu pludmales volejbolā. Uzvaru guva 
Jurijs Dmitrijevs un Normunds Muižnieks no Dagdas.
  Tajā pat laikā pie Ezernieku saietu nama tika rīkotas stafetes un atrakcijas gan maziem bērniem, 
gan pieaugušajiem.  Vīrieši varēja izmēģināt savus spēkus roku laušanās sacensībās un attīstīt ko-
mandas garu virves vilkšanā, sievietes – izrādīt veiklību šautriņu mešanā. Bērni izrotāja asfaltu pie 
saietu nama ar skaistiem un krāsainiem zīmējumiem.
   Vakarā notika svinīgais koncerts, kur uzstājās vietējie pašdarbnieku kolektīvi. Skatītāji tika ieprieci-
nāti ar skanīgām dziesmām dažādās valodās un skaistām sporta dejām. Koncerts bija daudzveidīgs 
un interesants dažādām  vecuma  skatītāju un klausītāju grupām.
   Pēc koncerta līdz pašam saullēktam notika jestras dejas ar Arno un Bernadeti Eversiem. 

Ilze Platace

Решения заседания думы 
   20 августа 2015 года состоялось очередное засе-
дание думы самоуправления Дагдского края, на 
котором были рассмотрены 23 вопроса и приняты 
следующие решения:  
• Принять обязывающие правила Nr.6  “О предо-
ставлении услуг экскурсовода в Дагдском крае”. 
• Принято решение потребовать оплату задолжен-
ности по налогам на недвижимое имущество. 
• Принято решение об аннулировании деклари-
рованного места жительства. 
• Принято решение провести устный аукцион на 
право аренды недвижимого имущества (поме-
щений Nr.2, 3, 14, 15, общей площадью 48,1 м 2,), 
которое находится на ул. Даугавпилс 8 в Дагде, 
утвердить правила аукциона на право аренды по-
мещений самоуправления на ул. Даугавпилс 8 в 
Дагде, определить начальную цену на аукционе 
на право аренды помещений общей площадью 
48,1 м 2 на один месяц   в размере 203,70 EUR в т.ч. 
НДС. 
• Рассмотрев приглашение организации  “Fonds 
“1836”” принять участие в проекте, посвящённом 
100-летию Латвии, а также для способствования 
активному отдыху и созданию инфраструктуры для 
туризма и развития села в Дагдском крае, приня-
то решение выделить финансирование “Fondam 
“1836””   в размере 300 EUR из запланированных на 
2015 год бюджетных средств самоуправления из 
раздела Отдых, культура и религия: услуги других 
обществ и организаций.
• Для обеспечения доступности услуг самоуправ-
ления для людей с нарушениями движения приня-
то решение выделить из запланированных средств 
социального бюджета самоуправления на 2015 
год  (код 10.900) 2 716,45  EUR на приобретение мо-
бильного подъёмника инвалидных кресел. 
• Рассмотрев заявление Центра здравоохранения 
и социальных услуг “Дагда” с просьбой выделить 
финансирование на приобретение оборудова-
ния для обеспечения услуг стоматолога- гигиени-

ста, принято решение выделить из запланирован-
ных средств бюджета самоуправления на
непредвиденные расходы на 2015 год 1 110 EUR для 
приобретения оборудования для зубной гигиены.  
• Рассмотрев заявление Центра здравоохранения 
и социальных услуг “Дагда” об утверждении цен 
на услуги стоматолога- гигиениста, принято реше-
ние утвердить расценки ЦЗСУ “Дагда” на услуги 
стоматолога- гигиениста с 1 сентября 2015 года.  
• В соответствии с решением думы от 23 апреля 
2015 года “Об отчуждении оборудования лабора-
тории ЦЗСУ “Дагда””, ознакомившись с назван-
ной ценой Оценочной комиссии данного движи-
мого имущества, рассмотрев разработанные 
аукционной комиссией правила аукциона, приня-
ли решение утвердить названную цену в  180 EUR 
и правила аукциона движимого имущества само-
управления (медицинское оборудование ЦЗСУ 
“Дагда” ) – анализатора Medonic M – серия M16C.
•Принимая во внимание результаты состоявше-
гося 31 июля 2015 года аукциона недвижимого 
имущества “Olūti” в Шкуянской волости и оплату 
определённой цены, принято решение утвердить 
результаты аукциона, состоявшегося 31 июля 2015 
года. 
 • Принимая во внимание результаты состоявшего-
ся 11 августа 2015 года аукциона на право аренды 
части земельного участка площадью 20 м 2, при-
нято решение признать аукцион от 11 августа 2015 
года на право аренды части земельного участка 
площадью 20 м 2 несостоявшимся. 
• В соответствии с решением думы Дагдского 
края от 23 апреля 2015 года “О начале процесса 
отчуждения земли”, принимая во внимание то, что 
упомянутая собственность не является необходи-
мой для обеспечения функций самоуправления, 
принято решение об разрешении отчуждения не-
движимого имущества самоуправления  “Ликло-
чи” в Дагдской волости Дагдского края, которое 
состоит из земельного участка общей площадью 
0,934 га и о его продаже на аукционе с возраста-
ющем шагом. 

• В связи с тем, что в самоуправлении принято 
заявление с просьбой продать принадлежащую 
самоуправлению квартиру на ул. Кална 3-5 в Асу-
не Асунской волости Дагдского края, принимая 
во внимание то, что упомянутая собственность не 
является необходимой для обеспечения функций 
самоуправления, принято решение о разреше-
нии отчуждения квартиры самоуправления и при-
надлежащих имуществу частей общей собствен-
ности.  
• В связи с тем, что осуществляется приоритет-
ный инвестиционный проект самоуправления 
“Улучшение качества услуг водного хозяйства в 
соответствии с требованиями нормативных актов 
в посёлках Сваринци и Мариамполе”, который 
предусматривает реконструкцию очистительного 
оборудования в Сваринцах Свариньской волости 
так как биологическое очистительное оборудова-
ние по очистке сточных вод в Вецдоме, Дагдской 
волости, на земельном участке “Dižskabarži” в сен-
тябре 2009 года было передано в обхозяйствова-
ние ООО “Дагдское коммунальное хозяйство”, но 
фактически не используется, принято решение 
для обеспечения рационального использования 
имущества финансовому отделу исключить из ба-
ланса самоуправления Дагдского края и включить 
в баланс управы Свариньской волости основные 
средства- биологическое очистительное оборудо-
вание по очистке сточных вод  -  MicroFAST 9 Q (34 
м 3 / dnn).
• Утверждены решения о продлении договора на 
аренду квартиры и перезаключении договора на 
аренду.  
• Дагдское кладбище на ул. Пляву 15 является 
единственным в городе, где проходят новые захо-
ронения, так как остальные кладбища, имеющи-
еся на территории города, закрыты. Принимая во 
внимание  количество новых захоронений за год, 
сделан вывод, что в течение ближайших лет само-
управление не сможет выделить новые места для 
захоронений на существующем  Дагдском клад-
бище.               / продолжение на шестой странице.../

Pašvaldību sporta svētki Andrupenē
    28. augustā Andrupenē notika pašvaldību sporta svētki. Pasākumā piedalījās 11 komandas, 
katrā bija 10 cilvēki, tā ka gan kopējais spēļu dalībnieku, gan apmeklētāju skaits bija iespaidīgs. 
Komandas sacentās 7 dažādās “disciplīnās“. Šoreiz uz uzvaras pjedestāla nonāca Dagdas pagasta 
komanda, ar iegūtu pirmo vietu, Ezernieku pagasta komanda, kas palika otrajā vietā, un Dagdas 
pilsētas komanda – trešajā vietā.  Savukārt pagasta pārvalžu vadītāju individuālajās sacensībās 
ašākais izrādījās Svariņu pagasta pārvaldes priekšsēdētājs Edgars Tjarve, atstājot otrajā vietā Raiti 
Azinu (Dagdas pilsēta) un Sandru Viškuri (Dagdas pagasts). 
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Знал ли ты, что… 
1 сентября 1937 года пограничникам Дагды вручён флаг. В Индре состоялись праздничные 
мероприятия бригады пограничников Латвии, во время которых Дагдскому батальону был вру-
чён флаг. Флаг принесли в дар самоуправления Даугавпилсского округа. В торжествах при-
нимали участие руководство пограничной охраны и министр внутренних дел

3 сентября 1939 года в связи с ожидаемым Латгальским праздником песни в Риге были орга-
низованы курсы хоровых дирижёров Латвии. В них приняли участие многие хоровые дирижёры 
из Латгалии. 3 сентября удостоверения о курсах получили хоровые дирижёры из нынешнего 
Дагдского края: Казимир Межицкий в Букмуйже, Петерис Путерис, дирижёр Асунского хора 
в Дагде.  

5 сентября 1929 года образовано Дагдское торгово- промышленное ссудо- сберегатель-
ное общество. Район его деятельности: Антонопольская, Асунская, Букмуйжская, Дагдская и 
Скайстская волости.  

7 сентября 1933 года в Дагде произошёл большой пожар.  Прибыли пожарники из Краславы 
и Даугавпилса (со специальным поездом). Сгорело 51 здание: 18 домов с 15 магазинами 
и 31 хозяйственное здание. Причина пожара- сбой в работе аппарата дестилляции в аптеке 
Гордона на ул. Тиргус. Ущерб- 116 000 Ls, в других источниках – 300 000 Ls.
“Дагдский пожар.” Latgales Ziņas. 15.9.1933.

15 сентября 1938 года открыт новый построенный Дом айзсаргов в Букмуйже. 

24 сентября 1850 года освящён нынешний Андрупенский костёл. Он был построен на сред-
ства помещика Игнация Шадурского. 

27 сентября 1937 года - большой выигрыш андрупенца в лотерее. 
Житель деревни Артимовка Андрупенской волости Евгений Васильев выиграл 6000 латов в ло-
терее Латвийского Красного Креста. 
“Кому улыбнулось счастье.” Latvijas Kareivis. 28сентября 1937 года.

Информацию подготовила 
Эвика Муйзниеце 

на основании информации из базы данных 
“Latgales dati“,  www.latgalesdati.du.lv

   В Кеповской волости закончена 
реализация проекта

   В Кеповской волости закончена реализация проекта “Со-
здание места отдыха в посёлке Аполи” конкурса проек-
тов “Общество с душой 2015” самоуправления Дагдского 
края. Цель проекта: дать возможность молодым людям ак-
тивно проводить свободное время, обеспечить для жителей 
обустроенное место отдыха. Общая стоимость проекта 
составила 545 евро. Обустроена волейбольная площадка, 
установлен деревянный стол со скамьями, мосток на пруду, 
обновлены скамейки, пруд очищен от кустов, благоустроена 
окружающая территория.
   Группа жителей Кеповской волости “Мы – своему посёлку” 
выражает благодарность самоуправлению Дагдского края 
за поддержку нашего проекта и выделение финансирова-
ния, руководителю управы Кеповской волости Жанне Айшпу-
ре за помощь и поддержку, всем жителям- добровольцам 
волости, которые участвовали в реализации нашего проекта. 

Зина Аниско,  
руководитель проекта “Создание места отдыха в посёлке Аполи” 

  В Константиновской волости осуществлён проект 
”Для движения и мотивации детей”

   В августе 2015 года в рамках конкурса проектов самоуправления Дагдского края “Общество 
с душой 2015” в Константиновской волости осуществлён проект “Для движения и мотивации 
детей”. Игровая площадка находится у многоквартирного дома в центре Константиновской 
волости. В рамках проекта были приобретены большие деревянные качели, установлено 
ограждение из покрышек, лабиринт из покрышек, лабиринт из деревянных чурбанчиков (мож-
но использовать в качестве песочницы) песочница, две скамьи, мусорная урна, детский де-
ревянный столик для игр и четыре стульчика. Детскую игровую площадку украшают четыре 
божьи коровки из камня
   В результате реализации проекта дети и молодёжь получили возможность играть и весело 
проводить время вместе, занимаясь различными играми. 
Выражаем большую благодарность руководству самоуправления Дагдского края и коорди-
наторам Отдела развития и планирования за предоставленную помощь и возможность реа-
лизовать наш замысел!
   Большое спасибо руководителю управы Константиновской волости и жителям-доброволь-
цам за вложенный труд! 

Незарегистрированная группа жителей Константиновской волости  “Радость!”

Осуществление проекта в Шкяунской волости 
”Благоустройство территории многоквартирного дома 

в Шкяуне”
   Уже второй год группа жителей “Шкяунские женщины” принимает участие в конкурсе про-
ектов самоуправления Дагдского края “Общество с душой 2015”.
В рамках проекта были приведены в порядок входы у шести многоквартирных домов в центре 
волости и установлено 14 скамей для отдыха. Это дало возможность местным жителям пол-
ноценно проводить свободное время на свежем воздухе, в чистой, благоустроенной и безо-
пасной среде, недалеко от своего места жительства. Благоустроенная территория оказывает 
своё позитивное влияние не только на жителей многоквартирных домов, но и на гостей. 
В осуществлении проекта принимала участие вся рабочая группа. На толоку приходили от-
ветственные представители подъездов каждого дома, которые координировали работу по 
уборке, созданию своего места отдыха, установлению скамей и покраске. В осуществлении 
проекта принимали участие 64 жителя многоквартирных домов и 24 добровольных помощни-
ка. 
    Особое спасибо самоуправлению Дагдского края за поддержку проекта, а также благо-
дарим управу Шкяунской волости и добровольных помощников за поддержку в осуществле-
нии проекта. 

Участница рабочей группы “Шкяунские женщины”
Инара Крайне 

Проект в Шкяуне “Усовершенствование “СЕМЕЙНОЙ 
ТРОПЫ”” 

   В начале мая Шкяунское молодёжное общество “LAIMIS SPUORNI” под руководством Илги 
Моисеенок удачно приняло участие в объявленном в апреле конкурсе проектов самоуправ-
ления Дагдского края “Общество с душой 2015”. В июне шкяунская активная молодёжь и 
взрослые взялись за реализацию проекта “Усовершенствование “СЕМЕЙНОЙ ТРОПЫ”. 
   На данный момент 2/3 от проектных работ завершены. Осуществление этого проекта пред-
усматривает благоустройство центра посёлка Шкяуне: усовершенствование небольшого 
места отдыха, дополнив его двухместными деревянными качелями, которые смогут исполь-
зовать также и взрослые, маленькими деревянными качелями и декоративной конструкцией- 
красочной палитрой с красивыми цветами. 
Цель проекта: содействовать развитию семейных традиций и укреплению семейных ценно-
стей, усовершенствовав место отдыха и объединив жителей волости в совместном активном 
отдыхе.
   Стоимость проекта  “Усовершенствование “СЕМЕЙНОЙ ТРОПЫ””  1003.90 EUR, из которых 
500.00 EUR- финансирование самоуправления Дагдского края.  Срок осуществления проек-
та: 31 августа 2015 года. 
    Шкяунское молодёжное общество “LAIMIS SPUORNI” и жители благодарны самоуправле-
нию Дагдского края за идею объявленного конкурса и финансовую поддержку. 

Руководитель проекта Илга Моисеенок 

/ продолжение статьи “Решения заседания думы”.../
Рядом с кладбищем находятся участки государственной лес-
ной земли площадью  3,3791 га и   1,23  га.  Собственность 
зарегистрирована на имя государственного лица Министер-
ства земледелия.
    На земельном участке находятся старые захоронения (ста-
роверское кладбище), которые необходимо содержать.
    Во 2 пункте 44 статьи Закона о лесе сказано, что отчужде-
ние или приватизацию внесённой в Земельную книгу лесной 
земли можно разрешить новым решением Кабинета мини-
стров, если это необходимо в соответствии с законом “О са-
моуправлениях” для осуществления таких автономных функ-
ций самоуправления: строительство дорог, создание или 
расширение кладбищ, устройство и содержание парков, 
устройство и содержание лесных парков на территории го-
родов и посёлков. Принято решение: просить передать без-
возмездно в собственность самоуправления Дагдского края 
для выполнения автономных функций следующую государ-
ственную лесную собственность: участок площадью 3,3791 га 
на ул. Паста 63 в Дагде в Дагдском крае- для расширения 
кладбища,  участок площадью 1,23  га на ул. Пляву 18 в Дагде 
в Дагдском крае- для содержания кладбища. 
• Приняты решения об изменении названия недвижимого 
имущества, разделе недвижимого имущества и присвоении 
нового наименования .
• Приняты решения о заключении договора на аренду земли 
и утверждении списка не арендованных земель, определе-
нии цели использования земельной единицы недвижимого 
имущества и передаче земли в субаренду.  
• В связи с подачей подготовленной обществом  “Nākotnei” 
заявкой на проект  „Творческие руки в обществе “Nākotnei”” 
программы фонда Инары и Бориса Тетеревых “Иди и делайi! 
Ты можешь!”, а также с просьбой обеспечить софинанси-
рование и предфинансирование проекта, принято решение 
принять участие в софинансировании проекта „Творческие 
руки в обществе “Nākotnei”” в размере 10 % от общей сто-
имости проекта, которая составляет EUR 1 940,00, - т.е. EUR 
194,00 , и обеспечить предфинансирование в размере EUR 
349,20, а также в случае поддержки проекта обеспечить фи-
нансирование из запланированных на 2015 год бюджетных 
средств самоуправления из раздела Отдых, культура и рели-
гия: услуги других обществ и организаций.
• На основании 12 статьи закона “О самоуправлениях”, в 
которой говорится, что “на административной территории, 
относящейся к самоуправлению, можно свободно реали-
зовать свои инициативы по любому вопросу, касающемуся 
интересов жителей, если они не в компентенции Сейма, Ка-
бинета министров, министерств, других государственных уч-
реждений управления или такая деятельность не запрещена 
законом. ”,  оценив возможности бюджета самоуправления, 
приняв во внимание, что с 1 сентября государство обеспечи-
вает бесплатными обедами учеников 1-х – 4-х классов, приня-
то решение с 1 сентября 2015 года обеспечить бесплатными 
обедами учеников 5-х – 7-х классов школ самоуправления 
Дагдского края. 

Информацию подготовила 
Эвика Муйзниеце
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Как стать более энергоэффективным и меньше платить 

за электричество?
    Если счет за электричество кажется Вам слишком большим или Вы хотите повысить эф-
фективность расхода электроэнергии, или улучшить свое жизненное пространство, не платя 
за это больше, чем до сих пор, Вам стоит проанализировать свои привычки и привычки своей 
семьи: изменив их, у каждого есть возможность сэкономить.
 Возросшая зависимость от импорта электроэнергии, недостаток энергоресурсов, а также 
необходимость ограничить изменения климата- проблемы, для решения которых Евросоюз 
(ЕС) в качестве действенного средства выдвинул повышение энергоэффективности. Принята 
новая директива об энергоэффективности, исполнение которой относится и к Латвии.
   В качестве целей энергоэффективности ЕС на 2020 год выдвинуты: на 20% уменьшить вы-
бросы парниковых газов, до  20% увеличить удельный вес возобновляемой энергии в общем 
потреблении энергии и на  20% увеличить энергоэффективность. У каждого из нас есть воз-
можность стать более энергоэффективными в своей семье, хозяйстве, поэтому АО “Sadales 
tīkls” напоминает жителям некоторые известные, но забытые вещи, что можем делать эффек-
тивнее.  
  Люди по своей природе таковы, что даже у тех, кому кажется, что они знают про электроэ-
нергию все и используют ее очень эффективно, в повседневной жизни нет-нет да и появляется 
какая-нибудь неэкономная привычка. Даже тем, для кого энергоэффективность – это работа, 
кто изучает ее, анализирует и учит других, как быть энергоэффективными, время от времени 
стоит освежать знания об эффективном ведении своего хозяйства. 
    Мы ежедневно пользуемся электричеством, не особо задумываясь о его расходе. Привыка-
ем к своему образу жизни, к суммам в счетах за электроэнергию. В то же время есть много 
простых, кажущихся само собой разумеющимися вещей, которые позволили бы расходо-
вать электроэнергию эффективнее – как готовить еду, как стирать белье и мыть посуду, как 
мыться самим, как пользоваться бытовой техникой.
   Например, температуру в холодильнике желательно установить на  +5°C, а в морозильной 
камере будет достаточно -18°C. Запомните –  если установить в холодильнике более низкую 
температуру, +4°C, то расходы на электроэнергию для него вырастут на 10%. Энергоэффек-
тивность холодильника уменьшится, если Вы поставите его рядом с прямыми источниками 
тепла – плитой, радиаторами отопления, прямыми лучами солнца, попадающими через 
окно. Также на холодильники нельзя ставить микроволновые печи, тостеры или маленькие ду-
ховки. Пищу в холодильник желательно ставить в закрытой посуде.
   Установка более низкой температуры при стирке белья или мытье посуды – это также спо-
соб сэкономить, так как именно на подогрев воды уходит больше всего электроэнергии. Чем 
теплее вода, в которой стирается одежда или моется посуда, тем выше будут расходы. И 
стиральные, и посудомоечные машины должны быть заполнены. Мытье нескольких тарелок 
или стирка пары рубашек означает выброшенные деньги.
   Для многих из нас чашка кофе – неотъемлемый утренний ритуал. Если вода для утреннего 
кофе или чая кипятится в электрочайнике, то рекомендуется кипятить столько воды, сколько 
понадобится. Если для двух чашек вскипятите полный чайник, то израсходуете в 4-5 раз больше 
электроэнергии, чем необходимо. Бойлер нужно устанавливать как можно ближе к месту 
расходы воды. Наибольшая его энергоэффективность будет достигнута при установке тем-
пературы на 55-60°C. 
   Выбирая между мытьем в душе или ванне, следует запомнить: если в течение недели еже-
дневно будем мыться в душе, то израсходуем приблизительно столько же воды, сколько за 
один раз в ванне. Разумеется, с точки зрения эффективного расхода энергии воду в душе 
следует лить лишь тогда, когда это необходимо. Чистя зубы, не нужно все время держать кран 
с теплой водой открытым.
    Другая сторона монеты, особенно, если речь идет о душе, это комфорт – хотим и готовы ли 
мы менять наши повседневные привычки, ведь так приятно мыться в душе, стоя под непрерыв-
ной струей воды. Это должен решать каждый сам, исходя из своих пожеланий, возможностей 
и семейного бюджета.
   Во время приготовления пищи кастрюли и сковороды должны быть накрыты крышками, ина-
че часть электроэнергии будет израсходована на подогрев воздуха, а не еды. Важно регули-
ровать также степень нагрева – как только вода закипела, нагрев необходимо уменьшить. 
Размер кастрюли или сковороды должен  соответствовать размеру нагревательной поверх-
ности или быть больше, но не меньше, так как нагревается вся поверхность. Если кастрюлька 
будет меньше, то электроэнергия, образно выражаясь, будет выбрасываться на ветер.
Для того чтобы при приготовлении пищи эффективно пользоваться духовкой, ее можно вы-
ключить на 10-15 минут раньше. Духовку не нужно открывать и закрывать, а дождаться, когда 
пища будет готова. При варке картофеля не нужно наливать полную кастрюлю воды, а лишь 
столько, чтобы покрыть картофель.

   Важно также поменять свои привычки по проветриванию помещений. Если Вы привыкли 
держать окна приоткрытыми, то тепло уходит из помещения, холод попадает в него, но обмен 
воздуха не происходит. Как объясняют в Центре энергоэффективности “Latvenergo”, эффек-
тивнее помещения проветривать, открыв широко окно, пока не остынет пол и поверхность 
мебели. 
   Если это возможно, то и температуру в помещениях нужно регулировать в соответствии с 
ситуацией. Во многих местах в качестве зоны комфорта установлены 20-22°C. Уходя из дома, 
температуру рекомендуется понизить на несколько градусов. То же следует делать и перед 
сном – уменьшить температуру на 3-4°C. Нужно помнить, что при снижении температуры в 
доме на 1 градус расходы на отопление в соответствующий период уменьшатся на 5%. 
    Свой вклад в энергоэффективный образ жизни может внести также замена старых лампо-
чек на экономичные или LED-лампы. Мощность этих лампочек столь мала, что их не требуется 
часто включать и выключать – это не дает существенной экономии. В целом же в большей или 
меньшей степени возможности для улучшения своего жизненного пространства, не платя за 
это, есть практически у всех, нужно лишь суметь поменять свои привычки.
 
   Для того, чтобы информировать жителей об энергоэффективности, АО “Sadales tīkls” подго-
товила особый раздел на домашней странице предприятия, на которой информация будет 
регулярно пополняться:  http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/energoefektivitate/
Акционерное общество “Sadales tīkls” является наибольшим в Латвии оператором распре-
делительной сети, который поставляет электроэнергию более, чем миллиону клиентов. Пред-
приятие обеспечивает эксплуатацию и совершенствование 95 000 kм распределительных 
сетей  99% территории государства, а также приступили к реализации новейших технологий 
в развитии базовых сетей. 

Дополнительная информация:
АО “Sadales tīkls”

Э- почта: st@sadalestikls.lv, www.sadalestikls.lv,  
обслуживание клиентов: 80 200 403, 

сообщение о неполадках: 80 200 404

Красочно проведённый праздник 
Горы Крома 

  В этом году 22 августа на горе Крома (на горе Приежу в 
Андрупенской волости Дагдского края) красочно проведён 
ежегодный праздник горы Крома, который впервые собрал 
нескольких исторических реконструкторов, бойцовские клу-
бы, фольклорные группы, а также многих интересующихся. 
   Праздник горы Крома в этом году отметили уже в четвёртый 
раз. Как подчёркивает руководитель “Kroma kolna bruoliste” 
Александр Лубан: “Раньше праздник отмечали в узком и се-
мейном кругу, однако каждый год круг наших друзей и под-
держивающих нас только возрастал. На некоторых меропри-
ятиях познакомились и сдружились с единомышленниками 
из других подобных клубов, обществ, организаций, а также 
приобрели большое число поддерживающих нас. Поэтому 
решили созвать всех к себе домой на гору Крома, чтобы 
вместе отпраздновать наш праздник”.
  В мероприятии приняли участие представители из литов-
ских бойцовских и реконструкторских клубов “Simkala”, 
“Semigallia” и “Ceklio Kuršai”, Даугавпилсского историческо-
го клуба моделирования “Robeža”, Лудзенского центра ре-
месленников, общества “Malny Wylky”, реконструкторской 
и экспериментальной археологической группы “Senzeme”, а 
также фольклорной группы “Egle” из Виляки и молодёжь из 
фольклорной группы “Sudobri”. В мероприятии приняли уча-
стие надомники и ремесленники, чью продукцию мог отве-
дать каждый посетитель мероприятия. Праздник горы Крома 
поддержала и дума Дагдского края, поэтому приветствен-
ную речь на празднике произнесла руководитель Отдела об-
разования, культуры и спорта Мария Мицкевич. 
   В этом году праздник открылся торжественным шествием 
“Kroma kolna bruoliste” и разжиганием праздничного костра, 
который зажгли при помощи зажгли при помощи кремня и 
кресала. Как подчеркнул А.Лубан: “Живой огонь нужно полу-
чить только в полной тишине, так как огню не нравится шум”, 
потому всех гостей попросили соблюдать тишину. После 
того, как огонь разожгли, фольклорная группа “Egle” усuли-
ла его особой песней, а девушки из “Kroma kolna bruoliste” 
букетами вереска и ритуалом движения огня завершили этот 
момент. 
   У зрителей была возможность увидеть демонстрации борь-
бы и турниры, которые были начаты танцем со щитами  бор-
цов Kroma kolna bruoliste. Самым удачным в боевом турнире 
оказался борец Артур Вилманис из Даугавпилсского истори-
ческого клуба моделирования „Robeža”. Во время праздника 
у каждого заинтересовавшегося была возможность принять 
участие в работе мастерских, связанных с ремёслами и на-
выками древних латгальцев, а также поучаствовать в темати-
ческих играх. Мужчины проверили свои силы в футболе ви-
кингов. Во время праздника во многих мероприятиях могли 
участвовать и дети: почувствовать себя в роли бойцов и отпра-
виться на детский турнир, самим изготовить щиты, глиняную 
фигурку или посуду. 
   В рамках мероприятия состоялась общественная часть со  
брания “Kroma kolna bruoliste” в связи с закрытием сезона, во 
время которой после символической проверки были приня-
ты три новых члена, а также чествовались активнейшие члены 
общества прошедшего сезона. После принятия новых членов 
мужчины станцевали танец воинов, которым новички были 
посвящены в члены общества. В дальнейшем в новом сезоне 
будут работать 29 членов общества “Kroma kolna bruoliste”, 
которых объединяет общая мотивация: исследовать, рекон-
струировать и имитировать образ жизни и культуру древних 
латгальцев, а также популяризировать их в обществе. 
  В момент кульминации праздника горящим глиняным 
горшком выстрелом из катапульты была зажжена особая 
огненная скульптура праздника горы Крома, через которую 
прошли старые и новые члены общества, чтобы набраться 
сил для будущего сезона.  Как признаёт А. Лубан : “В основе 
нашего существования лежит дружба, взаимная поддержка 
и помощь, а также общий путь к единой цели: быть активны-
ми патриотами Латгалии, уважать и ценить нашу древнюю 
культуру, укреплять и хранить ценности, которые помогли лат-
гальцам сохраниться до наших дней, а также напоминать об 
уникальности этой древней культуры широкому обществу. 
Этот праздник для нас особый, так как он каждый раз позво-
ляет нам осознать, как далеко мы находимся на своём пути 
и как далеко сможем пройти в следующем году. Неиссяка-
емый энтузиазм и дух общности даёт нам силу пройти все 
испытания, также пройти сквозь огонь”. У членов общества во 
время праздника есть одна традиция: песнями, рассказами, 
сплочёнными играми до рассвета хранить свой праздничный 
костёр, который каждый год украшают камни, принесённые 
во время испытания новыми и старыми членами общества. 
  “Kroma kolna bruoliste” является обществом активистов и ре-
конструкторов истории, которое исследует латгальскую куль-
туру и историю 9-го  - 13-го столетия, организует мероприя-
тия живой истории, демонстрирует уникальные, красочные и 
разнообразные украшения и сагши (большие тканые шер-
стяные платки), экипировку древних воинов, оружие, боевое 
искусство и быт, чтобы каждый интересующийся мог получить 
представление о ценностях древних латгальцев и жилищах 
того времени. Праздник горы Крома каждый год проходит в 
предпоследнюю неделю августа. В 2016 году его планируют 
провести 20 августа.  

Эвия Малькевича
Член братства горы Крома
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viņsaulē aizgājušie* 
augusta mēnesī: 

Alberts Pavliņš (1941.g.)
Māris Šuplinskis (1968.g.)
Antoņina Trepša (1938.g.)  
Bronislava Brile (1922.g.) 

Silvija Klints (1952.g.)
Anatolijs Sidorevičs 

(1963.g.)
Pēteris Siliņevičs 

(1945.g.)
Marija Šatrovska (1942.g.)
Jaroslavs Gudino (1932.g.) 

Vitālijs Silinevičs 
(1943.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību 

aizgājēju tuviniekiem.

Septembra jubilāri* Dagdas novadā:
Sirsnīgi sveicam jubilejā!

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!

  Dzimušie* 
Dagdas novadā augustā

Mobilajs mamogrāfs Dagdā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai 
- Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies VSPC „Dag-
da”, Brīvības ielā 29, 14.septembrī;
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!! 

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 142 840 un 27 866 655
Sīkāka informācija www.mamografija.lv

-70-
Bartaševičs Vladislavs, 13.09., Andzeļu pag.

Čipāne Rufina, 09.09., Dagda
Kundeļska Leontīna, 15.09., Andrupenes pag.

Pumpiša Franciška, 15.09., Andrupene

-75-
Avotiņš Uldis, 30.09., Dagda

Drozdova Antoņina, 04.09., Šķaunes pag.
Kezika Kristina, 13.09., Dagdas pag.

Tukiša Longīna, 17.09., Dagda

-80-
Konošonoka Albīna, 15.09., Andrupenes pag.

Rudina Valentīna, 23.09., Dagdas pag.
Viļums Aleksandrs, 22.09., Bērziņu pag.

-85-
Grišāne Genovefa, 16.09., Dagdas pag.

Kulikovska Viktorija, 26.09., Ezernieki
Pavlovs Ivans, 14.09., Ozoliņi
Platace Olga, 30.09., Andzeļi

-90-
Nartiša Anna, 22.09., Andrupenes pag.

Vertikāli:
1. Balta aitiņa, melna pierīte.
2. Par zirni mazāks, par velnu dusmīgāks.
3. Melns puisēns, koka krekliņš; kur degunu piebāž, tur melnumu 
atstāj.
5. Balta istabiņa stāv uz sarkaniem stabiem.
6. Maza, maza māsiņa, simtiem rubļu mugurā.
7. Ielāps uz ielāpa, adatas ne dūriena.
11.  Apkārt mati, vidū desiņa.
13. Vīrs stāv, mati šņāc.
14. Mazs, mazs vīriņš, ass, ass cirvītis, kur cērt, tur pampst.
16. Divas reizes dzimst, bet vienu mirst.
Horizontāli:
3. Septiņi rūķīši vienā šūpulī.
4. Sarkana gotiņa, kaula sirsniņa.
7. Maza, maza bumbiņa apakš zemes, visapkārt zaļumiņš.
8. Maļ dienu, maļ nakti, ne miltu, ne pelavu.
9. Putns skrien, spārni pil.
10.  Mirdz kā zelts, nav zelts, tek kā ūdens, nav ūdens.
12. Saimnieks dzied bez grāmatas.
15. Sarkana meitiņa, balta sirsniņa; meitiņa mīļa, sirsniņa — nē.
17. Kalna virsa līdzena, pakalne uzarta.

Tā kā tuvojas mācību laiks, atce-
rēsimies savus skolas gadus un mi-
nēsim latviešu tautas mīklas!
 No ietonētajos laukumos esoša-
jiem burtiem var izveidot vārdus!

Rēbusa atminējumi: 1.  “Tuo-
ļi dzeivoj muna meiluo“ 2.  
“Auga, auga rūžeņa“ 3.  “Dzī-
duot muoku, doncuot muoku“ 
4. “Pūt vējiņi“ 5. “Tik skaidra 
volūda“

Asins donoru diena Dagdā
 Šī gada 15. septembrī no plkst. 
09.00 līdz 13.00 Valsts asinsdono-
ru centrs (VADC) rīko asins dono-
ru dienu Dagdas kultūras namā, 
Alejas ielā 29.
  Valsts asinsdonoru centrs infor-
mē, ka no šī gada 1. jūlija tika 
uzsākti bezskaidras naudas norē-
ķini ar donoriem. Tas nozīmē, ka 
kompensācija zaudētā asins un 
asins komponentu apjoma at-
jaunošanai nākamajā dienā pēc 
asins ziedošanas tiek ieskaitīta do-
nora bankas kontā. Lūdzam do-
norus laicīgi atvērt bankas kontu 
bezskaidras naudas saņemšanai. 
Donori bez bankas konta asinis 
ziedot nevarēs.
  Informējam, ka no 17. augusta 
Valsts asinsdonoru centra Lat-
gales filiāles darbinieki donorus 
gaidīs jaunās telpās Rēzeknes 
slimnīcā, 18.novembra ielā 41, 4. 
stāvā. VADC Latgales filiālē turp-
māk donorus pieņems pirmdie-
nās, trešdienās un piektdienās no 
pulksten 8.00 līdz 15.00. 
  VADC atgādina, ka par asins 
donoru var kļūt personas vecu-
mā no 18 līdz 65 gadiem. Ķer-
meņa svaram ir jābūt virs 50 kg. 
Asins nodošana nav vēlama pēc 
nakts maiņas, saspringta darba 
vai emocionāla pārdzīvojuma. 
Izsmeļošāku informāciju par asins 
ziedošanu var uzzināt, zvanot pa 
bezmaksas informatīvo tālruni 
8000 0003 un mājas lapā www.
donors.lv.

Valsts asinsdonoru centra
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Marks Plakošs 20.08.2015.  
Kristians Konošonoks 

01.08.2015
Kurts Konošonoks 

01.08.2015  
Aleksandrs Stikuts 

11.08.2015
Katrina Fedotova 

07.08.2015
Arina Karvele 04.08.2015 

Alina Goršanova 27.07.2015                 
Nika Filipova 27.07.2015                   

Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!


