Cālis iedzied pavasari

Pavasaris jau klauvē pie
visām durvīm, saulīte nāk
ciemos arvien biežāk. Tuvojoties Lieldienām, ilgi
gaidīto pavasari ieskandināja pirmskolas vecuma
bērni, kas visus priecēja ar
dziesmām un dejām.
23. martā Dagdas Tautas

namā notika saiets “Cālis iedzied pavasari”, uz kuru pulcējās dziedošie un dejojošie
bērni no Dagdas, Ezerniekiem, Šķaunes un Andrupenes.
Bērni dziedāja no sirds,
sejas rotāja smaids, arī
smiekli piepildīja zāli. Bērni
kopā ar pasākuma vadītāju Asniņu (S.Plivču)
dejoja un gāja rotaļās.
Pasākuma nobeigumā
kolektīvi un pedagogi
par piedalīšanos saņēma
Pateicības rakstu, piemiņas dāvaniņu “asniņu” un saldo balvu.
Paldies mazajiem ķipariem par jauko koncertu un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu.
Lai pavasaris priecē un
silda ikvienu sirsniņu!

Ezernieku PII „Avotiņš„

Evita Krūmiņa

Dagdas pilsētas PII „Saulīte„

Visi uz Lielo talku!
22. aprīlī visus Dagdas novada iedzīvotājus aicinām
piedalīties Lielajā talkā 2017.
Piedalīsimies un rūpēsimies
par savu novadu!
Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai pašvaldības mājas
lapā www.dagda.lv.

Latvijas simtgadi atklās akcija „Apskauj Latviju”

2017.gada 4.maijā ar akciju “Apskauj Latviju” oficiāli tiek atklātas Latvijas
simtgades svinības. Akcijas ietvaros pie Latvijas robežas esošo 43 pašvaldību
teritorijās tiks iestādīti 100
ozoli, kam būs pievienota
īpaša norāde, kas apliecinās, ka tas ir Latvijas simtgades ozols. Dagdas novadā tie būs trīs ozoli – pa
vienam Šķaunes, Bērziņu
un Ķepovas pagastos.
Akciju „Apskauj Latviju” rīko Iekšlietu ministrija
sadarbībā ar Latvijas valsts
simtgades biroju un Latvijas
pašvaldībām. Tā vērsta uz
Latvijas tautas vienotības un
piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību
- izveidojot garīguma sardzi,
iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās.
4.maijā sākot no pulksten
9 rītā noteiktā laika secībā
visas dienas laikā Latvijas

pierobežā tiks stādīti ozoli.
Darbību uzsāks vienlaicīgi
no četriem galējiem Latvijas punktiem. Ekipāža, kas
dosies uz Dagdas novadu
startēs no Latvijas tālākā
dienvidu punkta „Saules
puķe”, kas atrodas Demenes pagastā, Daugavpils novadā.
Aicinām Dagdas novada iedzīvotājus un ciemiņus
pievienoties akcijas pasākumam Dagdas novada Šķaunē
4.maijā plkst.12.30 laukumā
pie Šķaunes Tautas nama.
Akcijā piedalīsies Latvijas
sabiedrībā pazīstamas personas, varēs baudīt saturīgu
kultūras programmu. Savukārt, akcijas ozola stādīšana
Bērziņos notiks 3.maijā, bet
Ķepovā 5.maijā. Aicinām sekot līdzi notikumu kalendāram pašvaldības mājas lapā
www.dagda.lv.
Jauniešu
organizācijas
Latvijas mazpulki un Jaunsargi apņēmušies būt pašval-

dību palīgi un uzraudzīt
Latvijas simtgades ozolus,
savukārt ozolu stādus nodrošina „Latvijas valsts meži”.
Aicinām visus akcijas dalībniekus dokumentēt ozolu
stādīšanu, gan radot foto,
audio un video stāstus, gan
daloties ar savu pieredzi un
līdzdalību sociālajos tīklos ar
tēmturiem #ApskaujLatviju
#LV100.
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – aktīvi piedalīsimies pasākumos un kopā ar
saviem tuvajiem svinēsim
Baltā galdauta svētkus!
I.Plesņa
IKSN kultūras metodiķe

Ezerniekos turpinās sporta zāles būvniecība

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 3.maijā
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23.marta domes sēdes lēmumi
Sēdē tika ievēlēts jaunais domes
priekšsēdētājas vietnieks – Vladislavs Višņevskis.
Vienai personai piešķirts vienreizējs sociālais pabalsts ārkārtas situācijā 1140,00 EUR apmērā.
Ieviesti satiksmes ierobežojumi pa
Dagdas novada pašvaldības ielām un
autoceļiem pavasara – vasaras periodā no 01.04.2017. līdz 31.10.2017.
Nolemts izsludināt pašvaldības
projektu konkursu „Sabiedrība ar
dvēseli 2017”, līdz ar to apstiprināja
konkursa nolikumu un konkursa komisiju.
Deputāti atbalstīja ieceri piedalīties:
• Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammā “Mūzikas un dejas
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ar
projektu “Uz mažora nots” ar kopējām izmaksām 2 547,05 EUR (100%
VKKF finansējums);
• Latvijas vides aizsardzības fonda
aktivitātē “Vietējās vides iniciatīvas”
ar projektu “Par tīru un sakoptu Dagdas novadu” ar kopējām izmaksām 5
565,08 EUR, tajā skaitā pašvaldības
līdzfinansējums 26% apmērā jeb 1
437,10 EUR.

PVD aicina komerciālo
mājputnu audzētājus un
piemājas mājputnu saimniecību īpašniekus savlaicīgi domāt par biodrošības pasākumu ieviešanu
un ievērošanu, lai pasargātu savu ganāmpulku no
bīstamām slimībām, tostarp putnu gripu.
Putnu gripa ir akūta,
lipīga putnu infekcijas
slimība. Galvenie vīrusa
pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši
ūdensputni.
Mājputni
Mājputni var inficēties,
kontaktējoties ar inficētiem
putniem, uzņemot vīrusu ar
barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā)
ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, pakaišiem u.c.
Ja kaut viens mājputns
Tavā saimniecībā saslims
ar putnu gripu, būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss
mājputnu ganāmpulks. Ap
Tavu saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta
aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām
un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no
tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.
Ja Tavi mājputni (arī tad,
ja tas ir tikai viens) nebūs
reģistrēti Lauksaimniecības
datu centrā (LDC), Tu nevarēsi saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto

Lēma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no vienas personas un par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu vienai personai.
Izskatīti ar nekustamo īpašumu
saistīti jautājumi: par zemes vienību Andzeļu pagastā un Ķepovas pagastā uzmērīšanu un reģistrēšanu;
par nekustamā īpašuma “Maritas”,
Andrupenes pagastā atsavināšanu;
par nekustamo īpašumu sadali un
jaunu nosaukumu piešķiršanu; par
zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības; par zemes nomas līgumu
slēgšanu; par zemes nomas tiesību
izbeigšanu; par zemes nomas līgumu
pagarināšanu; par neiznomātu zemes
gabalu saraksta apstiprināšanu; par
zemes apakšnomu; par zemes vienības nekustama īpašuma lietošanas
mērķa maiņu Miera ielā 8, Asūnē;
par zemes vienību robežu un platību
grozīšanu; par adrešu piešķiršanu;
par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam “Grāvīši”, Bērziņu
pagastā; par zemes ierīcības projekta
izstrādi īpašumiem “Dimantu krasti”
un “Roliks”, Andrupenes pagastā.
Nolēma atsavināt pašvaldības dzīvokļa īpašumu Alejas ielā 12-4, Dagdā un apstiprināja pašvaldības nekus-

Putnu gripa

ganāmpulku.
Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk ēd, strauji
samazinās olu dējība, tie
izskatās savārguši vai pat
nobeidzas,
nekavējoties
ziņo veterinārārstam vai tuvākajai PVD teritoriālajai
struktūrvienībai.
Biodrošība
Visu gadu, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, ievēro
biodrošību:
▪▪ierobežo nepiederošu
personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām;
▪▪veicot darba pienākumus, darbinieki ievēro higiēnas pasākumus (mazgā
rokas ar ziepēm un karstu
ūdeni, dezinficē apavus un
rokas);
▪▪mājputnu barību un pakaišus glabā savvaļas putniem nepieejamās vietās;
▪▪mājputnu barošanu un
dzirdināšanu organizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas
putnu piekļūšanu;
▪▪mājputnu dzirdināšanai neizmanto virszemes
ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
▪▪par visiem gadījumiem,
kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu ziņojiet praktizējošam veterinārārstam
vai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.
Laikā periodā no 2017.
gada 1. marta līdz 31. maijam:
• mājputnus jātur slēgtās
telpās, jānovērš kontakti ar
savvaļas putniem un dzīvniekiem;
• nedrīkst tirgot ar māj-

tamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu
pagastā izsoles rezultātus.
Apstiprināts Andrupenes pagasta
pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” nolikums jaunā redakcijā.
Apstiprināti konkursu “Dagdas
novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” un “Dagdas novada gada ģimene
2017” nolikumi.
Lēma par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu vienai personai.
Deleģēja Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāju Ligitu Nagļu par
Dagdas novada pašvaldības pārstāvi
biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”.
Tika noraidīts lēmuma projekts par
darba grupas izveidi objekta “Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā
12A, Dagdā” izpildes procesa izvērtēšanai.
Sakarā ar Raita Azina iesniegumu
par atteikšanos no SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kapitāla daļu
turētāja pārstāvja amata pienākumu
pildīšanas, līdz ar to tika pieņemts
lēmums, ka kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņems Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Deputāti pieņēma zināšanai paš-

putniem un inkubējamām
olām;
• ir aizliekti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi
ar mājputnu piedalīšanos;
• darbiniekus jānodrošina
ar darba vai maiņas apģērbu
un apaviem (darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas
vietā).
Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības
pasākumi attiecas uz pilnīgi
visām saimniecībām. Arī
tādām, kurās tiek turēti tikai
viens vai divi mājputni. Sevišķi piesardzības pasākumi
jāievēro putnu novietnēs un
putnu produktu ražotāju uzņēmumos.
PVD aicina ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāki
(vairāk par 3-5 putniem)
vienkopus nobeigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD
uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402
vai arī vēršoties tuvākajā
PVD teritoriālajā struktūrvienībā.
* Slēgta telpa - kūts vai
cita veida un konstrukcijas
vieglāka būve, kura ir ar
vai bez pamatiem un kura
no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no
savvaļas putniem (sevišķi
ūdensputniem), kā arī citu
dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai.
Šī telpa var būt norobežota
ar smalku sietu un noklāta
ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var
būt arī tikai slēgta nojume.
Pārtikas un veterinārais dienests

valdības izpilddirektora Ivara Pauliņa ziņojumu par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu un pašvaldības
veikto darbu februārī – martā.
Tā kā Dagdas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks Raitis
Azins atkāpās no amata, tāpēc notika jauna domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Par Dagdas novada
domes priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Vladislavs Višņevskis. Tāpat
arī tika noteikts, ka Dagdas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks neieņems algotu amatu. Tāpēc domes
priekšsēdētāja vietniekam tika noteikta vienas darba stundas apmaksas
likme 7,00 EUR/h un darba samaksa tiks aprēķināta atbilstoši faktiski
nostrādātajam laikam par priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu
pildīšanu, piedalīšanos domes un
komiteju sēdēs, komisijās.
Ar pilnu domes sēdes protokolu,
pielikumiem un audio ierakstu var
iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība
/ Dokumenti / Novada domes protokoli.

23.marta domes sēdē
par Dagdas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Vladislavu Višņevski
(Vienoti Latvijai).
Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzīts
viens kandidāti – Vladislavs
Višņevksis. Ar 13 balsīm
“par” un 1 balsi “pret” V.Višņevskis tika ievēlēts par Dagdas novada domes priekšsēdē-

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju
nodaļas vadītāja

tāja vietnieku.
Jauns novada domes priekšsēdētāja vietnieks tika izraudzīts, jo Raitis Azins (Saskaņas Centrs) atkāpās no šī
amata pēc paša iniciatīvas.
23.marts bija R.Azina pēdējā
darba diena domes priekšsēdētāja vietnieka amatā. Turpmāk
viņš pildīs novada domes deputāta pienākumus.
Guna Malinovska

Paziņojums par pašvaldību
vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošanu
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likumu un Centrālās
vēlēšanu komisijas instrukcijas „Pašvaldību vēlēšanu
iecirkņu komisiju izveidošana” Dagdas novada vēlēšanu
komisija izsludina kandidātu
pieteikšanu vēlēšanu iecirkņu komisijām septiņu locekļu sastāvā – Dagdas pilsētā,
Andrupenes, Andzeļu, Asūnes,
Bērziņu, Dagdas, Ezernieku,
Konstantinovas,
Ķepovas,
Svariņu, Šķaunes pagastos.
Tiesības izvirzīt un pieteikt
savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētām politiskām
partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
3) Dagdas novada vēlēšanu
komisijas loceklim.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārē-

jā vidējā izglītība;
3) kurš nav pieteikts par
deputāta kandidātu vai nav
pilnvarotā persona kandidātu
saraksta iesniegšanai;
4) kurš nav Saeimas, Eiropas Parlamenta, attiecīgās
pilsētas domes, novada domes
deputāts;
Lai pieteiktu vēlēšanu iecirkņu komisijas kandidātu,
novada vēlēšanu komisijai jāiesniedz:
Attiecīga parauga pieteikums
Pieteikumus iesniegt no
2017.gada 27.marta līdz 2017.
gada 18.aprīlim
Pieteikuma veidlapas var
saņemt: Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres: Alejas
ielā 4, Dagdā, II stāvā, pagastu pārvaldēs, vai www.cvk.lv
mājas lapā.
Tālrunis
uzziņām:
65681434, m. 28729676,
26160314.
Lūcija Kolesnikova
Dagdas novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017.gada 23.februārī
									
																	

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Dagdas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un
trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
II. Kārtība kādā ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas kārtība
V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
VI. Noslēguma jautājumi
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības
komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu
un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo
noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu lietotājs - nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu
īpašumu mājā - visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta
veida sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
3.2. Pakalpojuma līgums - sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līgums starp Pakalpojumu lietotāju un
Pakalpojumu sniedzēju par noteikta
veida sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas, lietošanas,
uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī
abu pušu tiesībām, pienākumiem un
atbildības robežām;
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu
akts - Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts,
kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos
katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas
piederības robežas);

3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens patēriņa norma
vienam iedzīvotājam (litri diennaktī)
atbilstoši noteikumu 2.pielikumam.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk - ūdenssaimniecības
pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu
Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides
situāciju Dagdas novada pašvaldībā un
dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Dagdas novada pašvaldības teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus
notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas
šķirt sistēmā un uz decentralizētajiem
kanalizācijas pakalpojumiem.
II. Kārtība, kādā Ūdensapgādes
vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likums, saistītie Ministru
kabineta noteikumi un šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu
sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam
pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka
vai valdītāja piekrišanu personas datu
apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai,
kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par
Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma
termiņš ir 2 (divi) gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētās kanalizācijas
sistēmai ir obligāta zemes gabalam
jaunbūves būvniecības gadījumā, ja
piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un/vai centralizētās
kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir
noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas.
12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta
no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās
ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam
strūklas pārtraukumam vai speciālam
pretvārstam, kas nodrošina strūklas
pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli,

kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai
sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram
pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk
izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās
elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski
vada kanalizācijas caurulē ievietots
signāldevējs, vai speciālu vienvirziena
vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens
tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma
īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu un noplombēšanu.
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada
izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai
valdītāja pienākums ir likvidēt viņa
īpašumā esošās būves un sistēmas,
kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams
pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam
kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja
ūdensapgādes (aiz komercuzskaites
mēraparāta mezgla) un kanalizācijas
cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita
īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstveidā saskaņota
ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu
lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir
jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas
robežu aktam un noslēgtam līgumam
starp Blakuslietotāju un Pakalpojumu
lietotāju.
17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to
izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā ūdensvada ievada tuvumā.
18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu
sniedzēja īpašums.
19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina
Pakalpojumu sniedzējam izdevumus
komercuzskaites mēraparāta zādzības
vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna
komercuzskaites mēraparāta iegādi un
uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad
komercuzskaites mēraparāta mezgla
atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu
lietotāja atbildības robežas.
III. Centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizāci-
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jas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā
vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie
un
sadalošie
ūdensvada tīkli;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens
attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu
paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un
hidrantu plāksnītes;
20.6. komercuzskaites mēraparāti.
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes
zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai
valdījumā, bet kuras tam ir nodotas
pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas
Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu
sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā
par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi
par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt
noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
22. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs
savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs
jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu
lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas
drošību un atbilstību ekspluatācijas
noteikumiem.
23. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties
atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā
24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
24.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas
mūžu;
24.2. kuri nav bīstami centralizētās
kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
24.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,
ievērojot Pakalpojumu sniedzējam
izsniegtās piesārņojošās darbības at-
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ļaujas prasības un izsniegtos tehniskos
noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu
tehnoloģiskos parametrus;
24.4. kuru temperatūra nepārsniedz
+40°C, un vides pH ir robežās no 6,5
līdz 8,5;
24.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai
nogulsnējas uz kanalizācijas skataku
sienām (piemēram - tauki);
24.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas.
25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz 1.pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
25.1. pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt
attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās
tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, kas norādītas 1.pielikumā;
25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu
sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus
notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā
notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija un maksa par piesārņošanu noteikta
Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes
vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
27. Gadījumos, ja noteikumu
25.punktā minētais piesārņojums tiek
konstatēts iepludinātajos notekūdeņos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā un
to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu
sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa
avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt
notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts
Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu
piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam
nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus,
kuri satur:
29.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un
kuru emisiju un noplūdi nepieciešams
novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam:
29.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var
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veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
29.3. bioloģiski
nedegradējamas
sintētiskās virsmas aktīvās vielas
(SVAV);
29.4. skābes un citas vielas, kuras
var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu
gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
29.5. radioaktīvas vielas;
29.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas,
taukus un citas vielas, kas var veicināt
centralizētās kanalizācijas sistēmas
(vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
29.7. nesasmalcinātus pārtikas un
ražošanas atkritumus, koncentrētus
šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas,
kublus un tml.
3.3.
Prasības
centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
30. Jebkurai personai ir aizliegts:
30.1. novietot automašīnas un cita
veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
30.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un
gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
30.3. nepiederošām personām veikt
jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
30.4. atvērt un nocelt centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
30.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu
ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu,
izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;
30.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu
un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
31. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu
ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku
sienām vai žogiem.
32. Ja Pakalpojumu lietotāja
ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas
iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota
speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas
šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs
par iespējamām sekām.
33. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus
drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās
notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem
pakalpojumiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
34. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības
iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu
lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē

apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī
un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas
tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
35. Noņemt noteikumu 34.punktā
minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku
vai ugunsdzēsības dienestam, veicot
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā
jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par
notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
36. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka
gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja
vajadzībām.
37. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par
izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto
aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
38. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās,
kur nekustamā īpašuma īpašniekiem
ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus
ūdensapgādes pakalpojumus.
39. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu
nodrošināšanai nekustamajā īpašumā,
Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz
Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu
sniedzēju.
40. Gadījumos, ja tiek konstatēts
brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam
vai policijai.
41. Pakalpojumu lietotājam, kam
ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu
sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no
brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta noteikumu
2.pielikumā.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie
noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana
un tajā ietveramie noteikumi
42. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
42.1. nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs;
42.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvokļa
īpašnieks vai valdītājs;
42.3. dzīvojamās mājās, kas nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki)
vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
42.4. nedzīvojamo ēku gadījumos –
nedzīvojamās ēkas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
42.5. persona, kas veic būvdarbus
nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

43. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs
iesniedz Pakalpojumu sniedzējam
iesniegumu, norādot līguma slēgšanai
nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja
noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:
43.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas
un pārdošanas līgums, maiņas līgums,
dāvinājuma līgums vai cits dokuments,
kas apliecina, ka īpašuma tiesības no
atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma
apliecība u.c.);
43.2. informāciju par nekustamā
īpašuma lietošanas veidu;
43.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
43.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis
pilnvarojums neizriet no likuma - dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma
līgumu;
43.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens
ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
43.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu
gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis
nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par
saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs,
ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu
lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un
tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma
noslēgšanai.
45. Pakalpojumu lietotājs pirms
Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto vai
ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā
rodas normatīvajos aktos definētās
prioritārās vai bīstamās vielas vai to
grupas, par kurām sniegta detalizēta
informācija iesniegumā, lai saņemtu
atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
46. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs,
pārņemot nekustamo īpašumu, nav
pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju
komercuzskaites mēraparāta rādījumu
fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu
nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par
ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo
konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet
ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no
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brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir
panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.
48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma
līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
48.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav
iesniedzis pieprasītos dokumentus un
informāciju atbilstoši prasībām;
48.2. nav veicis vai nav vienojies ar
Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
48.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
49. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā
rakstveida paziņojumā norāda datumu
un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana
Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā
Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu
dokumentu iesniegšanas. Minētais
termiņš tiek skaitīts no dienas, kad
Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no
Pakalpojuma līguma slēdzēja visus
nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanai.
51. Pakalpojuma līgumā papildus
citos normatīvajos aktos noteiktajam
iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
51.1. informācija par līdzējiem;
51.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
51.3. adrese, kurā pakalpojums tiek
sniegts;
51.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja
tie nesakrīt);
51.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem:
51.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
51.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
52. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts,
kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas
arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama
Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
53. Iebildumi par Pakalpojumu

sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 (desmit) dienu laikā. Iesniegtie
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā
noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs
veic korekcijas, izrakstot rēķinu par
nākamo norēķinu periodu.
54. Pakalpojuma līguma noteikumu
izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu
lietotāja īpašumā esošās iekšējās un
ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas un to darbību. Pakalpojumu
sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt
Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās
pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz
brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir
novērsis konstatētos pārkāpumus vai
vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju
par pārkāpumu novēršanas kārtību un
termiņiem.
55. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto
datu atbilstības pārbaudi, nolasot
faktiskos komercuzskaites mēraparāta
rādījumus par Pakalpojumu lietotājam
sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja
iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu
sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši
faktiskajiem rādījumiem.
56. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā
saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās
īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas
ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu
citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu
saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu,
kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu
sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
57. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot
par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja
kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās,
saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs
traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt
kontrolmērījumus.
58. Pakalpojumu sniedzējs nosaka
kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu
pēc komercuzskaites mēraparāta rādī-

jumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos
norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta.
Minētajā laika periodā Pakalpojumu
sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs
vienojas par patērētā ūdens daudzuma
uzskaites turpmāko kārtību un izdara
grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas
nepieciešams.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
59. Pakalpojuma līgumu var grozīt,
abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
60. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma
līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar
normatīvā akta regulējumu.
61. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā
iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu
aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu
aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais
Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas
spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot
no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu
lietotājam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
62. Pakalpojuma līgums ir spēkā
līdz brīdim, kad:
62.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
62.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu
iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts
pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;
62.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 63.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
62.4. beidzas Pakalpojuma līguma
termiņš;
62.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna
Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
63. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
63.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu
Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir
iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs
paziņojumu par Pakalpojuma līguma
izbeigšanu nav iesniedzis;
63.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no
pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu
īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
63.3. pilnvarotās personas maiņas
gadījumā;
63.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir
mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto
ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

63.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu
sniedzējam nav iesniedzis informāciju
par lietoto pakalpojumu apjomu, nav
informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko
brīdinājumu par Pakalpojuma līguma
laušanu.
64. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
65. Ja Pakalpojuma līgums tiek
izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā
norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu
par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.
V. Administratīvā atbildība par
noteikumu pārkāpšanu
66. Par noteikumu 29.1. - 29.7,
30.1. – 30.4 punktos minēto prasību
pārkāpumiem fiziskajām personām var
tikt piemērots naudas sods līdz EUR
350 (trīssimt piecdesmit euro), bet
juridiskajām personām — līdz EUR
1400 (tūkstoš četrsimt euro).
67. Noteikumu izpildi kontrolēt un
sastādīt administratīvos protokolus
savas kompetences robežās ir tiesīgas
šādas amatpersonas:
67.1. Dagdas novada pašvaldības
attiecīgi pilnvarotas amatpersonas;
67.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos;
67.3. Valsts policijas amatpersonas.
68. Administratīvos protokolus izskata Dagdas novada pašvaldības Administratīvā komisija.
69. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu
pildīšanas.
VI. Noslēguma jautājumi
70. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā „Dagdas Novada
Ziņas”.
71. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē 2010.gada 24.novembra saistošie noteikumi Nr.27
„Dagdas novada ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu aizsardzības noteikumi”.
72. Nekustamajos īpašumos, kuros
nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas
produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās
dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie
ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no
noteikumu spēkā stāšanās dienas.

S.Viškure
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/4
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Dagdas novadā” paskaidrojuma raksts
1. Īss projekta satura izklāsts:
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta ceturto
daļu;
Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu

pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz:
• kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

• centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības;
• sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un

izbeigšanas noteikumus;
• brīvkrānu izmantošanas kārtību;
• decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
saskaņā ar Ministru kabineta
Turpinājums 6.lpp
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Turpinājums no 5.lpp

2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1.apakšpunktu, pašvaldība saistošajos noteikumos
norāda ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramās prasības gadījumā, ja nav uzstādīts
komercuzskaites mēraparāts;
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus Dagdas novadā;
Saistošie noteikumi nosaka:
▪▪Kārtību kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
▪▪Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
▪▪Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
▪▪Administratīvo atbildību par noteikumu
pārkāpšanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepār-

trauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu Dagdas novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu :
Nav attiecināms.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
Saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, ūdenssaimniecības pakalpojumu un decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Dagdas
novada teritorijā
5.Informācija par administratīvajām procedūrām:
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Dagdas novada pašvaldība;
Dagdas novada pašvaldība un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji ir institūcijas,
kurās fiziska vai juridiska persona var vērsties
saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Dagdas novada pašvaldības kapitālsabiedrību – SIA “Dagdas komunālā
saimniecība”.

1.pielikums
Saistošajiem noteikumiem
Nr.2017/4

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
(mg/l)
385

Piesārņojošā viela
Kopējās suspendētās vielas
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

310

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

530

Kopējais fosfors

6

Kopējais slāpeklis

30

Tauki

10

Naftas produkti

0

SVAV

5

Kopējais hroms

0,5

Niķelis

0,5

Cinks

0,3

Varš

0,3

Svins

0,2

Kadmijs

0,01

Dzīvsudrabs

0,01

S. Viškure
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

2017.gada 19.janvārī 								
Nr. 2017/ 1
									
(protokols Nr.1, 15.§)

2.pielikums
Saistošajiem noteikumiem
Nr.2017/4

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

„Par grozījumu Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Dagdas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un
Grafisko daļu””

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 3.punktu un 43.panta pirmās daļas
1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo
daļu,
Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu
1.Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2013.gada

27.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Dagdas
novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Grafisko
daļu” grozījumu un izteikt
1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ar šiem saistošiem
noteikumiem tiek apstiprinātas Dagdas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam, iekļaujot grozījumus,
saistošās daļās :
1.1.Grafiskā daļa – funkcionālais zonējums, novada

pagastu, pilsētas un ciemu
robežas.
1.2.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. ”
2.Šie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc
paziņojuma par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.

Ūdens patēriņa norma diennaktī
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

R.Azins
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas
vietnieks

Ēku labiekārtotības pakāpe
dzīvoklis vai individuālā māja, kurā
ir ūdensvads un kanalizācija
dzīvoklis vai individuālā māja, kurā
ir ūdensvads
dzīvoklis vai individuālā māja, kurā
ir kanalizācija, ūdensapgāde no
sūkņa pagalmā vai uz ielas
dzīvoklis vai individuālā māja, kurā
nav kanalizācijas, ūdensapgāde no
sūkņa pagalmā vai uz ielas
kūtis vai saimniecības ēkas, kurās
ir ūdensvads (par vienu liellopu vai
zirgu vecāku par vienu gadu)

Viena iedzīvotāja
ūdens patēriņš
diennaktī (vidēji
gadā) l/dn
200
100
50
50
120

S.Viškure
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Nepieciešams ikkatrs atbalsts
Pagājušā gada nogalē LSK
Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu
komitejas Šķaunes Māmiņu centrs
piedalījās Kopienu Iniciatīvu Fonda
izsludinātajā projektu konkursā, kur
guva augstu novērtējumu.
Tā mērķis ir uzlabot Šķaunes pagasta mazaizsargāto iedzīvotāju,
daudzbērnu ģimeņu, māmiņu ar bērniem dzīves kvalitāti, iesaistot viņus
daudzveidīgās saturīgās nodarbēs,
izglītojot un uzlabojot viņu ikdienu.
Lai to īstenotu projekta “Šķaunes
Māmiņu centra attīstība” otro kārtu,
vajadzīgs Jūsu atbalsts, jo ieplānotās aktivitātes ir atkarīgas no savākto
ziedojumu summas. Kopējās izmaksas sastāda 5350 eiro, uz šo brīdi jau
ir saziedoti 2600,00 eiro.
Paredzamās aktivitātes:
• apmācības, lai uzzinātu vairāk
par bērnu un vecāku tiesībām, pienākumiem, kā arī atbildību;
• piedalīšanās bērnu pasākuma or-

ganizēšanā un vadīšanā, kas veicinās
iedzīvotāju pilsonisko iniciatīvu, ļaus
iedzīvotājiem līdzdarboties, uzlabot
sabiedrības dzīves kvalitāti;
• izglītojošās ekspedīcijās ar laivām pa Šķaunes ezeru, lai izpētītu
apkārtējo dabu un uzzināt par tās izdzīvošanas iespējām;
• pieredzes apmaiņas brauciens
uz Latvijas Sarkanā Krusta komiteju Rīgā, lai iepazītos ar tā kustību,
vēsturi, darbību, kā arī tikšanās ar
brīvprātīga darba veicējiem, gūstot pieredzi un iedvesmu iesaistīties
brīvprātīgajā darbā vietējā, starptautiskā mērogā;
• izglītojošais brauciens un zinātnisko centru „AHHA” Igaunijā, lai
gūtu jaunas zināšanas izmantojot neformālas mācīšanas metodes;
• radošās darbnīcās (piemēram,
sveču liešana), gatavojoties valsts
svētku svinībām, lai stiprinātu iedzīvotāju valsts piederības sajūtu;

• labdarības pasākums - vientuļo
pensionāru sveikšanā Ziemassvētkos, kas mācīs līdzdarboties, palīdzēt
viens otram, izjust empātiju;
• īpašo kalendāru veidošanas process, lai attīstītu un saglabātu kopienas sajūtu un arī turpmāk atbalstītu
un palīdzētu viens otram.
Projekta īstenotāji atalgojumu par
ieplānotajām aktivitātēm nesaņem.
Ar izsludinātā projekta norisi var
iepazīties fonda mājas lapā www.iniciativa.lv sadaļā „Palīdzība” - Šķaunes māmiņu centra attīstība.
Ja vēlies palīdzēt īstenot mūsu sapņus, būsim
ļoti pateicīgi. Paldies visiem, kas jau ir ziedojuši. Līdzekļus var ieskaitīt KIF fonda kontā līdz
15.aprīlim. Lūgums mērķī
norādīt mūsu projekta nosaukumu „Šķaunes Māmiņu centra attīstība”.

Nodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”
Reģistrācijas Nr. 40008090267
AS „SEB Banka”
LV16UNLA0050006407607
Nodokļu atvieglojumiem fonds
apņemas izsniegt izziņu par saņemto
finansējumu.
Sandra Drozdova
LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas
novadu komitejas
Šķaunes māmiņu centra vadītāja
mob.tel. 22429754

Traktortehnikas valsts tehniskā
apskate
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē un pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai skatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnika vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācija apliecībai un jābūt derīgai
OCTAS polisei.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI
ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis uzziņām: 65626350 vai 29284665, 29336238.
Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējais valsts tehniskās
apskates laiki un datumi Dagdas novadā 2017. gadā.
Pagasts, vieta
Ezernieki
Landskoruna
Andiņi
Mariampole
Svariņci
Astašova
Porečje
Konstantinova
Asūne
Račeva
Neikšāni
Ezernieki
Astašova

Datums
07.04.
24.04.
15.05.
17.05.
18.05.
19.05.
22.05.
24.05.
25.05.
29.05.
01.06.
05.06.
09.06.

Laiks
09:00
10:30
10:30
10:30
10:30
09:00
10:30
10:20
10:20
10:20
10:30
10:30
09:00

Norises vieta
Darbnīcas
“Lielceļi”
“Graudiņi”
Darbnīcas
Darbnīcas
Darbnīcas
Skolas 7
Saules 8
Dārza 1
“Celiņi”
Pagasts
Darbnīcas
Darbnīcas

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas”
paziņojums
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija” (AADSO) informē, ka
atkritumu poligonā “Cinīši”
ievesto nešķiroto sadzīves
atkritumu sastāvā arvien biežāk tiek konstatēti dažāda
veida ražošanas atkritumi
(gaļas, zivju pārstrādes galaprodukti, pārtikas, medicīniskie atkritumi, šūšanas
atgriezumi, diegi, dūņas no
attīrīšanas ietaisēm), kas pēc
atkritumu sastāva neatbilst
nešķiroto sadzīves atkritumu
klasifikācijai.
Kopš 2017. gada 1. janvāra
visiem ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem
tiek veikta to pirmsapstrāde
šķirošanas līnijā, lai nodalītu
tos atkritumu veidus, kas ir
derīgi otrreizējai pārstrādei,
tādejādi samazinot kopējo
apglabājamo atkritumu daudzumu.
Rēķins par Dabas resursu
nodokli tiek aprēķināts, reizinot kopējās Dabas resursu
nodokļa izmaksas par ievesto atkritumu daudzumu ar
koeficentu 0,75. Koeficents
0,75 ir pieņemts vadoties pēc
procentuālā atšķiroto atkritumu daudzuma (uz doto brīdi
– aptuveni 25%), kas netiek
apglabāts un ir derīgs turpmākai pārstrādei. Respektīvi, tie, kas poligonā ieved
nešķirotos sadzīves atkritu-

mus, maksā AADSO Dabas
resursa nodokļa likmi tikai
par to atkritumu daudzumu,
kas faktiski tiek apglabāts un
nevar tikt izmantots tālākai
pārstrādei.
Jau sākotnēji informējām, ka tarifs par atkritumiem tika samazināts
sakarā ar atkritumu poligona, uz kuru tiek izvesti
atkritumi no Dagdas novada, piemērotā koeficenta
samazināšanu - 0,75. Taču
AADSO brīdina, ka turpmāk tiks veikta katras ievestās nešķiroto sadzīves
atkritumu kravu pārbaude
un pie neatbilstību konstatēšanas viss ievestais
atkritumu apjoms tiks klasificēts kā atkritumi, kuri
paredzēti apglabāšanai bez
priekšapstrādes. Tādējādi var tikt piemērota Dabas resursu nodokļa likme
100% apmērā par ievesto
atkritumu daudzumu.
Atgādinām, ka bez maksas
gan fiziskas, gan juridiskas
personas var nodot papīru,
kartonu, makulatūru, tetrapakas, stikla iepakojumus
(pudeles, burkas), plastmasas taru (PET pudeles, maisiņus, plēves) un metāla iepakojumus (kārbas, bundžas,
vāciņus).
Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa
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Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības
autoceļiem pavasara-vasaras periodā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu un ielu bojājumus klimatisko apstākļu
dēļ, Dagdas novada dome
2017. gada 23. marta sēdē
pieņēma lēmumu ierobežot
satiksmi pa Dagdas novada
pašvaldības ielām un autoceļiem pavasara – vasaras
periodā no 2017. gada 1.aprīļa līdz 31. novembrim.
Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7
tonnām kustību pa šādiem
pašvaldības
autoceļiem
visā to garumā:
Andrupenes pagasta teritorijā:
1-1 Biža – Astašova
1-2 Lītaunieki – Biža
1-3 Kraukļi – Stankeviči
1-15Andrupene – Malka
1-20 Grabova – Malka
Andzeļu pagasta teritorijā:
2-1 Mamonova – Karaļi
2-2 Karaļi – Andzeļi
2-3 Artjomovka – Mamoni –
Usači
2-4 Krauļi – Kromāni
2-5 Zigmaņi – Mamoni
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki
2-7 Rešetnīki – Dukuļi
2-9 Artjomovka – Krivina
2-10 Kondraši – Froli
2 11 Krivina – Ličmurāni –
Obiteļs
2-16 Lapi – Klismeti
2-17 Ruduški – Beitāni
2-18 Zigmaņi – Kuiki
2-24 Morozovkas kapu pievedceļš
Asūnes pagasta teritorijā:
3-1 Kaitra – Ustje
3-2 Meļeva – Zukulova –
Asūne
3-3 Meņģi – Račeva
3-4 Ferma – Ormija
03-4 Upes iela (Asūnes ciemā)
Bērziņu pagasta teritorijā:
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni
4-2 Porečje – Vidņeva – Rusecki
4-3 Porečje – Malcāni
4-4 Porečje – Nazari
4-6 Moroziki – Moroziku

kapi
4-8 Lastovki – Nazari
4-9 Pauļukalns – Budovka
4-17 Moroziki – Morozovas
vectic. Kapi
Dagdas pagasta teritorijā:
5-2 Ozoliņi – Sloboda
5-5 Purpļi – Vecdome
5-6 Purpļi – Beitāni
5-8 Dižskābarži – Vecdome
5-12 Zeļļu kapu piebraucamais ceļš
Ezernieku pagasta teritorijā:
6-8 Andžāni – Garaudži
6-9 Poholki – Garaudži
6-15 Juguļi – Vaišļi
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi
6-33 Juguļi – Gostiņi no 0,00
– 1,08 km
6-34 Pontogi – Cvikļi
Konstantinovas pagasta teritorijā:
7-4 Aleksandrova – Skudriķi
7-5 Murāni – Aleksandrova
7-9 Eisaki – Konstantinova
7-11 Lemeši – Valteri
7-12 Eisaki – Sivergols
7-14 Sčedrati – Noviki
Ķepovas pagasta teritorijā:
8-1 Apaļi – Laizāni
8-2 Apaļi – Vorzova
8-3 Dinaborčiki – Madalāni
8-4 Lukšova – Misnikova
8-6 Neikšāni – Lielie Katriņiški
8-13 Katriniški – Neikšāni
8-14 Tukiši – Mazie Apaļi
8-17 Blusova – Ķepova
Svariņu pagasta teritorijā:
9-2 Svarinci – Pušča – Beresņi
9-4 Svarinci – Reiniki
9-5 Svarinci – Vilgerti – Reiniki
9-8 Skutulova – Rubinauci
9-9 Kromaniški – Putramniški
9-10 Spilukalns – Skutulova
– Plutiški
9-21 Loci – Beresņu kapsēta
Šķaunes pagasta teritorijā:
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva –
Novički
10-2 Krasnopole – Malcāni
10-3 Līvānu māju pievedceļš
10-8 Krasnopole – Ostrovski
– Brici

10-10 Svariņu ceļš – viensēta
„Patmaļi”
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki
10-12 Mači – Tīmaņi
10-16 Šķaune – Poliščina
10-17 Landskorona – Valsts
meža robeža
10-18 Landskorona – Attīrīšanas iekārtas
10-20 Malcāni Rubuļu kapi
10-21 Oļšaniki – Mazurovas
kapi
10-23 Novički – Davidenki
10-29 Kiseļova – Rubuļi
10-30 Novički – Zlidniki
Aizliegt visu transportlīdzekļu kustību pa šādiem
pašvaldības
autoceļiem
visā to garumā:
Ezernieku pagasta teritorijā:
6-30 Jurkova – Madaras
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā
no 1,08 km līdz 1,92 km
6-41 Aksjonova – Basaligi
6-48 Ezernieku skolas pievedceļš
Ķepovas pagasta teritorijā:
8-8 Apaļi – Meļķeri
8-9 Katriņiški – Barinauci
Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5
tonnām kustību pa šādiem
pašvaldības
autoceļiem
visā to garumā:
Svariņu pagasta teritorijā:
9-12 Muraniški – Spoģeva
Aizliegt kravas automašīnu
kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:
Ezernieku pagasta teritorijā:
6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi
6-11 Šusti – Mortiņi
6-13 Šusti – Makeiki
6-14 Makeiki – Zeļonka
6-19 Egļova – Primisļi
6-22 Primisļi – Ludzglova
6-27 Altinīki – Ostravļani
6-35 M.Žogotova – Pustoška
Svariņu pagasta teritorijā:
09-1 Skolas iela (visā garumā) Svarincu ciemā

No 11. aprīļa varēs pieteikties platību
maksājumu saņemšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam
lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem
varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir
15.jūnijs.
Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā tas tika darīts
2016.gadā.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā arī
nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē
klātienes konsultācijas daudzos pagastu cen-

tros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.
• 11.04. plkst. 10:00 - 12:00 Dagdā,
LLKC telpās notiks Informatīvais seminārs LLKC un pašvaldību konsultantiem;
• 10.05. plkst. 10:00 - 15:00 Ezernieku
Saietu nama telpās un Bērziņu pārvaldes telpās notiks LAD konsultācijas.
Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja
iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes
konsultāciju laikiem un norises vietām var
lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās
platību maksājumiem elektroniski”.
Lauku atbalsta dienests
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17.martā Dagdā vizītē bija ieradies zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs, Valsts sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa, Lauku
atbalsta dienesta direktore Anna
Vītola-Helviga un Lauku atbalsta
dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Uldis Koņečnijs.
Zemkopības ministrs īsi uzrunāja
klātesošos lauksaimniekus, uzņēmējus, novada domes deputātus, pagastu pārvalžu vadītājus un citus interesentus. J.Dūklavs nedaudz ieskicēja
turpmāko prezentāciju tēmas un iepazīstināja ar aktualitātēm un notikumu pasaulē un Eiropas Savienībā
ietekmi uz lauksaimniecības nozari
Latvijā un Eiropā. Kā arī atgādināja
par drošības prasību ievērošanu putnu novietnēs, lai izvairītos no putnu
gripas.
Lauku atbalsta dienesta (LAD)
direktore Anna Vītola-Helviga savā
prezentācijā runāja par LAD darba
aktualitātēm. Vispirms viņa informēja klātesošos par pagājušā gada
rādītājiem un izmaksātajiem finanšu
līdzekļiem katram konkrētajam pasākumam. A.Vītola-Helviga runāja par
veiksmīgo elektronisko pieteikšanās
sistēmu. Pateicoties iespējai elektroniski pieteikties platību maksājumiem, pārdeklarāciju skaits ir samazinājies 4 reizes salīdzinot ar 2015.
gadu. Tāpat arī LAD vadītāja runāja

Dagdā viesojās zemkopības ministrs

par dažādām sezonas problēmām,
kas katru gadu atšķiras. Piemēram,
iepriekšējā gadā parādījās daudz
pieteiktu garšaugu platību, tāpat arī
lauksaimnieki nepiesakās visiem atbalsta veidiem, ko varētu saņemt,
līdz ar to pašu neuzmanības dēļ zaudē pieejamo finansējumu. Ņemot
vērā šo apstākli, LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā tika veikti vairāki uzlabojumi - automātiski
“parādīsies atzīme” par brīvprātīgo
saistīto atbalstu, izveidots NATURA 2000 slānis mežiem un ilggadīgo
zālāju slānis. Uz tikšanos ieradušies
cilvēki varēja uzzināt par jauninājumiem - zaļināšanas jauno elementu,
kad varēs sēt starpkultūru (būs jāiesēj
līdz 01.09. un jāsaglabā līdz 31.10.),
pieteikšanās dīzeļdegvielai notiks
vienlaicīgi ar platību maksājumu pieteikumiem, garšaugu (ķimenes, koriandrs, mārdadzis u.c.) atbalsta likme
samazināta no 399 eiro uz 117 eiro.
Kā arī bioloģiskajai lauksaimniecībai
noteikti obligāti minimālie ieņēmumi par 2017.gadu (neieskaitot bioloģiskos maksājumus). Prezentācijā
stāstīja arī par bloku precizēšanas
kārtību un “lauksaimnieku blokiem”.
A.Vītola-Helviga aicināja apmeklēt
lauksaimniekiem domātos informatīvos seminārus un konsultācijas, kas
notiks arī Dagdas novadā - 11.aprīlī
Dagdā, 10.maijā Ezerniekos un Bērziņos. Noslēgumā tika stāstīts par

investīciju pasākumiem (ELFLA, kumos 2017.gadā - ēnu ekonomikas
EJZF), biežāk pieļautajām kļūdām mazināšanu un zaļajiem publiskaprojektu pieteikumos, projektā pare- jiem iepirkumiem. Valsts sekretāra
dzēto mērķu un rādītāju sasniegšanas vietniece R.Krieviņa noslēgumā airādītājiem un 2017.gadā plānotajiem cināja lauksaimniekus piedalīties
sabiedriskā apspriešanā un aizpildīt
pasākumiem.
Par kopējās lauksaimniecības poli- anketu par ES Kopējo lauksaimnietikas nākotni un izmaiņām 2017.gadā cības politiku. Izteikt viedokli var
runāja valsts sekretāra vietniece Ri- LLKC un Zemkopības ministrijas
gonda Krieviņa. Viņa stāstīja par iz- mājas lapās.
Iespēju satikt zemkopības minismaiņām tiešmaksājumos un provizoriskajām atbalsta likmēm. Ir precizēta tru izmantoja zemnieki, kas nodarbo“jaunais lauksaimnieks” definīcija, jas ar zirgu audzēšanu. Viņi uzrunāja
līdz ar to tika skaidrots, kas var sa- J. Dūklavu un aicināja pievērst lielāņemt atbalstu. Plašāk tika apspriests ku uzmanību Latgales rikšotājiem.
pasākums “Ieguldījumi materiālajos Zirgkopji ministram uzdāvināja lieaktīvos” un jauns pasākums Latvijas lu kolāžu par Latgales rikšotāju. Arī
Lauku attīstības programmā 2014.- pārējie klātesošie aktīvi izmantoja
2020.gadam “Sadarbība”. Šī pasā- iespēju uzdot jautājumus.
Plašāk par ministra vizīti un apkuma mērķis ir veicināt sadarbību
starp lauksaimniecībā, mežsaimnie- spriestajiem jautājumiem Dagdas TV
cībā un lauksaimniecības produktu sagatavotajā sižetā www.dagda.lv.
(izņemot zivsaimniecības produktu)
Guna Malinovska
pārstrādes nozarē iesaistītajiem konkrētu
mērķu sasniegšanai,
izstrādājot jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes
šajās nozarēs. Turpinājumā tika sniegta
informācija par plānotajām Latvijas Lauku
attīstības programmas
pasākumu kārtām un
izmaiņām tirgus pasā- Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu
konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2017”

Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības
budžeta, kopējais pieejamais finansējums
pasākumam ir 5 000,00 €, viena projekta
atbalsts - līdz 500,00 €.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt:
• grupu līdzdalību sociālās vides vai infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju un
viesu labumam;
• iespēju grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas
projektu īstenošanā;
• pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.
Projektā var piedalīties biedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot
dzīves kvalitāti savā apkaimē un novadā kopumā.
Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 3.
maijam.
Apstiprinātie projekti pabeidzami ne vēlāk
kā 2017. gada 30. septembrī.

Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Dagas novadā infrastruktūras un
sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks
īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. Finansēti tiks izdevumi inventāra, pamatlīdzekļu un
materiālu iegādei, bet netiks finansētas pakalpojumu, darbaspēka un citas nolikumā atrunātās izmaksas.
Ar konkursa nolikumu un pieteikšanās
nosacījumiem var iepazīties www.dagda.lv
sadaļā Projekti / Pašvaldības projekti /Sabiedrība ar dvēseli 2017 un drukātā veidā to
iespējams saņemt Dagdas novada pašvaldībā,
Attīstības un plānošanas nodaļā, Alejas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā.
Konkursa koordinators un kontaktpersona
jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators Artjoms
Gekišs, tālr. 65681437, e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv

“Satiec savu meistaru” Dagdas novadā

No 1. līdz 3. aprīlim visā Latvijā jau as- kārt Inga Maļkeviča dalījās zināšanās par zivtoto reizi notika pasākums “Satiec savu ju ēdienu gatavošanu. Bija iespēja nobaudīt
meistaru!” Vairāk nekā 150 vietās Latvijā arī zivju zupu.
varēja apgūt jaunas prasmes pie amatu
Evita Krūmiņa
meistariem.
Arī Dagdas novada iedzīvotājiem bija
dota iespēja apgūt jaunas prasmes. Šī gada
1. aprīlī Jaundomes muižas vides izglītības
centrā ikviens interesants varēja izzināt vietējās tradīcijas un prasmes, kas saistītas ar
makšķerēšanu.
Interesentiem tīklu pīšanu demonstrēja
Vladislavs Orols, Jānis Kupra stāstīja par
pludiņie. Stanislavs Maļkevičs stāstīja par
vectēva makšķernieku piederumiem un atjaunotajām ziemas koka makšķerēm, savu- V. Orols demonstrēja tīklu pīšanu

Dagdas novada gada
ģimene 2017
Tuvojoties Ģimenes dienai, Dagdas novada pašvaldība izsludina konkursu „Dagdas novada gada
ģimene 2017”. Konkursa
dalībnieki ir ģimenes, kuras dzīvo Dagdas novada
administratīvajā teritorijā.
Konkursa nominācijas:
• Dižģimene – ģimene,
kurā aug vismaz 4 bērni;
• Sirds/labvēlīgākā ģimene – ģimene, kas uzņēmusies gādību arī par bērniem, kuri nav dzimuši pašu
laulībā (adoptējusi, ņēmusi
aizbildnībā vai ir audžuģimene);
• Radošākā ģimene –
ģimene, kura mērķtiecīgi
audzina bērnus, investējot
laiku un enerģiju, lai attīstu viņu talantus, iegulda
līdzekļus bērnu interešu izglītībā un ārpusskolas pasākumos;
• Izpalīdzīgākā ģimene – ģimene (vecāki, bērni,
vecvecāki), kas ar savu brīvprātīgo darbību ir sniegusi
lielu palīdzību un atbalstu
citām ģimenēm, izglītības
iestādei;
• Sportiskākā ģimene –
ģimene, kuru vieno sportiskais gars;
• Dziedošākā ģimene –
ģimene, kuru vieno dziesmas un mūzika;

• Dagdas pilsētas/ pagasta gada ģimene – ģimene, kura ir aktīva attiecīgās
administratīvās teritorijas
sabiedriskajā dzīvē.
Ģimenes konkursam var
pieteikties pašas, tās var
pieteikt cilvēki, kuri pazīst
attiecīgo ģimeni, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, pagasta pārvaldes,
izglītības iestādes vai arī tās
var izvirzīt konkursa rīkotāji.
Nominanti var pieteikties
vai viņus var pieteikt, iesniedzot pieteikuma anketu,
līdz 2017.gada 28.aprīlim
Dagdas novada pašvaldībā, Alejas iela 4, Dagda,
Dagdas novads, LV-5674,
ar norādi Konkursam „Dagdas novada gada ģimene
2017” vai uz e-pasta adresi:
dome@dagda.lv, mickevica.marija@inbox.lv.
Konkursa nolikums un
pieteikuma anketa pieejama pašvaldības mājas lapā
www.dagda.lv / Pašvaldība
/ Konkursi.
Nominanti tiks godināti 4.Starptautiskajā bērnu
un jauniešu dziesmu, deju
un modes teātra festivālā
“Apskauj mani, māmuliņa!”, kas notiks 2017.gada
20.maijā, Dagdā.
Izglītības, kultūras un
sporta nodaļa
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Dagdas novada pašvaldība uzsākusi realizēt
projektu veselības veicināšanai un
slimību profilaksei

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par drošību
un sabiedrisko kārtību Dagdas novadā, no 1. līdz 22.
martam Dagdas novada
pašvaldība sadarbībā ar
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas
iecirkni veica cilvēku aptaujāšanu.
Anketa bija anonīma un
dati ir izmantoti apkopotā veidā. Uz jautājumiem ir
saņemtas 151 respondenta
atbildes. Aptaujā piedalījās
109 sievietes un 42 vīrieši.
Lielākā daļa respondentu jeb
41 cilvēks bija vecumā 41-50
gadi. 33 respondenti vecumā
31-40 gadi, 28 – vecumā 2130 gadi, 26 iedzīvotāji 51-60
gadi, 15 vecāki par 61 gadu
un 8 vēl nav sasnieguši 20
gadu vecumu.
Lielākā daļa respondentu
kā savu dzīvesvietu norādīja

atkarību mazināšanu. Pasākumu plāns 2017.gadam
pieejams mājas lapā www.
dagda.lv, sadaļā Projekti /
ESF / 2014.–2020. gada ES
finanšu plānošanas periods
/ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Dagdas novadā.
Pasākumos plānots iesaistīt vairāk nekā 1500 novada
iedzīvotāju, it īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautās
iedzīvotāju grupas.
Kopējais projekta finansējums ir 100 795,00 EUR,
t.sk. Eiropas Sociālā fonda
finansējums – 85 675,75
EUR un Valsts budžeta finansējums – 15 119,25 EUR.
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”,
Nr. 9.2.4.2/16/I/, ir Eiropas

Savienības fondu darbības
programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem,
jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.1. pasākums “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi” un 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.
Papildus informācija:
Projekta vadītāja Ligita Nagļa
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Mob. tālr. 29366163
e-pasts: ligita.nagla@dagda.
lv
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Dagdu – 75 iedzīvotāji. 21
bija no Dagdas pagasta, 12
no Andrupenes, 10 no Ezernieku, pa 7 no Šķaunes un
Asūnes, 6 no Konstantinovas
pagasta. Un pa dažiem cilvēkiem no pārējiem novada pagastiem, kā arī 3 respondenti
nedzīvo Dagdas novadā.
Aptaujā piedalījās 64
valsts vai pašvaldības iestāžu darbinieki, 19 pašnodarbinātas personas, 14 privāto
uzņēmumu darbinieki, 11
mājsaimnieki, pa 9 skolēni,
bezdarbnieki un pensionāri,
6 uzņēmēji, 3 studenti un 7
norādīja citu nodarbošanās
veidu.
Pirmajā anketas jautājumā
iedzīvotāji tika lūgti novērtēt, cik droši viņi jūtas savā
dzīvesvietā un tās apkārtnē
skalā no 1 līdz 5, kur “1” apzīmēja “ļoti nedroši” un “5”
apzīmēja “ļoti droši”. Aptau-

Lūdzu, atzīmējiet, Jūsuprāt, aktuālākās drošības problēmas Jūsu
dzīvesvietas apkārtnē.
74
50

37

33

25
12

Drošības problēmu nav

Slikts ielu, pagalmu
apgaismojums

Jauniešu pulcēšanās un
sabiedriskās kārtības…

Problēmas saistītas ar ceļu
satiksmi

5

Klaiņojoši dzīvnieki

Trokšņošana - skaļi kaimiņi
vai skaļi pasākumi

Nelegāla alkohola tirgošana

Cilvēki narkotisko vai
alkoholisko vielu reibumā

Alkohola lietošana
sabiedriskā vietā

Īpašuma bojāšana un/vai
vandālisms

18

Zādzības

65

52

Kaimiņu strīdi, ģimenes
skandāli

31

67

Nekārtīga apkārtne, atstāti
atkritumi uz ielām/pagalmos

59

Jau otro gadu pēc kārtas
Dagdas novada pašvaldība
organizē konkursu „Dagdas
novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”, lai radītu interesi Dagdas novada iedzīvotājos, zemes īpašniekos un
komersantos sev piederošo
īpašumu sakārtošanā un
motivētu vietējos cilvēkus
iesaistīties Dagdas novada
teritorijas sakopšanā un ainavas veidošanā. Konkursa
moto: Ieceri! Izveido! Gūsti
prieku pats un priecē citu!
Šogad dalībnieki var pieteikties deviņās nominācijās.
Ikvienam ir iespēja saskatīt
Dagdas novadā sakoptāko
ciemu, lauku sētu, individuālo
māju, daudzdzīvokļu māju,
iestādi, uzņēmumu, tirgotavu
vai kafejnīcu, pievilcīgu tūrisma piedāvājumu, tradīcijas
un kultūras mantojumu lauku
sētā.
Tā kā dārzs nav iedomājams bez koši ziedošām dobēm, konkursa speciālbalvas
paredzētas tieši dekoratīvajiem apstādījumiem - „Jaunais dārzs”, “Skaistākais
piemājas dārzs”, „Krāšņākā
puķu dobe”, “Oriģinālākais
vai neparastākais košumdārzs”, „Skaistāko un praktiskāko ideju dārzs”, “Videi

Aptaujas par drošību Dagdas novadā rezultāti
jāto respondentu vidējais novērtējums ir 3,37.
Otrajā jautājumā iedzīvotāji varēja norādīt konkrētas
vietas, kur jūtas visnedrošāk.
Tika minēti vietu nosaukumi, adreses un ciemati, kā
arī noteiktas situācijas, kurās
cilvēki jūt apdraudējumu.
Analizējot iesniegtās atbildes, tika secināts, ka visnedrošāk novada iedzīvotāji
jūtas vietās, kur nav vai arī
noteiktā laikā tiek atslēgts
ielu apgaismojums. Tāpat
arī tika minēti ceļi, ielas un
to posmi, kur nav droši. Visvairāk kā nedrošas vietas tika
nosauktas – Tautas namu apkārtne diskotēku laikā, autoosta, Dagdas parks, atpūtas
vietas pie ūdenstilpnēm, jauniešu iniciatīvu centra “Parka rozes” apkārtne, veikalu
“Maxima” un “Elvi” (šobrīd
“Top”) stāvvietas, Dagdas
skvērs un pie SEB
bankas automāta.
Nākamajā jautājumā varēja atzīmēt
aktuālākās drošības
problēmas savas dzī16
vesvietas apkārtnē.
Kā lielākās problēmas tika atzīmētas
alkohola lietošana
sabiedriskās vietās,
klaiņojoši dzīvnieki
un slikts ielu, pagalmu apgaismojums,
Cits

No 2017. līdz 2019.gadam Dagda novadā notiks
virkne pasākumu, kas būs
vērsti uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
Projekta mērķis ir uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem
Dagdas novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Galvenās
projekta aktivitātes paredzētas sirds un asinsvadu slimību un onkoloģisko slimību
profilaksei un perinatālā un
neonatālā perioda veselības
aprūpes veicināšanai. Tāpat
arī ir paredzētas fiziskās aktivitātes vairākām iedzīvotāju grupām, tajā skaitā arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir plānoti pasākumi
par veselīgu uzturu, par seksuālo un reproduktīvo veselību, par garīgo (psihisko)
veselību un pasākumi par

Dāvināsim Latvijas simtgadei
ziedus mūsu dārzos!

kas vairākkārt tika minēts arī
iepriekšējā jautājumā. Visas
atbildes aplūkojamas pievienotajā shēmā.
Iedzīvotāji bija lūgti novērtēt skalā no 1 līdz 5 cik
lielā mērā uzticas policijai, ja
“1” apzīmē “pilnībā neuzticos” un “5” apzīmē “pilnībā
uzticos”. Aptaujāto respondentu vidējais novērtējums
ir 2,93.
Pēc iedzīvotāju domām,
lai veicinātu drošību Dagdas
novadā, vajadzētu uzlabot
policijas darbu t.i. lai tie pēc
izsaukuma ierastos ātrāk,
rīkotu vairāk reidu, vairāk
uzraudzītu sabiedriskās vietas, būtu pieejami visas diennakts garumā un veiktu preventīvus pasākumus. Tāpat
arī drošību varētu uzlabot,
pēc iedzīvotāju domām, pašvaldības policijas izveide, jo
daudzi apdraudējumu mazināšanai minēja klaiņojošu
suņu izķeršanu, video novērošanas sistēmu uzstādīšanu,
preventīvu un informatīvu
pasākumu rīkošanu. Tika
izteiktas domas, ka drošību
varētu uzlabot stingrāki sodi,
uzlabots ielu apgaismojums,
ceļu infrastruktūra, piemēram, ātruma slāpētāju jeb
“guļošo policistu” izvietošana, jālikvidē nelegālā alkohola tirdzniecības vietas un
vairāk jāstrādā ar sabiedrību.

draudzīgākā sēta”, “Plašais
daiļdārzs”, “Mazais daiļdārzs”, “Interesantākā augu
kolekcija”.
Dalībai konkursā pretendentu var izvirzīt pašvaldības
pārvalžu vadītāji, iestāde, uzņēmums, pats īpašnieks vai tā
pārstāvis, kā arī radi, draugi,
kaimiņi un ikviens iedzīvotājs, kurš ir pamanījis kādas
nominācijas cienīgu pretendentu un iepriekš to saskaņojis ar īpašnieku.
Aicinām iedzīvotājus būt
aktīviem, par godu Latvijas
simtgadei stādīt puķes savos
dārzos un atrādīt savu čaklo
roku veikumu, piesakoties
konkursam, kura norise paredzēta šī gada jūlijā. Dalībai
konkursā var pieteikties līdz
2017.gada 14.jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu attiecīgajā Pašvaldības pagasta
pārvaldē vai Pašvaldībā (Alejas ielā 4, Dagdā, 2.stāvā pie
sekretāres), vai elektroniski,
nosūtot pieteikuma anketu
uz e-pastu: dome@dagda.lv.
Nolikums un pieteikuma anketa pieejama Dagdas novada
pašvaldības mājas lapā www.
dagda.lv / Pašvaldība / Konkursi.
Izglītības, kultūras
un sporta nodaļa

Iedzīvotāji varēja arī izteikt viedokli par anketu,
kaut ko ieteikt un ierosināt.
Neskatoties uz vairāku respondentu skepsi par aptaujas
nepieciešamību un iegūtās
informācijas lietderīgu izmantošanu, paldies visiem
par dalību aptaujā un priekšlikumiem kā uzlabot drošību
mūsu novadā!
Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Krāslavas
iecirkņa priekšnieks Ivars
Jakušonoks: “Pateicamies
Dagdas novada pašvaldībai
par aptaujas organizēšanu,
visiem respondentiem, kas
atrada brīvu brīdi un iespēju,
lai atbildētu uz uzdotajiem
jautājumiem par drošību un
sabiedrisko kārtību Dagdas
novadā. Mums bija ļoti svarīgi uzzināt jūsu viedokli par
minēto jautājumu, saprast,
cik droši jūtas iedzīvotāji un
citi respondenti Dagdas novadā. Iepazīstoties ar aptaujas rezultātiem un izvērtējot
aptaujā izteiktos respondentu
viedokļus, policija tos ņems
vērā, un savas kompetences
ietvaros un iespēju robežās
reaģēs uz aptaujā norādītām
vietām, kuras uzskatāmas
par visnedrošākajām, veiks
to kontroli un uzraudzību.
Vēlreiz, paldies visiem, kuri
piedalījās aptaujā!”
Guna Malinovska
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Folkloras kopu un etnogrāfisko
ansambļu skates
Dagdā rezultāti
11.martā Dagdas novada Tautas namā pulcējās folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no četriem novadiem:
Dagdas, Krāslavas, Kārsavas un Aglonas, lai piedalītos
Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” skatē, kur
tika izvērtēts viņu mākslinieciskais līmenis dalībai festivālā.
Kolektīvu māksliniecisko sniegumu vērtēja žūrija piecu cilvēku sastāvā: Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) folkloras eksperte Gita Lancere, LNKC tautas lietišķās mākslas
eksperte Linda Rubena, VISC folkloras metodiķe Māra Mellēna, Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas klases pasniedzēja
Zane Šmite un Karlīne Silabriede.
Kolektīviem bija jāsagatavo programmas, kuras pakārtotas
nākamā folkloras festivāla “Baltica”, kurš notiks 2018.gadā no
16. līdz 21.jūnijam tēmai - “Jāņi. Ziedēšana.”
Dagdas novadu skatē pārstāvēja četri kolektīvi, kuri pēc žūrijas vērtējuma ieguva sekojošas kategorijas: Andrupenes folkloras kopa “Sovvaļnīki” - I kategorija, Dagdas folkloras kopa
“Olūteņi” - I kategorija, Ezernieku etnogrāfiskais ansamblis
“Akmiņeica” - II kategorija un Šķaunes folkloras kopa “Gaiļupeite” - II kategorija.
Pēc skates Nolikuma, festivālā „Baltica 2018” piedalās skates dalībnieki, kuri skatē
ir ieguvuši I un II kategoriju. Tātad visi Dagdas
novada folkloras kolektīvi ir izcīnījuši iespēju
piedalīties Starptautiskā
folkloras festivala “Baltica 2018” norisēs.
Paldies kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem
Aijai Vaičulei, Olgai
Bobovičai, Ilonai Kozlovskai par ieguldīto darbu, gatavojoties skatei!
Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras
centra vadītāja
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Kultūras pasākumi

Andrupenē:
16.04. Lieldienu uzvedums.
Groziņu balle ar “Vīriem
laivā”.
Andzeļos:
16.04. Lieldienu pasākums
“Lieldieniņa gaiša nāca”,
svētku diskotēka.
Asūnē:
16.04. Lieldienu izdarības
visai ģimenei.
Dagdā:
16.04. Raibā Oliņdiena. Ceļojošā kausa “Dagdas Superola” izcīņa, Lieldienu diskotēka.
23.04. XIV Galda dziesmu
un “gvelžu” saiets “Auni
kuojas, laksteigola!”
05.05. TDA “Dagda” jubilejas pasākums.
Bērziņos:

16.04. Lieldienu groziņu vakars.
03.05. Akcijas “Apskauj
Latviju” – ozolu stādīšana
pierobežā.
Ezerniekos:
16.04. Lieldienu pasākums.
Lieldienu diskotēka.
20.04. Dzejas pēcpusdiena
kopā ar dzejnieku Jāni Baltjanci “Es nāku pie Jums…”.
Konstantinovā:
16.04. Lieldienu pasākums
bērniem. Diskotēka.
Ķepovā:
No 01.04. Izstāde “Sildi
mani māmuliņa’, mūsu novadnieces Ļenas Ivaščenko
rokdarbu izstāde.
15.04. Lieldienu radošās
darbnīcas “Lieldienu zaķi
sagaidot”.

2. martā norisinājās 2. Starpnovadu atklātās krievu valodas olimpiāde
(8.-9.kl.). No Dagdas novada piedalījās 11 izglītojamie. Savukārt godalgotas vietas ieguva 4 skolēni. Andzeļu pamatskolas skolēns A.Kraulišs
ieguva 1. vietu, Ezernieku vidusskolas skolnieces Dž.Ruža – 2. vietu, bet
J.Smirnova – 3. vietu, un Dagdas vidusskolas skolniece E.Utāne ieguva
3. vietu. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!
3. martā Latvijas Universitātē
Humanitāro zinātņu fakultātē norisinājās valsts 43. Latviešu valodas
un literatūras olimpiāde 11.-12.kl.
No Dagdas novada valsts olimpiādē
piedalījās Dagdas vidusskolas 11.kl.
skolniece Kristīne Andžāne (sk. L.
Brence).

Dažādu apstākļu dēļ
ir iespējamas izmaiņas,
lūdzam sekot pasākumu
afišām un www.dagda.lv.

Sporta skolas aktualitātes
Februāra beigās un
martā sporta skolas
audzēkņi
piedalījās
sekojošos sporta pasākumos:
24.-25. februārī divi
vieglatlēti
(Mārtiņš
Konošonoks, Artjoms
Fedotovs)
piedalījās
Latvijas ziemas čempionātā Rīgā. Mārtiņš
izcīnīja 2.vietu augstlēkšanā, uzrādot personisko rezultātu 2. sporta
klases līmenī. TrīssoļM.Konošonoks Minskā

Folkloras kopas “Olūteņi” dalībnieks

Andrupenes folkloras kopa „Sovvaļnīki„

05.05. Akcijas “Apskauj
Latviju” – ozolu stādīšana
pierobežā.
Svariņos:
16.04. Svētku pasākums
“Lieldienu prieku maziem
un lieliem”, deju balle – spēlēs Sergejs Vasiļjevs.
No 4.05. Balto rokdarbu izstāde.
Šķaunē:
16.04. Groziņu vakars “Lieldienas kopā ar senioriem”.
04.05. Akcijas “Apskauj
Latviju” – ozolu stādīšana
pierobežā.

Vieglatlēti Preiļu novada čempionātā

Izglītības ziņas

Jau 5 gadus Dagdas novada sākumskolas skolēni raksta mazos
pētnieciskos darbus, līdz ar to 9.martā Dagdas vidusskolā notika mazo
pētniecisko darbu konference, kurā
skolēni pētīja ļoti dažādas lietas un
prezentēja savu veikto darbu. Šogad pētniecisko darbu 2.kārtai tika
izvirzīti piecpadsmit 4.klašu skolēnu darbi no četrām novada skolām
– Dagdas un Ezernieku vidusskolas,
Asūnes un Andrupenes pamatskolas.
17.martā Ezernieku un Dagdas vidusskolu skolēni piedalījās Latgales
reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē. No aizstāvētājiem darbiem trīs tika izvirzīti
dalībai konferences trešajā posmā
- Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā
konferencē, kas norisināsies Rīgā no

21. līdz 23.aprīlim. Uz 3. kārtu izvirzīti: A.Olehnovičas darbs informātikā, O.Brenčas un D.Čapķevičas darbi matemātikā. Meiteņu zinātnisko
darbu vadītājas ir A.Krilova, B.Andžāne un A.Babre. Dagdas vidusskolas skolnieces I.Reča (skolotāja M.
Micķeviča), S.Bitte (sk. A.Grizāne)
un Ezernieku vidusskolas skolnieces
V.Daniela Kiseļova (sk. D.Kiseļova)
un J.Mošaka (sk. D.Kiseļova) saņēma Atzinības rakstus.
23. martā Dagdas vidusskolā norisinājās Dagdas novada 6.-8.kl.
mājturības un tehnoloģiju olimpiāde meitenēm un zēniem. Meitenēm
olimpiādes tēma bija “Lelles” (6.kl.“Vasaras lelle”; 7.kl.- “Rudens lelle”,
8.kl.-“Pavasara lelle”). Zēniem olimpiādes tēma - “Rotaļlieta no koka”,

lēkšanā viņam 4. vieta un tas
arī ir labs sasniegums.
3.-5. martā vieglatlēti bija
Minskā (Baltkrievija), kur
notika starptautiskais vieglatlētikas turnīrs. Godalgo
3.vietu trīssoļlēksanā ieguva
Mārtiņš Konošonoks.
6. martā florbolisti piedalījās Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs, kurās
uzvarēt neizdevās. 10.martā
sākās Rēzeknes novada Junioru Florbola līga. Lai florbolistiem veiksmīgi starti
šajā turnīrā!
18. martā mūsu
vieglatlēti piedalījās
Preiļu novada čempionātā
vieglatlētikā. Viņu rezultāti:
Linards Pauliņš – 1.
vieta 60 m skriešanā;
Martiņš Konošonoks
– 2. vieta trīssoļlēkšanā un augstlēkšanā; Artjoms Fedotovs
– 3. vieta tāllēkšanā;
Kārlis Kikovka – 3.
vieta trīssoļlēkšanā.
J. Igaunis
Sporta skolas
metodiķis

izgatavojot pēc rasējuma un dotajiem
norādījumiem. Godalgotās vietas ieguva V.Lukiša (Ezernieku vsk., 6.kl.)
- 1.vieta; E.Aprube (Andrupenes
psk., 6.kl.), R.Vigulis (Dagdas vsk.,
6.kl.) un A.Vorobjovs (Dagdas vsk.,
6.kl.) - 2.vieta; A.M.Vaišļa (Ezernieku vsk., 7.kl.) un A.Andžāns (Dagdas vsk., 7.kl.) - 1.vieta; A.Burceva
(Andrupenes psk., 7.kl.) – 2.vieta;
V.Vojevodska (Dagdas vsk., 7.kl.) –
3.vieta; V.Lebedeva (Andzeļu psk.,
7.kl.) – Atzinība; I.Pļaks (Dagdas
vsk., 8.kl.) un J.Zlobina (Ezernieku vsk., 8.kl.) – 1.vieta; N.Kartenko
(Dagdas vsk., 8.kl.) un S.Zemlicka
(Dagdas vsk., 8.kl.) – 2.vieta.
Izglītības, kultūras un
sporta nodaļa
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Igaunijas skolu volejbola turnīrs Sadoline cup

10. un 11. martā Igaunijā, Vīlandē norisinājās
volejbola sacensības Sadoline Cup, kurā piedalījās

arī Ezernieku vidusskolas
jauktā komanda (4 puiši
+ 2 meitenes), kuri ieguva
iespēju pārstāvēt Latviju,

Ezernieku vidusskolas jauktā komanda

izcīnot uzvaru Koknesē 4.
novembrī.
Sacensības norisinājās 3
kategorijās – 4 meitenes + 2
puiši, 4 puiši + 2 meitenes un 2 puiši + 4
meitenes (licenzētiem
spēlētājiem). Mūsu
grupā piedalījās 7 komandas (6 Igaunijas
un 1 Latvijas komanda). Priekšsacīkstes
notika apakšgrupās.
Mūsu
apakšgrupā
startēja Peipsi Gümnaasium, Suure-Jaani Gümnaasium un
Ezernieku vidusskola.
Abas Igaunijas komandas apakšgrupu
spēlēs tika pievarētas, un mēs izcīnījām

Pasākumi Dagdas novada bibliotēkās:

Andrupenē:
05.04.–28.04. Literatūras izstādes veltītas K.Apškrūmai
– 80, I.Indrānei – 90, P.Brūverim – 60. (Katru mēnesi
ir iespēja apskatīt literatūras
izstādes, veltītas grāmatu
autoriem, kuriem ir jubilejas
gads).
10.04.–14.04. Radošās darbnīcas un tematiskā izstāde
“Lieldienu zaķa meistarstiķi”.
18.04.–21.04.
Bibliotēku
nedēļas ietvaros – “Lasām
internetā” – datubāzes “letonika.lv” popularizēšana.
No 02.05. Baltā galdauta
svētkos – Ārijas Girses pašdarināto galdautu izstāde.
No 02.05. Marijas Micķevičas salvešu kolekcijas izstāde.
Andzeļos:
10.04.–18.04. Literatūras izstāde “Lieldienu tradīcijas”,
radošās darbnīcas “Sagaidīsim Lieldienas”.
01.05.–05.05.
Tematiskās
izstādes 1. maijs – Darba
svētki, 4. maijs – Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.
Asūnē:
10.04. – 18.04. Literatūras
izstāde veltīta Lieldienām.
12.04. Literatūras izstāde
veltīta K.Apškrūmai – 80.
12.04. Lieldienu rotājumu
radošā darbnīca.
20.04. Literatūras izstāde
veltīta A. Vējānam – 90.
23.04. Literatūras izstāde
veltīta I.Indrānei – 90.
25.04. Literatūras izstāde
veltīta J.Misiņam – 155.
02.05. Literatūras izstāde
veltīta A. Dziļumam – 110.
03.05. Literatūras izstāde
“Ar Latviju sirdī…”.
Dagdas bērnu bibliotēkā:
20.03. – 20.04. Marijas
Micķevičas kolekcija “Pildspalvas”
01. 04. – 30.04. Literatūras
izstāde veltīta dzejniecei
K.Apškrūmai – 80, dzej-

niekam A.Vējānam – 90,
rakstniecei I.Indrānei – 90,
dzejniekam tulkotājam P.
Brūverim – 60; Literatūras
izstāde “Lieldienās šūpojies,
Lieldienās pricājies”
13.04. Radošā darbnīca
“Lieldienu zaķis”
18.04. “ Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā aprīlī”
21.04. Lasītveicināšanas pasākums 1.-5. klasēm “ Visčaklākais lasītājs 2016 Dagdas bērnu bibliotēkā”
Dagdas novada Tautas bibliotēkā:
01.04.–30.04. Izstāde “Baltā
galdauta svētki”.
12.04. Tematisks pasākums
“Lieldienu jampadracis”.
28.04. Jaunumu diena.
Dagdas pagastā:
03.04. – 18.04. Lieldienas-Saules svētki (svētku
tradīcijas, ēdieni, radošo darbu izstāde).
03.04. – 28.04. Informācija
no preses avotiem par pavasara darbiem siltumnīcās un
dārzos.
Bērziņos:
06.04.–13.04. Literatūras izstāde veltīta Kornēlijas Apškrūmai – 80.
10.04.–20.04. Literatūras izstāde “Lieldienas gaidot…”.
18.04.–24.04. Literatūras izstāde “A. Vējānam - 90”.
21.04.–28.04. Literatūras izstāde I. Indrānes 90 gadu jubilejai.
22.04. Lielā talka.
05.05.–08.05. Literatūras izstāde A. Dziļumam.
Ezerniekos:
12.04. Literatūras izstāde
veltīta dzejniecei K.Apškrūmai – 80.
14.04. Lielā piektdiena.
16.04.–17.04. Lieldienas.
20.04. Literatūras izstāde
veltīta dzejniekam A. Vējānam – 90.
23.04. Literatūras izstāde
veltīta dzejniecei I. Indrānei
– 90.
24.04. Bibliotēku nedēļas

ietvaros saruna ar bibliotēku
lietotājiem: Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena mūsu izpratnē.
26.04. Iesaistīsimies droša
interneta lietošanas pasākumos: Interneta pieklājības
etiķete, sociālo tīklu labās un
sliktās puses.
Konstantinovā:
11.04. Lieldienām veltīts pasākums, izstāde un radošā
darbnīca.
12.04. Literatūras izstāde K.
Apškrūmai – 80.
17.04. Literatūras izstāde I.
Indrānei – 90.
01.05. Jaunākās literatūras
izstāde maijā.
02.05. Literatūras izstāde A.
Dziļumam – 110.
Svariņos:
01.04.–30.04. “Dārzkopja
pavasaris” – padomi sējējiem
un stādītājiem, saimniekiem,
www.lad.gov.lv lietotājiem.
No 10.04. Tematiska izstāde
un apskats veltīts Lieldienas
svētkiem.
No 17.04. Literatūras izstāde
veltīta dzejniekam A. Vējānam – 90.
18.04. Derīgo padomu stunda lauksaimniekiem.
No 24.04. Informācijas diena, novecojošas un mazvērtīgas literatūras nodošana.
No 02.05. Literatūras izstāde
veltīta rakstniekam A. Dziļumam – 110.
03.05. Īsfilmu “4.maija stāsti”, “4.maijs 1990.g.”, “Par
tēvzemi un brīvību” demonstrēšana.
Šķaunē:
03.04.–19.04. Literatūras izstāde “Spīdi, saulīte, Lieldienas rītā!’
13.04. Radoša darbnīca
“Lieldienu zaķi sagaidot”.
17.04. – 23.04. Pasākums
bērniem “Visčaklākais lasītājs”, grāmatu dāvināšanas
akcija.
21.04. – 05.05. Galdautu izstāde “Baltie galdauti”.

iespēju spēlēt pusfinālā pret
Kuusalu Keskkool komandu,
pār kuru guvām pārliecinošu
uzvaru.
Nākamajā dienā norisinājās fināli. Mūsu komandai
pretī stājās Hugo Treffneri
Gümnaasium, kurai mēs neatstājām ne mazākās izredzes
uzvarēt. Tādā veidā sacensībās izcīnījām 1. vietu, par ko
saņēmām kausu, medaļas un
diplomus.
Dagnija Vaišļa
komandas dalībniece

Neaizmirsīsim
izkārt valsts
karogu!
Šajos Latvijas Republikas svētkos obligāti jāizkar valsts karogs:
1. maijs - Darba svētki,
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
diena

Kapu svētki:
06.05. plkst. 13:00 – Locu
kapos (Svariņu pag.)
06.05. plkst. 14:00 – Puščas
kapos (Svariņu pag.)
13.05. plkst. 13:00 – Rubuļu
kapos (Šķaunes pag.)
13.05. plkst. 14:00 – Malcānu kapos (sv. Mise) (Šķaunes
pag.)
20.05. plkst. 13:00 – Meikšānu kapos (sv. Mise) (Pasienas pag.)
20.05. plkst. 14:30 – Pintu
kapos (Pasienas pag.)

27.05. plkst. 13:00 – Borkuicu kapos (sv. Mise) (Šķaunes
pag.)
27.05. plkst. 15:00 – Mazurovas kapos (Šķaunes pag.)
27.05. plkst. 16:00 – Dagdas
jaunajos kapos (Dagdas pilsētā)
28.05. plkst. 16:00 – Locglovas kapos (Ezernieku pag.)
Ar pilnu kapu svētku sarakstu var iepazīties www.
dagda.lv/Kultūra/Reliģija

Pasažieru ievērībai!

Sakarā ar pasažieru plūsmas samazināšanos svētku
dienās tiks atcelti šādi reisi:
Datums

Maršruta nosaukums

Atiešanas laiks
no Dagdas

14.04.2017.

Dagda-Krāslava-Dagda

14:20; 17:15

Dagda-Šķaune-Dagda

5:50; 17:00

Dagda-Ruduški-Dagda

6:50; 15:15

Dagda-Krāslava-Dagda

14:20

Dagda-Ruduški-Dagda

6:50; 15:15

Dagda-Šķaune-Dagda

17:00

Dagda-Dinaborčiki-Dagda

6:15; 13:45

Dagda-Asūne-Dagda

17:15

Dagda-Krāslava-Dagda

14:20

Dagda-Grāveri-Dagda

5:50; 15:15

Dagda-Dinaborčiki-Dagda

6:15; 17:15

Dagda-Auleja-Dagda

6:30; 14:00

Dagda-Bērziņi-Dagda

9:00; 15:15

Dagda-Aglona-Dagda

7:30; 14:10

Dagda-Krāslava-Dagda

17:15

15.04.2017.

16.04.2017.

17.04.2017.

Informāciju par citu reisu izmaiņām var saņemt pa tālruni 65653853.

AO “Dagda”

Mobilais mamogrāfs Dagdā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 25. aprīlī.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselības un
sociālo pakalpojumu centra “Dagda”, Brīvības iela
29.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27
86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu
un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv.
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Dzimušie* Dagdas
novadā martā:
Emīlija Gabrāne
Maksims Kosņikovs
Marks Ļoļāns
Dināra Puzanova
Sofija Zariņa
Amanda Vrubļevska

Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!

DAGDAS MŪZIKAS UN
MĀKSLAS SKOLA

Uzsāk audzēkņu uzņemšanu jaunajam
2017./2018.mācību gadam
Mūzikas nodaļā:

- Klavierspēles klase (mācību ilgums 8 gadi)
no 7 gadu vecuma;
- Akordeona spēles klase (mācību ilgums 6 gadi)
no 8 gadu vecuma.

Mākslas nodaļā:

- Vizuāli plastiskā māksla (mācību ilgums 6 gadi)
no 8 gadu vecuma.
(papildus audzēkņu uzņemšana septembrī nenotiks)
Pieteikties no š.g. 3.aprīļa līdz 31.maijam
katru darba dienu no plkst. 10.00 – 17.00
Dagdā, Alejas ielā 15A (2.stāvā)
Tālr. 6 56 53 260

Pašvaldības darba laiks maija
brīvdienās
Piektdiena,
5.maijs
tiek pārcelts uz sestdienu,
13.maiju.
Dagdas novada pašvaldības administrācijas, pagastu pārvalžu un pašvaldības iestāžu darba laiks:
1.maijs – brīvdiena
3.maijs – 8:00-12:00 un
13:00-16:00
4., 5. maijs - brīvdiena

13.maijs - 8:00-12:00 un
13:00-16:00
Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks:
1.maijs – brīvdiena
3.maijs – 8:00-12:00 un
13:00-17:00
4., 5. maijs - brīvdiena
13.maijs - 8:00-12:00 un
13:00-14:00

Asins donoru diena Dagdā

Šī gada 25. aprīlī Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko
asins donoru dienu Dagdas Tautas namā, Alejas ielā 29.

Viņsaulē aizgājušie*
martā:

Vaivods Aleksandrs (dz.1937.g.)
Helēna Antoņeviča (dz.1927.g.)
Eduards Baduns (dz.1933.g.)
Aleksandrs Gruzdovs (dz.1959.g.)
Irēna Livčāne (dz.1926.g.)
Janīna Muravska (dz.1942.g.)
Antoņina Olengoviča (dz.1935.g.)
Pēteris Peļņiks (dz.1932.g.)
Aleksandrs Silinevičs (dz.1949.g.)
Jevgēnijs Stikuts (dz.1929.g.)
Malvīna Vasilenoka (dz.1931.g.) Izsakām
dziļu līdzjūtību
Jānis Zolnerčiks (dz.1960.g.)
tuviniekiem

Aprīļa jubilāri Dagdas novadā
-70Plakosh Ganna, 03.04., Asūnes pag.
Solovjovs Vladimirs, 07.04.,
Andrupenes pag.
Milovidovs Vjačeslavs, 11.04.,
Ezernieku pag.
Kucina Antoņina, 11.04.,
Šķaunes pag.
Bartkeviča Gaļina, 18.04., Dagda
Meļņikovs Vjačeslavs, 25.04., Dagda
-75Jukna Valentīna, 05.04.,
Andrupenes pag.
Ostrovskis Roberts, 08.04.,
Šķaunes pag.
Andžāns Jānis, 09.04., Dagda
Konošonoks Ignats, 13.04.,
Andrupenes pag.
Plotka Aija, 16.04., Asūnes pag.
Andrejeva Ļubova, 19.04.,

Dagdas pag.
Pitkeviča Lidija, 22.04., Dagda
Lavrinoviča Eleonora, 25.04.,
Šķaunes pag.
Rapša Aleksandra, 29.04.,
Dagdas pag.
-80Šidlovska Antoņina, 12.04.,
Asūnes pag.
Naglis Jāzeps, 17.04., Ezernieku pag.
Locs Alberts, 19.04., Andzeļu pag.
Brile Irēna, 23.04., Andrupenes pag.
Konošonoks Jāzeps, 28.04.,
Andrupenes pag.
-85Kekers Josifs, 05.04., Svariņu pag.
Bogdanovs Ivans, 15.04., Dagda
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Sirsnīgi sveicam skaistajā
dzīves jubilejā!
* Reģistrēti Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 28.02. līdz 31.03.

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!
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