Vai Tu zināji, ka:

12. decembrī 1937. gadā iesvētīts jaunuzceltais Šķaunes
biedrību nams.
Celtniecība sākta 1935.gada
29.jūnijā, kad ielikts pamatakmens. Nama celtniecībā aktīvi piedalījās robežsargi. Ir 250
sēdvietas un plaša skatuve.
Celtniecības izmaksas 119.000
Ls.
17. decembrī 2009. gadā
Asūnē atklāta sporta zāle un
rekonstruētais tautas nams
Pasākums notiek Dagdas novada izbraukuma sēdes laikā.
19. decembrī 2003. gadā pabeigta “Narūtas” likvidēšana.
Dagdas saldumu ražotājas
“Narūta” akcionāri pilnsapulcē nolēmj apstiprināt likvidatora pārskatu un pabeigt
kompānijas likvidāciju. Par
to informē “Narūta” valdes
priekšsēdētājs Arturs Solozemnieks.
Saldumu ražošana uzsākta
70.gados, kas „Narūta” bija fabrikas „Uzvara” īpašums. 1994.gadā
fabrika atsāka ražošanu. Ražoja
1,5 tonnas halvas dienā.
1995.gadā Latgales ﬁnanšu un
investīciju kompānija, kas bija „Narūtas” akciju kontrolpaketes turētāja, noslēdza līgumu ar Maskavas
cirka direktoru Juriju NIkuļinu par
saldumu reklāmu.
Narūta ir upīte, kas tek caur Dagdu un ietek Dagdas ezerā.

25. decembrī 1989. gadā
Ezerniekos pacelts atmodas
karogs.
25. decembrī 1996. gadā Dibināta Andrupenes pagasta
Astašovas folkloras kopa
OLŪTEŅI. Ansambļa vadītāja
Inta Viļuma.
Latvijas Republikā šajos
svētkos obligāti jāizkar LR
valsts karogs:
6.decembris - pret latviešu
tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda
upuru piemiņas diena - sēru
noformējumā.
Svētku un atceres dienas šajās dienās ieteicams izkārt
LR valsts karogu:
24.decembris - Ziemassvētku vakars
25.decembris - Pirmie
Ziemassvētki
26.decembris - Otrie
Ziemassvētki
31.decembris - Vecgada
diena

Ziemassvētku un Jaungada pasākumi*

Andrupenes pagastā:

18.12. – Ziemassvētku eglīte
Andrupenes pamatskolā
20.12. – Ziemassvētku ieskaņu koncerts Andrupenes TN
„Brīnumu gaidot”
21.12. – Ziemassvētku eglīte
Andrupenes TN pirmsskolas
vecuma bērniem
22.12. – Ziemassvētku eglīte
Andrupenes bērnudārzā
25.12. – “Andrupenes lauku
sētā” “Zīmyssvātku tradīceju pyurs”
25.12. – Ziemassvētku balle
Andrupenes TN
1.01.2016. – Jaungada diskotēka Andrupenes TN

Andzeļu pagastā:
26.12. – Ziemassvētku vecītis aicina ciemos pie eglītes
pirmsskolas vecuma bērnus
Andzeļu TN
30.12. – Andzeļu Tautas
namā Ziemassvētku uzvedums no Audriņiem! Svētku diskotēka, ieejas maksa
1,00 €

Asūnes pagastā:

19.12. Ziemassvētku eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem
26.12. Ziemassvētku pasākums:
svētku
koncerts, loterija,
masku šovs, balli
spēlēs Valdis
Pudniks.

Bērziņu pagastā:
27.12.15. – “Salavecis
ciemos nāk!”
30.12.15. – Jaungada atpūtas vakars ar groziņiem

25.12. – Bērnu eglīte “Salatētis nāk!”, vakarā Masku
balle, dzīvā mūzika
31.12. – Vecgada vakara
diskotēka

Dagdā:

Ķepovas pagastā:

9.12. – Adventes Lūgšanu
brokastis
11.12. – Roku darinātāju saiets “Ziemassvētku noskaņās”. Izstāde – pārdošana
11.12. – Lielās Dagdas novada egles iededzināšana
“Solīti pa solītim uz Saulgriežiem”
25.12. – Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem “Kā Eglīte zvēriem
dziesmiņu mācīja”
26.12. – Ziemassvētku groziņu balle “Blēņas Ziemassvētku garā”, spēlēs Gints
un ES
27.12. – Vakarēšana ar folkloras kopu “Olūteņi” JIC
“Parka rozes” “Ziemas zīmes
debesīs”

Ezernieku pagastā:

Konstantinovas pagastā:

2.01.2016. - Jaungada groziņu vakars ar dzīvo mūziku

Svariņu pagastā:

25.12. – “Prieks būt kopā!”
– Ziemassvētki kopā ar visu
ģimeni
29.12. – Eglīte vismazākajiem pagasta iedzīvotājiem
/ pirmsskolas vecuma bērniem

Šķaunes pagastā:

23.12. – Bērnu eglīte
25.12. – Ziemsvētku karnevāls ar groziņiem
30.12. – Vecgada diskotēka

Pāris senču gudrības
svētkus gaidot...
§ Ziemassvētkos zem traukiem
uz galda saliek maizi, atslēgu,
gredzenu, naudu, smiltis un ļauj
katram paņemt savējo. Kas izvelk maizi – būs pārticis, atslēgu – būs saimnieks, gredzenu
– apprecēsies, naudu – kļūs
bagāts, smiltis – viss izjuks, kā uz
smiltīm būvēts.
§ Lai veiktos darbi un arī citādi
būtu izveicīgs, tad Ziemassvētku rītā pirms saules lēkta jāiekur
uguns.
§ Ziemassvētku vakarā meitas
nes malku uz istabu, ja pagales pa pārim, tad drīz apprecēsies, ja nepārī, tad ne.
§ Lai naudas nekad netrūktu,
tad Ziemassvētkos nedrīkst visu
naudu izdot.
§ Pirmajā Ziemassvētku rītā ir
jāsargā bērni, lai tie neaizskrietu uz kaimiņiem, jo tad darbs
neveicoties.

*Pasākumu norises laiku skatīt
www.dagda.lv vai pasākumu
afišās.

25.12. – Ziemassvētku koncerts, vakarā - groziņu balle
visām paaudzēm ar 80-to
gadu diskomūziku
27.12. – Bērnu eglīte

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 7. janvārī
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19.novembra Domes sēdē

Kārtējā Dagdas novada domes sēde notika Svariņu pagasta Svarincos un tajā lēma par grozījumiem
vairākos saistošajos noteikumos un par SIA “Dagdas
komunālā saimniecība” valdes locekli.
Kā pirmo jautājumu deputāti izskatīja un pieņēma
zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu
izpildi oktobrī - novembrī.
Tika veikti grozījumi:
• 10.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”;
• 27.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.9 “Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas)
statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā”;
• 24.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas
novadā”;
• 23.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā”.

apstiprināti grozījumu izstrādes darba uzdevumi.
Deputāti atcēla 2015.gada 17.septembra domes
sēdes lēmumu “Par zemes nomas līguma slēgšanu”
(protokols Nr.12., 8.§) un pārtrauca zemes nomas līgumu ar I.V. uz zemes vienību.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības iestādes
VSPC ”Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmi 2016.gadā uz 1 personu un
uz 1 īpaši kopjamu personu.
2 personām tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Deputāti izskatīja jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu un nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas nomaksas
termiņa pagarināšanu.
Tika nolemts uzsākt Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādi, un

Izskatīja jautājumus par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežrozītes”, Rabši,
Dagdas pagastā, un “Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagstā, atsavināšanu.
Deputāti nolēma rīkot nekustamā īpašuma – zemes
gabala ar kadastra numuru 6009 001 0284 daļas 100
m2 platībā, kas atrodas Dagdas pilsētā, Dagdas
novadā, nomas tiesību izsoli un apstiprināja izsoles
noteikumus.

Lēma par pašvaldības autoceļu uzturēšanas tehnisko specifikāciju ar 2016.gada 1.janvāri.
Pašvaldības iestādēm nodeva pamatlīdzekļus.
Veica grozījumus Dagdas TIC suvenīru cenrādī,
papildinot to ar preci “Dagdas novada kalendārs
2016.gadam” un nosakot tā cenu – 1,50 EUR.
Atzina par nenotikušām Ezernieku un Konstantinovas pagastu pārvalžu autobusu izsoles, un nolēma
tos atsavināt par brīvu cenu. Apstiprināja pašvaldības dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 3 – 5, Asūnē, izsoles
rezultātus.

Tika atcelts Dagdas novada pašvaldības būvval-

Atskats uz pašvaldības konkursa
“Sabiedrība ar dvēseli 2015”
rezultātiem

Jau otro gadu pēc kārtas iedzīvotāji apvienojas grupās, lai
risinātu kādu viņiem aktuālu problēmu, un pašvaldība dod
iespēju to realizēt, atbalstot ar finansējumu. Dagdas novada
pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli
2015” tika iesniegti 24 projekti, salīdzinot ar 13 projektiem 2014.
gadā. Vērtēšanas komisija finansiāli atbalstīja 11 projektus ar
kopējo finansējumu 5000 EUR.
Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltītajā
pasākumā, Dagdā, 17.novembrī, iedzīvotaju grupām, kuras
realizēja projektus, tika pasniegtas Dagdas novada pašvaldības Pateicības par veiksmīgu projekta realizāciju. Kā labāko šī
gada projektu vērtēšanas komisija atzīmēja iedzīvotāju grupas
“Brīvības ielas 5, Daugavpils ielas 11, 13 un Alejas ielas 5 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji” projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu māju pagalmā” un apbalvoja to ar 50 EUR
naudas balvu.
Gribu pateikties visiem, kas pielika savu roku šo projektu
realizācijā, kopīgiem spēkiem visas labās idejas tika veiksmīgi
īstenotas dzīvē.
Ar plašāku informāciju par realizētajiem “Sabiedrība ar dvēseli 2015” projektiem var iepazīties novada mājaslapā www.
dagda.lv sadaļā Projekti > Pašvaldības projekti > Sabiedrība ar
dvēseli 2015.
Artjoms Gekišs
Dagdas novada pašvaldības
projektu koordinators

Projekts nobeiguma etapā
Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas Šķaunes Māmiņu centrs īsteno projektu ““Māmiņu centra” darba uzlabošana Dagdas novada Šķaunē.” Līgums
par projekta uzsākšanu tika parakstīts 1. aprīlī 2014. gadā, projekta atbalstītāji – Ināra un Boriss Teterevi.
Projekta ietvaros pagasta centrā tika uzstādīta rotaļu laukuma pilsētiņa, veikts remonts divās centra telpās, iegādāta biroja tehnika, kā arī nomainīti logi un ārdurvis. Turpinoties aktivitātēm, bija godināti brīvprātīgie atbalstītāji un cītīgi strādāts,
ievērojot plānu, kas bija atrunāts līguma parakstīšanas dienā.
Projekta laikā liela uzmanība tika pievērsta pasākumiem, kas
tādējādi motivēja bērnus, jauniešus un vecākus līdzdarboties
sabiedriskajos procesos, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
Mūsu komanda ir gandarīta par projekta norisi un saka paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam par atbalstu, kā arī personīgi Ievai Ernštreitei un Jelenai Barkānei, kas vienmēr atrada
laiku, lai izsmeļoši atbildētu uz mūsu jautājumiem.
Paldies Dagdas novada domei par projekta līdzfinansējumu
un, protams, mūsu Šķaunes pagasta pārvaldei par atbalstu.
Pagasta iedzīvotājiem īpašs paldies par sadarbību projekta īstenošanā, un ceru uz turpmāko līdzdarbošanos.

LSK Šķaunes Māmiņu centra
vadītāja Sandra Drozdova

des 2015.gada 10.jūlija paziņojums Nr.11-6/15/592
un nolemts izbeigt administratīvo lietu faktu trūkuma
dēļ.
Veica izmaiņas Administratīvās komisijas sastāvā,
atbrīvojot no komisijas locekļa amata Aldi Beitānu,
un viņa vietā ievēlēja Viktoriju Virzu.
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dagdas
komunālā saimniecība” valdes locekli uz 5 gadiem
tika ievēlēts Viktors Petrovskis. Tāpat arī sēdē tika izskatīts jautājums par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kapitāla daļu turētāja pārstāvi, nododot
pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības Dagdas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniekam Raitim Azinam.
Tika izskatīti jautājumi par nekustamo īpašumu
sadali un jaunu nosaukumu piešķiršanu; par zemes
nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas līgumu
slēgšanu; par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P.
M. Andrupenes pagastā; par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par zemes
vienību sadali un piekritību pašvaldībai; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība
/ Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

““Mārīšu”, “Bitīšu” un “Ķipariņu” ceļojums pa
19.-20. gs. Latviju”

Par godu Latvijas 97. gadadienai pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte” no 9. līdz 20.novembrim, pēc skolotāju iniciatīvas un bērnu vecāku un vecvecāku aktīvas līdzdalības, tika sarīkota
seno priekšmetu, darbarīku un rotaslietu izstāde ““Mārīšu”, “Bitīšu” un “Ķipariņu” ceļojums pa
19.-20. gs. Latviju”.
Izstāde tapusi ar domu, lai pirmsskolas vecuma bērniem rastos priekšstats par to, kā dzīvoja,
strādāja, atpūtās mūsu senči. Saules staru un diens gaismas apspīdētajā gaitenī varam redzēt
lielu klāstu pagājušā gadsimta darbam nepieciešamo instrumentu un darbarīku, kuru darbības
princips mūsdienu jaunajai paaudzei ne tikai nav saprotams un izbaudāms darbā, bet ir kaut kas
pavisam nezināms un mistisks. Ar lielu interesi izstādes eksponātus vēroja ne tikai iestādes bērni
un skolotājas, bet arī bērnu vecāki un vecvecāki, kuru atmiņā atausa kāda epizode par darbu
ar izstādē redzamo priekšmetu. Laiku pa laikam gaitenī bija sastrēgumi, jo daudziem gribējās
atsaukt atmiņā to laiku tradīcijas, tāpēc turpat uz vietas sākās diskusijas par to, kādam darbam
ir nepieciešams izstādē redzamais priekšmets. Neskatoties uz jaunajām un modernajām mūsdienu tehnoloģījām, mēs nedrīkstam aizmirst savus senčus, savu senču vēsturi un tradīcijas, jo nevar
izveidot un iemācīt patiesus savas Dzimtenes, Latvijas un tautas cienīgus pilsoņus, aizmirstot savu
pagātni.
Gribas teikt paldies visiem bērnu vecākiem, vecvecākiem, skolotājām, kas bija atsaucīgi un
labprāt nogādāja uz izstādi visus pieejamos eksponātus un relikvijas. Lai mums visiem gaiša, labklājīga un mierīga nākotne mūsu skaistajā Latvijā!
Pirmsskolas skolotājas: Anželika, Iveta, Ilona, Ērika, Nataļja, Dace

Dagdas biedrība “Nākotnei” saņem finansējumu
iecerēm savā novadā

2015. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu saņēmušas 50 Latvijas biedrības un nodibinājumi, kuru darbība aptver
48 Latvijas novadus. Tostarp novembrī atbalstītas jaunas aktivitātes astoņās rosīgās organizācijās, arī biedrībā “Nākotnei” no
Dagdas novada.
Biedrība Dagdas novada nelielajā Bērziņu pagastā cītīgi darbojas piekto gadu. Īpaša šī nelielā
pagasta ikdienas vēlme ir dzīvot radoši. Soli pa solim ir radīta vide, kurā pagasta iedzīvotāji ir aicināti
saturīgi pavadīt brīvo laiku. Rokdarbu darbnīcas izveide ir labs papildinājums jau esošajām iespējām – nodarbībām “Ģimenes atbalsta centrā”. Apkārtējo iedzīvotāju krāšņie un oriģinālie rokdarbi
jau sen ir visu uzmanības lokā. Projekts “Radošās rokas biedrībā “Nākotnei”” (EUR 1`785) dos iespēju
pašiem apgūt prasmes darināt skaistus darbus, sagādājot prieku sev un līdzcilvēkiem.
Novembrī fonda programmas “Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros atbalstu saņēma astoņas biedrības:
Rēzeknes pilsētas Teātris-studija “Joriks”, biedrība „Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs”,
Tukuma pilsētas pensionāru biedrība, ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” Talsos, biedrība
“Sukrums” Baltinavā, biedrība “Nākotnei” no Dagdas novada, Tukuma biedrība „Asni 3139” un Madonas biedrība “Mēs saviem bērniem”.
Visas biedrības un nodibinājumi, kas saņēma fonda atbalstu, ar savu rosību bagātina apkaimes
iedzīvotāju dzīvi un palīdz līdzcilvēkiem. Atbalstīto organizāciju aktivitātes aptver dažādas jomas,
tostarp sociālo palīdzību, darbu ar bērniem un ģimenēm, kultūru un radošas iniciatīvas, darbu ar
senioriem, jauniešu aktivitātes.
Kopumā programmā “Nāc un dari! Tu vari!”
2015. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds
saņēma izskatīšanai 320 dažādas ieceres, no
kurām 113 pārtapa konkrētu projektu pieteikumos. No tiem šogad atbalstīta 50 projektu
īstenošana, aptverot 48 Latvijas novadus.
Organizāciju veikums programmā “Nāc un
dari! Tu vari!” ir ieguldījums to ilgtermiņa attīstībā. Organizāciju darbību atzinīgi novērtējušas
vietējās pašvaldības un to veiksmīgā sadarbība ir labvēlīgi ietekmējusi vietējo iedzīvotāju
ikdienas dzīvi.
Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagdas Novada Ziņas

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumi
1.oktobrī Dagdā darbu uzsācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).
VPVKAC izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu tuvāk savai dzīvesvietai un maksimāli ievērotu viņu intereses
un ietaupītu laiku.
VPVKAC darbojas saskaņā ar vienotiem principiem un tajā ir nodrošināta pašvaldības pakalpojumu un noteiktu valsts pārvaldes iestāžu (LAD, NVA,
UR, PMLP, VID, VSAA, VDI un VZD ) minimālā pakalpojumu groza sniegšana.
VPVKAC nav pieejami visi valsts iestāžu pakalpojumi. Gadījumā, ja pakalpojums nav pieejams
VPVKAC, klientu apkalpošanas speciālists sniegs informāciju par pakalpojuma saņemšanas iespējām,
par pakalpojuma turētājiestādes darba laiku, kontaktiem un klientu pieņemšanas laikiem.
Publicējam pilnu pakalpojumu sarakstu, ko ikviens
var saņemt klientu apkalpošanas centrā:
Dagdas novada pašvaldība:
Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana
Lauku atbalsta dienests (LAD):
Iesniegumu pieņemšana par platību maksājumu
pieņemšanu pašvaldībā
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
1. Iesniegumu pieņemšana par:
1.1. Algas nodokļa grāmatiņu (ANG);
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un
paroli EDS lietošanai;
2. Gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana;
3. Atbalsta sniegšana darbam EDS/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
1. Šādu iesniegumu pieņemšana:
1.1. Apbedīšanas pabalsts;
1.2. Bērna invalīda kopšana pabalsts;
1.3. Bērna kopšanas pabalsts;
1.4. Bērna piedzimšanas pabalsts;
1.5. Bezdarbnieka pabalsts;
1.6. Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālai apdrošināšanai;
1.7. Datu par personas apdrošināšanas stāžu līdz
1996.gada 1. janvārim uzkrāšana
1.8. Ģimenes valsts pabalsts;
1.9. Invaliditātes pensija;
1.10. Maternitātes pabalsts;
1.11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
1.12. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
1.13. Paternitātes pabalsts;
1.14. Slimības pabalsts;
1.15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle;
1.16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa;
1.17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
1.18. Vecāku pabalsts;
1.19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
2. Atbalsts e-lēmumu apskatei portālā www.latvija.
lv un izdrukai;
3. Atbalsts e-izziņu iegūšanai portālā www.latvija.lv
(12 izziņas) un izdrukai.
Uzņēmumu reģistrs
1. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros”;
• Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
• Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
• Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju
(dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

2.Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu
pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”;
• Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtība, maksa par pakalpojumu, termiņi).
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
Konsultāciju sniegšana par NVA pakalpojumiem
Valsts zemes dienests (VZD)
Konsultāciju sniegšana par šādiem iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:
• Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar
datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā;
• Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas
lietas sagatavošana;
• Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana
vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums);
• Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra
informācijas sistēmā;
• Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem
vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
(e-pakalpojums);
• Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas
nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams
e-pakalpojums);
• Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes
dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums);
• Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no
Valsts zemes dienesta arhīva;
• Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem;
• Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū;
• Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un
dokumentu sagatavošana;
• Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko
vērtību (pieejams e-pakalpojums);
• Inženierbūves reģistrācija / aktualizācija Kadastra
informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas
pamata;
• Kadastra informācija mantojuma lietai;
• Kadastra informācija par nekustamo īpašumu
(piederība un sastāvs);
• Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);
• Mani dati Kadastrā (pieejams e-pakalpojums);
• Mobilā aplikācija kadastrs.lv;
• Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā;
• Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums);
• Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums);
• Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana
un dokumentu izsniegšana;
• Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums);
• Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par
kadastra objektu;
• Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);
• Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums);
• Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana
(e-pakalpojums);
• Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums);
• Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata;
• Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu
(pieejams e-pakalpojums);
• Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai
dzēšana Kadastra informācijas sistēmā;
• “Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
Konsultāciju sniegšana par šādiem e-pakalpojumiem:
• Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;

Dagdas novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod Konstantinovas pagasta pārvaldes autobusu
SETRA S 211 HD.
Autobusa SETRA S 211 HD cena EUR 450, kas atbilst lūžņu cenai.
Autobusa atrašanās vieta: Konstantinovas pagasts, Dagdas novads. Apskate iespējama līdz 2015.gada
10.decembrim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Dagdas novada
pašvaldības Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Trūli (tālr.: 28323631).
Personām, kuras vēlas iegādāties minēto autobusu, līdz 2015.gada 10.decembra plkst.17.00 jāiesniedz
pieteikums Dagdas novada pašvaldības kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
Ja uz autobusu SETRA S 211 HD iegādi pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.
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• Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot
personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;
• Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
• Manā īpašumā deklarētās personas;
• Mani dati Iedzīvotāju reģistrā;
• Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
• Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi;
• Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
• Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa;
• Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri
uzturas ārvalstīs;
• Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
• Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē;
• Šengenas vīzas pieteikums;
• Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
Valsts darba inspekcija (VDI)
Iestādes e-pakalpojumu saraksts:
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:
• Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas
atbildes saņemšana;
• Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības
apdraudējuma faktu darbā;
• Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
• Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:
• Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
• Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
• Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas
atbildes saņemšana;
• Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana;
• Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai;
• Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai;
• Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par
novērstajiem pārkāpumiem;
• Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana;
• Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana;
• Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:
• Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par
cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana;
• Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi
nelaimes gadījumā darbā;
• Darbavietas higiēniskais raksturojums;
• Ziņojums par arodslimības gadījumu;
• Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu;
• Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.
Tādējādi iedzīvotāji un uzņēmēji varēs saņemt
valsts un pašvaldības pakalpojumus vienkopus – ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!
Ja Jums rodas kādi papildus jautājumi par VPVKAC
darbību, sniegtajiem pakalpojumiem, varat zvanīt
656 81701 vai rakstīt vpvkac@dagda.lv. Informācija
ir pieejama arī Dagdas novada mājas lapā www.
dagda.lv/pasvaldiba/klientu-apkalposanas-centrs
un valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
Kā arī klātienē VPVKAC Dagdā, Alejas ielā 4,
1.stāvā. Centra darba laiks ir katru darba dienu no
plkst.8:15 līdz plkst.17:00, ar pusdienu pārtraukumu
no plkst.12:15 līdz 13:00.
Informāciju apkopoja:
Guna Malinovska

Kalendārs 2016. gadam
Ir izdots Dagdas novada kalendārs 2016.gadam.
Kalendāru var iegādāties Tūrisma informācijas
centrā Skolas ielā 6, Dagdā, un tā cena ir 1,50 €.
Šogad kalendārā attēloti visi novada pagasti
un Dagdas pilsēta. Ikkatra mēneša lapā varēsiet redzēt katrai apdzīvotai vietai raksturīgākās
vietas, ēkas, nodarbošanos. Bilžu autori ir mūsu
novada iedzīvotāji.
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Dagdas Novada Ziņas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdā

2015.gada 20.augustā
Nr. 6
(protokols Nr.11, 1.§)
precizēts 2015.gada 22.oktobrī
(protokols Nr.14, 3.§)

„Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas
novadā”

Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma 15.1panta otro un trešo
daļu,
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma14.panta 2.1 daļu un
15.panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. Dagdas novada administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošos tūrisma objektus un tūrisma maršrutos iekļautās apskates vietas (1.pielikumā), par kurām vispusīgu informāciju var sniegt tūristu gids, kurš
apliecinājis savu profesionālo kvalifikāciju (turpmāk
– gids) un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis
gida sertifikātu (2.pielikums);
1.2. prasības gidu profesionālai kvalifikācijai;
1.3. kārtību, kādā sertificē gidus;
1.4. institūciju, kas sertificē gidus;
1.5. kārtību, kādā sniedz gidu pakalpojumus;
1.6. kārtību, kādā īsteno gidu profesionālās darbības
uzraudzību un kontroli.
2. Gids, kurš sniedz tūristu gida pakalpojumus ārvalstīs
un atbilst šīs valsts normatīvo aktu prasībām tūristu gidu
pakalpojumu sniegšanas jomā, tūristu gida īslaicīgus
pakalpojumus Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma
izpratnē un informāciju par Dagdas novada administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošajiem tūrisma objektiem un apskates vietām var sniegt bez šajos
saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā noteiktās
tūristu gidu profesionālās kvalifikācijas apliecināšanas
un bez Dagdas novada tūristu gida sertifikāta, iesniedzot paziņojumu (3.pielikums) par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā Dagdas tūrisma informācijas centrā (tic@dagda.lv) ne vēlāk kā
līdz brīdim, kad tiek sniegts īslaicīgs pakalpojums.
II. Sertifikācijas kārtība
3. Gida profesionālo kvalifikāciju apliecina vismaz viena no šādām dokumentu grupām:
3.1. akreditētas augstākās izglītības programmas, kas
piešķir tūristu gida kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments;
3.2. akreditētas augstākās izglītības programmas, kas
piešķir attiecīgo tūrisma nozares speciālista kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments;
3.3. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī ne mazāk kā viena
gada pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments (tūrisma operatora vai aģenta izsniegta izziņa);
3.4. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī licencētas tūristu
gidu profesionālās pilnveides programmas vai tūristu gidu kursu programmas apguvi apliecinošs dokuments;
3.5. vidējās izglītības ieguvi apliecinošs dokuments,
ne mazāk kā piecu gadu pieredzi tūristu gidu darbā
apliecinošs dokuments (tūrisma operatora vai aģenta

izsniegta izziņa).
4. Gidus sertificē Dagdas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izpilddirektora izveidota sertifikācijas komisija (turpmāk – Komisija) piecu locekļu sastāvā, kas darbojas uz nolikuma pamata. Komisijas
sastāvā ir pārstāvji no Pašvaldības, tūrisma nozares un
Rēzeknes Augstskolas.
5. Sertifikāta piešķiršanai pretendents iesniedz Pašvaldībā pieteikumu papīra formā vai elektroniskā formā
(dome@dagda.lv) atbilstoši normatīvajiem aktiem
par elektronisko dokumentu noformēšanu, norādot
vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, pakalpojumu sniegšanas valodu vai valodas, pievienojot šādus dokumentus:
5.1. profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta
kopiju;
5.2. valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta
kopiju, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams apliecināt valsts valodas prasmi;
5.3. svešvalodas, kurā pretendē sniegt gida pakalpojumus, zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju;
5.4. dzīves aprakstu (CurriculumVitae);
5.5. citu dokumentu, kas apliecina gida profesionālo darbību, profesionālo pilnveidi un darba pieredzi
(tūrisma nozares apvienību, asociāciju u.c. institūciju
izsniegta rekomendācija), kopijas.
6. Komisija viena mēneša laikā izskata pieteikumu,
tam pievienotos dokumentus un izvērtē pretendenta zināšanas un prasmi ekskursijas sagatavošanā un
novadīšanā. Komisija pieņem lēmumu par Dagdas
novada tūristu gida sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu un rakstiski par to informē pretendentu.
7. Komisija var atteikt izsniegt gida sertifikātu šādos
gadījumos:
7.1. pretendents nav iesniedzis šo noteikumu 5.punktā
noteiktos dokumentus;
7.2. pretendents neatbilst kādai no šo noteikumu
3.punktā minētajai prasībai;
7.3. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.
8. Dagdas novada gida sertifikāts tiek piešķirts uz trim
gadiem.
9. Sertifikāta darbības pagarināšanai vai atjaunošanai Pašvaldībā papīra formā vai elektroniskā formā
(dome@dagda.lv) atbilstoši normatīvajiem aktiem
par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedzams pieteikums, norādot vārdu, uzvārdu, personas
kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, pakalpojumu sniegšanas valodu vai valodas,
pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina gida
zināšanu, profesionālās kvalifikācijas un prasmju pilnveidošanu.
Sertifikāta derīguma termiņu pagarina vai atjauno uz
trim gadiem.
10. Pretendents sedz identifikācijas zīmes dublikāta
sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas saskaņā ar
Pašvaldības apstiprinātu cenrādi.
11. Komisija var anulēt sertifikātu, ja konstatēts, ka:
11.1. gids ir administratīvi sodīts par pakalpojumu
sniegšanas noteikumu pārkāpšanu;
11.2. gids neievēro šajos noteikumos noteiktos pienākumus;
11.3. gids izdarījis pārkāpumus, kas nav savienojami ar
gida profesionālo darbību;

11.4. ir saņemtas sūdzības, ka gids sniedzis nepatiesu,
maldinošu, kļūdainu informāciju, kas kaitējis pilsētas
vietas tēlam;
11.5. ir saņemtas ziņas no kontrolējošām iestādēm par
gida rupjiem vai atkārtotiem pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
11.6. pretendents, lai saņemtu, pagarinātu vai atjaunotu sertifikātu, ir apzināti sniedzis nepatiesas ziņas.
12. Informācija par gidiem, kā arī to sniegtiem pakalpojumiem, tiek publicēta Pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv un Dagdas tūrisma informācijas centra interneta vietnē www.visitdagda.com.
13. Dagdas novada pašvaldība veic Dagdas novada
gidu reģistru, kurā iekļauj šādu informāciju:
13.1. tūristu gida vārdu, uzvārdu un personas kodu;
13.2. tūristu gida sertifikāta numuru un darbības termiņu;
13.3. tūristu gida pakalpojumu sniegšanas valodu vai
valodas;
13.4. informāciju par komisijas lēmumiem attiecībā uz
tūristu gidu.
III. Gidu pakalpojumu sniegšanas kārtība
14. Informāciju par Dagdas tūrisma objektiem var
sniegt tikai Dagdas tūrisma informācijas centra darbinieki, Dagdas novada gidi un ārvalstu gidi, kas iesnieguši Dagdas tūrisma informācijas centrā paziņojumu
par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Dagdas
novadā.
15. Komisija gidam piešķir identifikācijas zīmi (4.pielikums), kas tiek lietota visā profesionālās darbības
laikā, novietojot to pakalpojuma saņēmējam viegli
saskatāmā vietā.
16. Gidam ir šādi pienākumi:
16.1. sniegt vispusīgu un precīzu informāciju par Dagdas novada tūrisma objektiem un apskates vietām;
16.2. informāciju sniegt valodā vai valodās, kuras pieteiktas pakalpojumu sniegšanai;
16.3. ar savu darbību veicināt Dagdas novada popularitāti;
16.4. pildot profesionālos pienākumus, nesmēķēt un
nelietot alkoholu un citas apreibinošas vielas, kā arī
ievērot vispārējas ētikas un morāles normas;
16.5. pastāvīgi atjaunot un papildināt savas zināšanas
par Dagdas novada tūrisma objektiem un apskates
vietām, kā arī pilnveidot tūristu gida profesionālās zināšanas un prasmes.
IV. Uzraudzība un kontrole
17. Šo saistošo noteikumu izpildi kontroli Dagdas novada pašvaldības Administratīvā komisija.
18. Par pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.
V. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
19. Lēmumu vai faktisko rīcību persona var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājums
20. Noteikumi publicējami un stājas spēkā no 2016.
gada 1.janvāra.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja
S.Viškure

Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 20.augusta saistošo noteikumu Nr.6
„Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija

Saskaņā ar Tūrisma likuma 15.1panta otro daļu pašvaldība tiesīga savas administratīvās teritorijas publiskajā ārtelpā noteikt tos tūrisma objektus, kā arī tūrisma
maršrutos iekļautās apskates vietas, par kurām vispusīgu informāciju var sniegt tāds tūristu gids, kurš ir apliecinājis savu profesionālo kvalifikāciju; trešo daļu – noteikt
prasības tūristu gidu profesionālajai kvalifikācijai, kārtību, kādā sertificē tūristu gidus, sniedz tūristu gidu pakalpojumus un īsteno viņu profesionālās darbības uzraudzību un kontroli, institūciju, kas sertificē tūristu gidus, kā arī tos publiskajā ārtelpā esošos tūrisma objektus un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt tūristu
gidi, kuri ir apliecinājuši savu profesionālo kvalifikāciju.
Saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma14.panta 2.1daļu un 15.panta sesto daļu pašvaldības domei ir tiesības izdot saistošos noteikumus, kas nosaka
kārtību, kādā izsniedzama atļauja konkrēta pakalpojuma sniegšanai publiskās vietās, kā arī noteikt konkrēta pakalpojuma un konkrēta īslaicīga pakalpojuma
sniegšanas kārtību publiskās vietās.
Šobrīd tūristu gida pakalpojumus var sniegt jebkura persona neatkarīgi no tās izglītības, profesionālās kvalifikācijas vai zināšanām. Šāda situācija nav pieļaujama.
Tāpēc, lai nodrošinātu precīzas un vispusīgas informācijas sniegšanu par Dagdas novada tūrisma objektiem un apskates vietām, nepieciešams noteikt prasības
gidu kvalifikācijai un tos sertificēt.
Saistošie noteikumi ļaus iespēju personām, kas ieguvuši profesionālo kvalifikāciju tūrisma vadībā, iekļauties darba tirgū un gūt pieredzi ekskursiju vadīšanā.
2015.gada desmit mēnešos Dagdas Tūrisma informācijas centrā (TIC) apkalpoto tūristu skaits (sniegta tūrisma informācija par Dagdas novadu) – 528 personas;
novadītas ekskursijas personām, kuri apmeklēja Dagdas novadu starptautisko festivālu, novada svētku un citu pasākumu norises laikā (Dagdas novada ciemiņi no
Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas, Lietuvas) – 1164 personas; novadītās ekskursijas ekskursantu grupām (no Latvijas reģioniem) – 66 personas; novadītas
ekskursijas skolēnu grupām - 227 skolēni;
Pamatojoties uz Dagdas TIC statistiskajiem datiem, pēdējo trīs gadu laikā Dagdas novadā vērojama tūristu skaita pieauguma tendence. Dagdas novada pašvaldības ieņēmumi no tūrisma 2015.gada desmit mēnešos sastāda 14 574 eiro.
Galvenās tūristu piesaistes/objekti ir: Dagdas pilsētas vēsturiskais centrs, Dagdas Romas katoļu baznīca, Dagdas muižas parks, Lubānas pilskalns, novadpētniecības
izstāžu zāle “Patria”, Kroma kolns, Ežezers, Piloru ozolu audze, muzejs “Andrupenes lauku sēta”, Jaundomes muižas vides izglītības centrs un ekspozīcijas zāle, vides
izglītības un kultūras centrs “Ķepa”, “Mīlestības taka”.
Dagdas novadā uz doto brīdi nav sertificētu praktizējošo gidu. Ekskursijas vada Dagdas tūrisma informācijas centra 2 darbinieki latviešu un krievu valodā. Prognozējamais gidu skaits, kas veiks sertificēšanos, ir 10 personas, kuras izteikušas vēlēšanos iegūt Dagdas novada gida sertifikātu.
Gidiem, kas vēlēsies sertificēties, būs jāsedz sertifikāta un identifikācijas zīmes sagatavošanas izmaksas, kas sastādīs aptuveni 10 EUR.
2. Īss projekta satura Saistošie noteikumi nosaka:
izklāsts
– tūrisma objektus un tūrisma maršrutos iekļautās apskates vietas, par kurām vispusīgu informāciju var sniegt tūristu gidi, kuri apliecinājuši savu profesionālo kvalifikāciju un saņēmuši gida sertifikātu;
– prasības gidu profesionālai kvalifikācijai;
– kārtību, kādā sertificē gidus;
– institūciju, kas sertificē gidus;
– kārtību, kādā sniedz gidu pakalpojumus;
– kārtību, kādā īsteno gidu profesionālās darbības uzraudzību un kontroli.
/turpinājums piektajā lappusē..../

/paskaidrojuma raksta turpinājums.../
3. Informācija par plānoto projek- Identifikācijas zīmes dublikāta
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu sagatavošanas un izsniegšanas
iemaksas.
4. Informācija par plānoto proTiks sakārtota tūristu gidu darbības
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vide Dagdas novadā un veicividi pašvaldības teritorijā
nāta tūrisma attīstība novadā
kopumā.
5. Informācija par administratīva- Saistošo noteikumu izpildi nodrošijām procedūrām
nās Dagdas novada pašvaldības
izpilddirektora izveidota sertifikācijas komisija.
6. Informācija par konsultācijām
Saistošie noteikumi izstrādāti,
ar privātpersonām
konsultējoties ar Dagdas Tūrisma
informācijas centru un Rēzeknes
Augstskolas pārstāvjiem.
1.pielikums
Dagdas novada pašvaldības
2015.gada 20.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.6

Dagdas novada administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā
esošie tūrisma objekti un apskates vietas, par kurām informāciju
drīkst sniegt tūristu gidi, kuri ir apliecinājuši savu profesionālo
kvalifikāciju un saņēmuši gida sertifikātu
Tūrisma objekti
Dagdas pilsētā

Tūrisma objekti Dagdas novada pagastos

1. Dagdas muižas
parks
2. Novadpētniecības izstāžu zāle
“PATRIA”
3. Dagdas Vissvētās
Trīsvienības
Romas katoļu baznīca
4.
Dagdas
Sv.
Pokrova-Nikolaja
vecticībnieku baznīca
5. Dagdas Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo
baznīca
6. Dagdas pilsētas
vēsturiskais centrs
7. Piemineklis “Sērojošā māte”
8. 2. pasaules kara
upuru kapi
Ebreju kapi

1. Dagdas ala
2. Dagdas pilskalns
3. Lubāna pilskalns
4. Ežezers
5. Dagdas ezers
6. Piloru ozolu audze
7. Andrupenes purva taka
8. Mīlestības taka
9. Kromakolns
10. Muzejs “Andrupenes lauku sēta”
11. Konstantīna Raudives piemiņas istaba (Asūnē)
12. Svariņu novadpētniecības istaba
13. Jaundomes vides izglītības centrs un ekspozīcijas zāle (Ezernieku pag.)
14. Vides un kultūras centrs “Ķepa” (Ķepovas
pag.)
15. Marijas Andžānes piemiņas istaba (Šķaunē)
16. Piemiņas akmens filozofam Konstantīnam
Raudivem (Ķepovas pag.)
17. Jāņa Baško piemiņas vieta (Ezernieku pag.)
18. Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas
Skapulāra karalienes Romas katoļu baznīca
19. Asūnes Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīca
20. Beresnes Svētās Annas Romas katoļu baznīca
21. Sv. Erceņģeļa Miķeļa Boltō kapela (Ezernieku pag.)
22. Lūgšanu namiņš (Bērziņu pag.)
23. Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas
katoļu baznīca
24. Bukmuižas Svētā Ludviķa Romas katoļu baznīca
25. Okras Svētā Hieronima Romas katoļu baznīca
26. Rudušķu Vecticībnieku lūgšanu nams

2.pielikums
Dagdas novada pašvaldības
2015.gada 20.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.6

Dagdas novada tūristu gida sertifikāta paraugs
Sertifikācijas institūcijas logo

Institūcijas nosaukums, reģistrācijas
numurs, adrese
Dagdas novada tūristu gida sertifikāts
Nr._______
(sertifikāta kārtas numurs)
________________________________________
(vārds, uzvārds)
________________________________________
(personas kods)
________________________________________

(pakalpojuma sniegšanas valodas)
Sertifikāts izsniegts ________.gada ________.________________________
Sertifikāts derīgs līdz _______.gada ________. ________________________
Dagdas novada tūristu gida sertifikāts ir izsniegts atbilstoši Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 20.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.6 „Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā”.
Tas apliecina sertifikāta īpašnieka profesionālo kvalifikāciju un dod
tiesības sniegt informāciju par Dagdas novada tūrisma objektiem.
___________________________________________________________
(komisijas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)
Z.v.
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4.pielikums
Dagdas novada pašvaldības
2015.gada 20.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.6

Dagdas novada tūristu gida identifikācijas zīmes paraugs
Averss
Gida fotogrāfija
Sertifikāta numurs

……..

Dagdas novada tūristu gids
Sertifikācijas institūcijas logo
Vārds, uzvārds
Sertifikāts derīgs no DD.MM.GGGG. līdz DD.MM.GGGG.

Pakalpojuma sniegšanas valodas
Tūristu gida paraksts
Piezīme. Identifikācijas zīmi izgatavo no materiāla, kas nodrošina ilgstošu identifikācijas zīmes lietošanu.

Reverss
Persona, kurai izsniegta šī identifikācijas zīme, ir tiesīga sniegt Dagdas novada tūristu gida pakalpojumus saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 20.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par tūristu gidu
pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā”.
___________________________________________________
(komisijas vadītāja vārds, uzvārds, paraksts)
Z.v.
Identifikācijas zīmes atrašanas gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 656 81434

3.pielikums
Dagdas novada pašvaldības
2015.gada 20.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.6

Paziņojums par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā/
Notification about temporary provision of tourism services in Dagda municipality
1. Paziņojums ir / The notification is
(vajadzīgo atzīmēt ar X / mark with X)

pirmreizējs/ first-time atkārtots/ repetitive

2. Informācija par īslaicīga pakalpojuma sniedzēju/ Information about the provider of temporary service:
2.1. vārds, uzvārds/ name, surname
2.2. personas kods vai personas identifikācijas
numurs/ personal code or personal identification number
2.3. valsts, kurā ir reģistrēta saimnieciskā darbība/ country where the business is registered
2.4. atzīšanas vai reģistrācijas numurs rezidences valstī/ recognition or registration number in
country of residence
2.5. adrese rezidences valstī/ address in residence country
2.6. e-pasta adrese/ e-mail address
2.7. tālruņa numurs/ phone number
3. Datums, no kura līdz kuram vai kurā plānots
sniegt pakalpojumu Dagdas novada administratīvajā teritorijā/ Dates (from which to which) it
is planned to provide service in the administrative territory of Dagda municipality
4. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa. / I affirm that information provided is true.
Datums* / Date * ___________________________
________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)
(name, surname, signature*)
Aizpilda Dagdas novada pašvaldības amatpersona / Fills the official of Dagda municipality
5. Paziņojuma reģistrācijas datums
/ Date of registration of the notification
_________________________________

6. Dagdas novada pašvaldības amatpersona / The official of Dagda
municipality
________________________________ (vārds, uzvārds, paraksts*)
(name, surname, signature*)

* Paziņojuma rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. / The properties “signature” and “date” are
not to be filled, if the document is prepared according to regulations of formatting electronic documents.

Dagdas novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod Ezernieku pagasta pārvaldes autobusu
SETRA S 215 RL.
Autobusa SETRA S 215 RL cena EUR 450, kas atbilst lūžņu cenai.
Autobusa atrašanās vieta: Ezernieku pagasts, Dagdas novads. Apskate iespējama līdz 2015.gada
10.decembrim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Dagdas
novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Andžānu (tālr.: 26565249).
Personām, kuras vēlas iegādāties minēto autobusu, līdz 2015.gada 10.decembra plkst.17.00 jāiesniedz pieteikums Dagdas novada pašvaldības kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
Ja uz autobusu SETRA S 215 RL iegādi pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota izsole starp
šīm personām.

Izglītības ziņas

Skolās rit spraigs mācību darbs, strauji tuvojas pirmā semestra beigas. Novembrī sākās mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu maratons, kurš turpināsies līdz pat aprīlim, kurā skolēni varēs apliecināt sevi dažādos mācību priekšmetos, pielietojot apgūtās prasmes un iemaņas. Kā pirmās uzsāka maratonu Dagdas novada vizuālās mākslas, krievu valodas , Krāslavas un Dagdas novadu apvienības angļu valodas, vācu valodas un bioloģijas olimpiādes.
23. novembrī tika uzsākts pasākumu cikls “Ceļā uz Latvijas simtgadi”. Tajā piedalījās Andzeļu, Asūnes, Šķaunes, Ezernieku un Dagdas vidusskolas 7.-9.
klašu skolēni, kuri bija sagatavojuši interesantus un pamatīgus pētījumus par savām skolām, jo šī, pirmā, pasākuma nosaukums bija ”Ko man stāsta skolas
sienas”.
IKSN darbinieki novembrī apmeklēja novada skolas, lai anketētu piektklasniekus par drošumpratību, devīto un desmito klašu skolēnus par medijpratību
un diagnosticētu lasītprasmi 1. klasēs.
IKSN
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“Новости Дагдского Края”

1 октября в Дагде начал работу Единый государственный и самоуправленческий центр обслуживания клиентов (ЕГСЦОК). Создание ЕГСЦОК является целенаправленным результатом
направления политики Министерства защиты
среды и регионального развития, целью которой
является обеспечение более удобного и доступного получения публичных услуг ближе к своему
месту жительства с учётом интересов жителей и
сохранения их времени.
ЕГСЦОК работает в соответствии с едиными
принципами и в нём обеспечено предоставление минимальной корзины определённых услуг
учреждений государственного управления ( LAD,
NVA, UR, PMLP, VID, VSAA, VDI и VZD) и услуг самоуправления. В центре не доступны все услуги
государственных учреждений. В случае, если услуга не доступна в центре, специалист по обслуживанию клиентов предоставит информацию о
возможностях получения услуги, времени работы
соответствующего учреждения, контактах, времени обслуживания клиентов.
Публикуем полный перечень услуг, которые
каждый может получить в Центре обслуживания
клиентов:
Самоуправление Дагдского края
Приём заявлений жителей
Служба поддержки села (СПС)
Приём заявлений на платежи за площадь в самоуправлении.
Государственная служба доходов (ГСД)
1. Приём заявлений на:
1.1. Налоговую книжку по зарплате (ANG);
1.2. Регистрацию/ Аннулирование налоговых льгот
на доходы жителей;
1.3. Заявление об индефикаторе, предоставленном ГСД, и пароле для использования электронной системы декларирования.
2. Приём годовой декларации о доходах (GID);
3. Оказание поддержки для работы в электронной
системе декларирования/ поддержка в оказании
э-услуг.
Государственное агентство социального страхования (ГАСС)
1. Приём заявлений на:
1.1. Пособие на погребение;
1.2. Пособие по уходу за ребёнком - инвалидом;
1.3. Пособие по уходу за ребёнком;
1.4. Пособие по рождению ребёнка;
1.5. Пособие по безработице;
1.6. Добровольное присоединение к государственному социальному страхованию;
1.7. Накопление данных лица о страховом стаже
до 1 января 1996 года;
1.8. Семейное государственное пособие;
1.9. Пенсия по инвалидности;
1.10. Пособие по материнству;
1.11. Пособие по компенсации транспортных издержек для инвалидов, испытывающим трудности
при передвижении;
1.12. Переплаченные взносы государственного социального страхования;
1.13. Пособие по отцовству;
1.14. Пособие по болезни;
1.15. Регистрация участника Государственной
фондируемой пенсионной схемы (2-й пенсионный уровень) и выбор плана взносов;
1.16. Смена управляющего средствами Государственной фондируемой пенсионной схемы (2-й
пенсионный уровень) и плана взносов;
1.17. Пособие государственного социального
страхования;
1.18. Родительское пособие;
1.19. Единовременное пособие за умершего супруга (пенсионеру).
2. Поддержка при просмотре э-решений на портале www.latvija.lv и распечатке; 3. Поддержка при
получении э- справок на портале www.latvija.lv (12
справок) и распечатке.;
3. Пособие на получение э- справок на портале
www.latvija.lv (12 справок) и распечатку.
Регистр предприятий
1. Предоставление консультаций об э-услугах “Регистрация в регистрах РП ”
• Информация о регистрации нового субъекта
(документы, государственные пошлины, сроки и
т.д. );
• Информация об изменении регистрации субъекта (документы, государственные пошлины, сроки и т.д.);
• Информация о регистрации ликвидации субъ-
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екта (документы, государственные пошлины, сроки и т.д.);
2. Предоставление консультаций об э-услуге “Запрос справок из регистров РП ”
• Информация о запросе справок из РП (порядок
получения, стоимость услуги, сроки)
Государственное агентство занятости (ГАЗ)
Предоставление консультаций по услугам ГАЗ
Государственная земельная служба (ГЗС)
Предоставление консультаций об услугах и э-услугах Учреждения:
• Кадастральный замер строений и групп помещений с регистрацией /актуализацией данных в
Кадастровой информационной системе;
• Подготовка дел кадастрального замера строений или групп помещений;
• Получение вертикальных планов строений, планов группы помещений в формате векторного
изображения (доступна э-услуга);
• Актуализация данных о кадастровом субъекте в
Кадастровой информационной системе;
• Отбор данных и вывод о конкретных объектах или
областях по определённым параметрам (э-услуга);
• Регистрация/актуализация данных в Кадастровой информационной системе на основании
предоставленного докумета, который не является
документом кадастрального замера (доступна
э-услуга);
• Получение копии документа из архива Государственной земельной службы (доступна э-услуга);
• Получение копии или выписки из документа из
архива Государственной земельной службы;
• Актуализация данных о здании в Кадастровой информационной системе из архивных документов
ГЗС;
• Актуализация износа здания в Кадастровой информационной системе с обследованием на
местности;
• Расчёт возможной кадастровой стоимости и
подготовка документов;
• Информация об исторической ценности недвижимого имущества (доступна э-услуга);
• Регистрация/актуализация инженерных сооружений в Кадастровой информационной системе
на основе декларации инженерного сооружения;
• Кадастровая информация для имущественного
дела;
• Кадастровая информация о недвижимом имуществе (принадлежность, состав);
• Просмотр текстовых данных Кадастра без договорных обязательств (э- услуга);
• Мои данные в Кадастре (доступна э- услуга);
• Мобильное приложение kadastrs.lv;
• Регистрация недвижимого имущества в Кадастровой информационной системе;
• Изменение состава недвижимого имущества в
Кадастровой информационной системе (доступна э- услуга);
• Подать заявку на создание счёта юридического
лица на kadastrs.lv (э- услуга);
• Расчёт прогнозируемой кадастральной стоимости и предоставление документа;
• Текстовые данные типовой кадастровой информации о кадастровом объекте (доступна э-услуга);
• Пространственные данные типовой кадастровой
информации о кадастровом объекте;
• Скачивание геопространственных данных Государственной земельной службы без договорных
обязательств (э-услуга);
• Просмотр геопространственных данных Государственной земельной службы (э- услуга);
• Рассмотрение статуса заказа, зарегистрированного в Государственной земельной службе, и
оформление нового заказа (э- услуга);
• Просмотр тематических карт Государственной
земельной службы (э- услуга);
• Составление плана земельных границ на основе
архивных документов;
• Регистрация части земельной единицы в Кадастровой информационной системе без производства кадастрального замера (доступна э-услуга);
• Регистрация отметки о запрете отчуждения или
её удаления в Кадастровой информационной системе;
• “Мой счёт”, Публикация данных Государственной земельной службы и э-услуг на портале
kadastrs.lv (э-услуга).
Управление по делам гражданства и миграции
(УДГМ)
Предоставление консультаций об э- услугах:
• Декларирование места жительства;
• Заявление о запрете или разрешении исполь-

зования тела, тканей и органов лица после его
смерти;
• Заявление о регистрации места жительства за
рубежом;
• Лица, задекларированные в моей собственности;
• Мои данные в Регистре жителей;
• Проверка, находится ли лицо по указанному задекларированному адресу;
• Проверка, включено ли лицо в Регистр жителей и
нет ли сведений о его смерти;
• Подать заявку на получение документа, удостоверяющего личность;
• Уточнение или изменение избирательного округа;
• Регистрация голосования по почте для избирателей, которые находятся за рубежом;
• Уточнение избирательного округа;
• Поиск личных имён в базе данных личных имён;
• Заявка на Шенгенскую визу;
• Путеводитель - консультант по получению гражданства Латвии .
Государственная трудовая инспекция (ГТИ)
Перечень э-услуг учреждения:
Предоставление консультаций жителям о следующих э-услугах Учреждения:
•Заявление Трудовой инспекции и получение ответа от Трудовой инспекции;
• Заключение о фактах угрозы здоровью и безопасности работающего на рабочем месте;
• Сообщение о происшедшем несчастном случае на работе;
• Получение акта расследования Трудовой инспекцией происшедшего несчастного случая на
работе;
Предоставление консультаций работодателям о
следующих э-услугах Учреждения:
• Сообщение о происшедшем несчастном случае на работе;
• Справка о существенных нарушениях трудовых
прав;
• Заявление в Трудовую инспекцию и получение ответа от Трудовой инспекции;
• Получение акта расследования Трудовой инспекцией происшедшего несчастного случая на
работе;
• Предоставление на регистрацию акта расследования работодателем происшедшего несчастного случая на работе;
• Разрешение Трудовой инспекции на трудовую
занятость детей;
• Сообщение работодателя Трудовой инспекции
об устранённых нарушениях;
• Получение выданных Трудовой инспекцией административных актов работодателю о констатированных нарушениях;
• Оспаривание Трудовой инспекцией решения
должностного лица;
• Сообщение об ущербе работодателя в связи с
несчастным случаем на работе.
Предоставление консультаций о следующих э-услугах Учреждения другим учреждениям:
• Предоставление уведомления лечебного учреждения/лица о пострадавших в несчастном случае
на работе;
• Справка о степени тяжести нарушения здоровья
по причине несчастного случая на работе;
• Гигиеническая характеристика рабочего места;
• Сообщение о случае профзаболевания;
• Сообщение о начале криминального процесса,
отказе начать криминальный процесс или его прекращении;
• Получение информации из других государственных институций о возможных нарушениях в
области компетенции Трудовой инспекции.
Таким образом, жители и предприниматели смогут получить государственные и самоуправленческие услуги в одном месте – быстрее, удобнее,
выгоднее!
Если у Вас появились дополнительные вопросы о
работе ЕГСЦОК, предоставляемым услугам, можно звонить по тел. 656 81701 или писать vpvkac@
dagda.lv. Также информация доступна на домашней странице Дагдского края www.dagda.
lv/pasvaldiba/klientu-apkalposanas-centrs и на едином портале государственных и самоуправленческих услуг www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
А также очно, посетив ЕГСЦОК в Дагде по адресу ул.Алеяс 4, 1 этаж. Центр работает в рабочие
дни с 8:15 до 17:00, обеденный перерыв с 12:15 до
13:00.

Информацию подготовила:
Гуна Малиновска
руководитель Отдела по связям с общественностью и
коммуникациям

Dagdas Novada Ziņas

На заседании думы 19 ноября
Очередное заседание думы Дагдского
края состоялось в Сваринцах Свариньской волости и на нём принимались решения об изменениях во многие обязывающие правила, а также о члене правления
ООО “Дагдское коммунальное хозяйство”.
В качестве первого вопроса депутаты рассмотрели и приняли к сведению отчёт исполнительного директора Ивара Паулиньша о проделанной работе и выполнении
принятых думой решений в октябре- ноябре.
Были внесены изменения:
• в обязывающие проавила № 4 от 10.02.2010
“О социальной помощи в Дагдском крае”;
• в обязывающие правила № 9 от 27.06.2012
“Об условиях и критериях предоставления
статуса нуждающейся семьи (лица) в самоуправлении Дагдского края ”;
• в обязывающие правила № 8 от 24.04.2013
“О материальной помощи самоуправления в Дагдском крае”;
• в обязывающие правила № 4 от 23.04.2015
“О признании малообеспеченными семьи
или отдельно живущего лица в самоуправлении Дагдского края”.
Утвердили смету расходов на одно лицо и
на одно лицо с особым уходом отделения
социального ухода и пансионата учреждения самоуправления Дагдского края ЦЗСУ
”Дагда” на 2016 год.
2 лицам аннулированы сведения о декларированном месте жительства.
Депутаты рассмотрели вопросы погашения налоговой задолженности на недвижимость и продления срока оплаты налога на
недвижимость и задолженности.
Решено начать разработку изменений
Территориального планирования Дагдского
края на 2013- 2024 годы, утверждены рабочие задачи разработки изменений.
Депутаты отменили решение заседания
думы от 17 сентября 2015 года “О заключении договора на аренду земли” (протокол
Nr.12., § 8 ) и прервали договор аренды земли на земельный участок с И. В..
Приняли решение о технической спецификации содержания дорог самоуправления с 1 января 2016 года.
Передали основные средства учреждениям самоуправления.
Внесли изменения в прайс- лист сувениров Дагдского ТИЦ, дополнив его товаром
“Календарь Дагдского края на 2016 год” и
указав его цену – 1,50 EUR.
Признали несостоявшимися аукционы ав-

тобусов управ Эзерниекской и Константиновской волостей и приняли решение об их
отчуждении за свободную цену. Утвердили
результаты аукциона квартиры самоуправления на ул. Кална 3 в Асуне.
Рассмотрели вопросы о заключении
договора на отчуждение имущества самоуправления “Pitķaneni” в Андзельской
волости, недвижимого имущества самоуправления “Mežrozītes” в Рабшах Дагдской
волости и “Ziedumājas” в Мелькерах Кеповской волости.
Депутаты решили организовать аукцион на
право аренды части недвижимого имущества – земельного участка с кадастровым
номером 6009 001 0284 площадью 100 м2,
который находится в городе Дагда Дагдской
волости, и утвердили правила аукциона.
Отменено уведомление Nr.11-6/15/592
строительной управы самоуправления
Дагдского края от 10 июля 2015 года и принято решение прекратить административное дело из-за недостатка фактов.
Внесли изменения в состав Административной комиссии, освободив от должности
члена комиссии Алдиса Бейтана и избрав
на его место Викторию Вирзу.
Членом правления общества с ограниченной ответственностью “Дагдское коммунальное хозяйство” сроком на пять лет
избран Виктор Петровский. В том числе на
заседании также был рассмотрен вопрос
о представителе держателя части капитала
ООО “Дагдское коммунальное хозяйство”,
права на принятие решений держателя части капитала самоуправления передано
заместителю председателя думы Дагдского края Райтису Азину.
Были рассмотрены вопросы о разделе недвижимого имущества и присвоении нового наименования;окончании права на аренду земли; заключении договора на аренду
земли; окончании права на использование
земли П.М. в Андрупенской волости; изменении цели использования земельной
единицы недвижимого имущества; разделе земельной единицы и принадлежности
самоуправлению; утверждении списка не
арендованных земельных участков.
С полным протоколом заседания и приложениями можно ознакомиться на сайте
www. dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti /
Novada domes protokoli.
Информацию подготовила:
Гуна Малиновска
руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям

Дагдское общество “Nākotnei” получает финансирование
на реализацию замыслов в своём крае

В 2015 году поддержку фонда Бориса и Инары Тетеревых получили 50 обществ и организаций Латвии, чья деятельность охватывает 48 латвийских краёв. В том числе в ноябре поддержаны новые мероприятия восьми активных организаций, и также общества “Nākotnei”
из Дагдского края.
Общество Дагдского края в небольшой Берзиньской волости усердно работает уже пятый
год. Особое повседневное желание этой небольшой волости- жить творчески. Шаг за шагом
создана среда, в которой жители волости приглашаются содержательно проводить свободное время. Создание мастерской рукоделия является хорошим дополнением к уже имеющимся возможностям- занятиям в “Центре поддержки семьи”. Красочное и оригинальное
рукоделие окрестных жителей уже давно у всех в кругу внимания. Проект “Творческие руки в
обществе “Nākotnei”” (EUR 1`785) даст возможность получить навыки самим создавать красивые работы, доставляя радость себе и близким.
В ноябре в рамках программы фонда “Иди и делай!Ты можешь!” поддержку получили восемь обществ: Театр- студия города Резекне “Joriks”, общество “Дундагский центр поддержки детей и молодёжи”, Общество пенсионеров города Тукумс, Центр развития семьи и детей
“Brīnumiņš”в Талси, общество “Sukrums” в Балтинаве, общество “Nākotnei” из Дагдского края,
Тукумское общество “Asni 3139” и Мадонское общество “Mēs saviem bērniem”.
Все общества и организации, которые получают поддержку фонда, своей активностью обогащают жизнь окрестных жителей и помогают близким. Поддержанные мероприятия организаций охватывают разные области, среди которых социальная помощь, работа с детьми
и семьями, культурные и творческие инициативы, работа с сениорами, молодёжные мероприятия.
В общем по программе “Иди и делай! Ты можешь!” фонд Бориса и Инары Тетеревых
получил на рассмотрение 320 различных замыслов, из которых 113 воплотились в заявки на
конкретные проекты. Из них в этом году поддержано осуществление 50 проектов, охвативших
48 латвийских краёв.
Работа организаций, проделанная по программе „Иди и делай! Ты можешь!” , является вкладом в их долговременное развитие. Работу организаций положительно оценили местные
самоуправления, и их успешное сотрудничество благотворно влияет на повседневную жизнь
местных жителей.

Информацию подготовила:
Диана Германе, специалист по общественным отношениям
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Обзор результатов конкурса самоуправления “Общество с душой 2015”
Уже второй год жители объединяются в группы, чтобы решить какую-то актуальную для них проблему, и самоуправление даёт возможность её реализации, поддержав финансированием. На конкурс проектов “Общество с душой
2015”, организованный самоуправлением Дагдского края,
были поданы 24 проекта, по сравнению с 13 проектами в
2014 году. Оценочная комиссия поддержала финансово 11
проектов с общим финансированием на 5000 EUR.
На мерроприятии 17 ноября в Дагде, посвящённом 97-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, группам
жителей, которые реализовали проекты, были вручены Благодарности за успешную реализацию проектов. Лучшим среди проектов этого года оценочная комиссия признала проект
группы жителей многоквартирных домов на ул. Бривибас 5,
ул. Даугавпилс 11, 13 и ул. Алеяс 5 “Создание детской игровой площадки во дворе многоквартирных домов” и наградили денежной премией в 50 EUR.
Хочу поблагодарить всех, кто приложил свои руки к реализации этого проекта, общими силами все хорошие идеи
были претворены в жизнь.
С более подробной информацией результатов проектов “Общество с душой 2015” можно ознакомиться на домашней странице края www.dagda.lv в разделе Projekti >
Pašvaldības projekti > Sabiedrība ar dvēseli 2015.

Артём Гекиш
координатор проектов
самоуправления Дагдского края

Самоуправление Дагдского края продаёт по свободной
цене автобус SETRA S 211 HD управы Константиновской
волости.
Цена автобуса SETRA S 211 HD составляет EUR 450, что соответствует цене металлолома.
Место нахождения автобуса: Константиновская волость,
Дагдский край. Осмотр возможен до 10 декабря 2015 года
по рабочим дням с 9.00 до 15.00, заранее согласовав своё
прибытие с руководителем управы Константиновской волости самоуправления Дагдского края Айваром Трулисом (тел.: 28323631).
Лицам, которые желают приобрести упомянутый автобус, следует до 10 декабря 2015 года до 17.00 подать заявку
в канцелярию самоуправления Дагдского края по адресу
ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край.
Если на приобретение автобуса SETRA S 211 HD подаст
заявку более, чем одно лицо, будет организован аукцион
между этими лицами.
Самоуправление Дагдского края продаёт по свободной
цене автобус SETRA S 215 RL управы Эзерниекской волости.
Цена автобуса SETRA S 215 RL составляет EUR 450, что соответствует цене металлолома.
Место нахождения автобуса: Эзерниекская волость, Дагдский край.
Осмотр возможен до 10 декабря 2015 года по рабочим
дням с 9.00 до 15.00, заранее согласовав своё прибытие с
руководителем управы Эзерниекской волости самоуправления Дагдского края Янисом Анджаном (тел.: 26565249).
Лицам, которые желают приобрести упомянутый автобус,
следует до 10 декабря 2015 года до 17.00 подать заявку в
канцелярию самоуправления Дагдского края по адресу
ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край.
Если на приобретение автобуса SETRA S 215 RL подаст
заявку более, чем одно лицо, будет организован аукцион
между этими лицами.

Знал ли ты, что…

12 декабря 1937 года освящён новый Дом обществ в Шкяуне.
Строительство было начато 29 июня 1935 года, когда был заложен фундамент. Активное участие в строительстве Дома
принимали пограничники. В Доме 250 мест и просторная
сцена. Стоимость строительства – 119.000 Ls.
17 декабря 2009 года в Асуне открыт спортивный зал и реконструированный Народный дом.
Мероприятие прошло во время выездного заседания думы
Дагдского края.
19 декабря 2003 года закончена ликвидация „Narūta”.
Акционеры Дагдского производителя сладостей „Narūta” на
общем собрании приняли решение утвердить отчёт ликвидатора и закончить ликвидацию компании. Об этом сообщил
председатель правления „Narūta” Артур Солоземниекс.

Производство сладостей было начато в 70-х годах, когда „Narūta”
была в собственности фабрики „Uzvara”. В 1994 году фабрика возобновила производство. Производили 1,5 тонны халвы в день.
В 1995 году Латгальская финансовая и инвестиционная компания, которая была держателем контрольного пакета акций, заключила договор о рекламе сладостей с директором Московского цирка Юрием
Никулином.
Нарута- речушка, которая протекает через Дагду и впадает в Дагдское озеро.

25 декабря 1989 года – красно- бело- красный флаг в Эзерниеках.
25 декабря 1996 года образована Асташовская фольклорная группа Андрупенской волости OLŪTEŅI. Руководитель ансамбля Инта Вилюма.

Эвика Муйзниеце

Dzimušie* Dagdas novadā novembrī:

Dagdas Novada Ziņas

Decembra jubilāri Dagdas novadā

-70Keziks Česlavs, 10.12., Dagdas
pag.
Petkeviča Valentīna 20.12., Dagdas pag.

-75Bikovska Anna, 05.12., Andrupenes pag.
Indrāns Valerjans, 04.12., Dagda
Juhna Aloizijs, 24.12., Andrupenes
pag.
Šņucins Ahilijs, 20.12., Dagda
Šņukute Zofija, 18.12., Andrupene
Vasiļjeva Faina, 01.12., Dagdas
pag.

Aivis Virza
Matvejs
Trofimovs
Daniels
Muižnieks

-90Lastovska Olimpija, 16.12., Andzeļu pag.

-80Cvetkova Antoņina, 22.12.,
Andzeļu pag.
Mironova Anna, 11.12., Dagda
Vērdiņš Alberts, 15.12., Andzeļi

Marta Masjuka
Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

-85Ahiļčenoka Antoņina, 18.12.,
Šķaunes pag.

Vertikāli: 1. Tradicionāls Ziemassvētku ēdiens grūbu putra ar žāvētu speķi un sīpoliem. 2. Vieta, kurā, saskaņā ar vēstures avotiem, aizsākās
eglīšu rotāšanas tradīcija. 4. Cits Ziemassvētku
nosaukums, kas saistāms ar galveno senlatviešu
Ziemassvētku ēdienu. 5. Pilsēta Itālijā, kur pārapbedīti Ziemassvētku vecīša pīšļi. 6. Tradicionāls
senlatviešu Ziemassvētku ēdiens. 7. Pakarami
pušķojumi, kas parasti gatavoti no salmu vai
niedru gabaliņiem. 8. Ziemassvētku svinību iemesls senlatviešu tradīcijās. 10. Ziemassvētku
vecīša bībeliskais vārds. 18. Sinonīms ķekatām,
čigāniem.

2015.gada 15.decembrī
Dagdas TN no plkst. 9:00
līdz 13:00 notiks Donoru
diena.
VADC mediķi aicina ziedot asinis, lai varētu uzturēt stabilu asins krājumu un
ar nepieciešamajiem asins
komponentiem apgādāt
pacientus ārstniecības iestādēs. Veidot asins uzkrājumus ilgstošam laikam nav
iespējams, jo asins komponentiem ir ierobežots derīguma termiņš: eritrocītiem
tas ir 35 dienas, bet trombocītiem tikai 7 dienas, tieši
tāpēc ir nepieciešama patstāvīga asins donoru atsaucība un palīdzība!
Veselam cilvēkam neliels
asins zaudējums nav kaitīgs. Tieši otrādi, donora organismā notiek asinsrades
sistēmas atjaunošanās, stimulēšana, donori retāk slimo ar akūtām un hroniskām
slimībām. Asins šūnas organismā ir nepārtrauktā kustībā. Veco šūnu vietā rodas
jaunas, tāpat kā atjaunojas
āda vai ataug mati. Asins
nodošana izraisa pozitīvas
emocijas.

Horizontāli: 3. Ziemassvētkos
vajag... reizes ēst, tad būs bagāts. 9. Ziemassvētku svinību iemesls, kas saistāms ar baznīcas
tradīcijām.11. Maska, kura it kā
spējusi aizbaidīt ļaunos garus ar
savu rūkšanu. 12. Ziemassvētku
tradīcija, kas saistās ar nākotnes pareģošanu. 13. Tagadējā
valsts, kurā dzimis Ziemassvētku
Vecītis.

14. Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
15. Ziemsvētku naktī nedrīkst iet
uz..., jo var pārvērsties par kādu
kustoni. 16. Ziemassvētkos vajag
vilkt... uz visām durvīm, jo citādi
nāk velns iekšā. 17. Cits Ziemassvētku nosaukums, kas saistāms
ar likstu un nelaimju savākšanu un
dedzināšanu. 19. Viena no populārākajām rotaļām esot bijusi tā,
kur... ķer... – tā esot gaismas cīņa
ar tumsu, kas noris Ziemassvētkos.
Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

Bondere Helēna, 05.12., Andrupenes pag.
Dortāne Venjamina, 07.12., Andzeļi
Jakušonoka Jadviga, 16.12., Svariņu pag.
Lipiņa Ņina, 26.12., Dagda
Vonda Jevgēnija, 25.12., Ezernieku pag.

Dagdas novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”
Alejas ielā 4, Dagda,
Dagdas novads, LV - 5674

Pagājušās krustvārdu mīklas
atminējumi: Horizontāli: 4. Spīdola, 7. Kārlis Jansons, 12. Pīters
Miglinīks, 14. Polija, 15. Alberts
Kviesis,16. Kārlis Ulmanis, 17. Latgale, 18. Jānis Bētiņš, 19. Jānis
Čakste
Vertikāli: 1. Namejs, 2. Baumaņu
Kārlis, 3. Kārlis Zāle, 5. Māra Zālīte, 6. Bermontiāde,
8. Rainis, 9. Jānis Pliekšāns, 10.
Lāčplēsis, 11. Francis Trasuns, 13.
Gustavs Zemgals
Redaktore Evika Muizniece
evika.muizniece@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721
Tulks Ualentīna Kivliņa

U Z M A N Ī B U: Nākot ziedot savas asinis, donoram
jāņem līdzi savs bankas
(pasta) konta numurs.

Sievietes tiek aicinātas
veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 7., 8.decembrī.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie Veselības un
sociālo pakalpojumu centra,Brīvības ielā 29.

viņsaulē aizgājušie*
novembra mēnesī:
Vilhelmīna Šalte
(dz.1938.g.)
Boriss Markins
(dz.1939.g.)
Timofejs Čumiks
(dz.1947.g.)
Anatolijs Kostjukevičs
(dz.1958.g.)
Nikolajs Lapins (1921.g.)
Marija Utkina
(dz.1926.g.)
Irina Muštavinska
(dz.1979.g.)
Izsakām dziļu līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.

*reģistrētie Dagdas novada
dzimtsarakstu nodaļā
līdz 30. novembrim
Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3500
Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

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

