Vai Tu zināji, ka …

1. janvārī 1950. gadā izveidots Dagdas rajons - tajā iekļauti Rēzeknes apriņķa pagasti
(Ezernieki, Svariņi, Bērziņi, Andzeļi, daļa Andrupenes). Pastāvēja tikai 12 gadus, 1962.
gada maijā viss Dagdas rajons tika pievienots Krāslavas rajonam.
2. janvārī 1750. gadā tiek datēta Jana Augusta Hilzena darba „Inflanty” izdošana
Viļņā. Datums minēts grāmatas titullapā, kurā ir pilns grāmatas nosaukums: „Inflantija
savā sendienu un daudzpusīgajā līdz pat mūsu gadu simtenim vēsturē un revolūcijās;
ar tejienes šļahtas senatnības un cieņas apliecinājumu, ar tiesībām un brīvībām, kas
tai kopš veclaikiem un tagad kalpo; to visu apkopojis un poliskās pasaules zināšanai
dzimtajā valodā sniedzis dižciltīgais pans Jans Augusts Hilzens, Inflantijas kastelāns,
Braslavas tiesas stārosts, Tribunaļskas tā brīža maršals Tā Kunga 1750. gada 2. janvārī
Viļņā V. Kar. Maj. akadēmiskajā drukātavā Societatis JESU.” Tas ir pirmais apjomīgākais darbs par Latgali.
15. janvārī 1996. gadā atvērts Dagdas veco ļaužu pansionāts „Ābeļdārzs”.
Tā ir vispārēja tipas sociālās aprūpes iestāde ar 20 vietām, kura nodrošina sociālo un
medicīnisko aprūpi pansionātā dzīvojošiem veciem ļaudīm un invalīdiem.
15. janvārī 2010. gadā Ezernieku vidusskolā uzstādīta piemiņas plāksne uz Sibīriju aizvestajiem skolēniem. Pasākuma iniciatori - Krāslavas rajona Politiski represēto nodaļas
vadītāja Ērika Andžane un Konstantīns Pontaks, kurš bija viens no skolas četriem aizvestajiem skolēniem.
16. janvārī 1940. gadā Liels sals Dagdā – fiksēta viszemākā temperatūra ( - 43 ° C)
Latvijas teritorijā.
27. janvārī 1940. gadā Bukmuižas valsts pamatskola pārdēvēta par Ezernieku valsts
pamatskolu. Skolas nosaukums mainīts sakarā ari pagasta nosaukumu maiņu.

Dagdā pirmo reizi notika
Adventes Lūgšanu brokastis

9. decembra rītā Dagdas Tautas namā pulcējās uzņēmēji,
lauksaimnieki, dažādu iestāžu vadītāji un pārstāvji, pašvaldības
darbinieki, Saeimas un pašvaldības deputāti, Dagdas novada
baznīcu priesteri un vienkārši “labas gribas cilvēki”. Pirmo reizi
Dagdā, pēc novada domes priekšsēdētājas Sandras Viškures
iniciatīvas, notika Adventes Lūgšanu brokastis.
Viesi pulcējās uz Adventes Lūgšanu brokastīm, lai saņemtu garīgu stiprinājumu, pateiktos Dievam un izlūgties mierīgu, svētīgu
dzīvi un darbu. Saņēmuši garīgu un fizisku stiprinājumu, cilvēkos
rodas vēlme ar piedzīvoto dalīties un dot to tālāk.
Ar savām pārdomām par tēmu “Miers” dalījās Dagdas dekanāta dekāns Pāvils Odiņš, 12.Saeimas deputāts Juris Viļums,
priesteris Jānis Voverovs, Daugavpils Universitātes rektors akadēmiķis Arvīds Barševskis, priesteris Aivars Kursītis, bijusī Dagdas
vidusskolas skolotāja un bijusī Dagdas novada domes deputāte Zinaida Konošonoka, pareizticīgo priesteris Viktors Mjaļiks un
Dagdas novada Sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle. Savās uzrunās viesi aicināja rast mieru sevī, savā dvēselē un tikai tad būs
iespējams to nest pārējai pasaulei.
Adventes laikam atbilstošie muzikālie priekšnesumi, sirsnīgās
uzrunas mudināja atvērt sirdis, apstāties no ikdienas steigas un
padomāt. Daudzus klātesošos ļoti aizkustināja invalīdu brālības
“Nema” biedru priekšnesumi – tā ir drosme pārvarēt sevi, piecelties, kad ir grūti, un uzdrīkstēties parādīt pārējai pasaulei, ka dzīve
turpinās neskatoties ne uz ko.
Klātesošie ar savu ziedojumu atbalstīja palīglīdzekļu iegādi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Labdarības akcijas laikā tika
savākti 1546,00
eiro. Liels paldies
visiem,
kas piedalījās
pasākumā un
padarīja dienu
gaišāku tiem,
kam tas tiešām
ir vajadzīgs!
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas
vadītāja
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(prot. Nr.15., 2.§)

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
sociālo palīdzību Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2010.
gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 1.1.punktā vārdu
“mazaizsargāti” ar vārdu “maznodrošināti”;
1.2. Izteikt Saistošo noteikumu 2.9.punktu šādā
redakcijā: „2.9. Pabalsts pakalpojumu apmaksai un citu izdevumu daļējai segšanai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai.”
1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.3.punktā skaitli
“28,46” ar skaitli “35,00”;
1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.4.punktā skaitli
“113,83” ar skaitli “140,00”;
1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 6.4.punktā vārdu
un skaitli “EUR 213,43” ar vārdiem “vienas valstī
noteiktās minimālās darba algas”.
1.6. Aizstāt Saistošo noteikumu 7.2.1 punktā vārdus un skaitli “ienākumi uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz EUR 170,74 mēnesī” ar vārdiem “ģimenei piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss”;
1.7. Svītrot 8.2.puktā vārdus “un ne vairāk kā deviņas reizes gadā”;
1.8. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.1.punktā skaitli “113,83” ar skaitli “115,00” un skaitli “42,69” ar

skaitli “45,00”;
1.9. Aizstāt Saistošo noteikumu 9.3.punktā skaitli
“156,52” ar skaitli “160,00”;
1.10. Izteikt Saistošo noteikumu 11.1.punktu šādā
redakcijā:
“11.1. Pabalsts pakalpojumu apmaksai un citu
izdevumu daļējai segšanai iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai piešķirams trūcīgām
un maznodrošinātām personām (ģimenēm).”
1.11. Svītrot Saistošo noteikumu 11.2.4.apakšpunktu;
1.12. Aizstāt Saistošo noteikumu 11.3.punktā
skaitli “142,29” ar skaitli “150,00”;
1.13. Papildināt Saistošo noteikumu 11.4.puktu
pēc vārdiem “Lēmumu par pabalsta pakalpojumu apmaksai” ar vārdiem “un citu izdevumu
daļējai segšanai”;
1.14. Aizstāt Saistošo noteikumu 12.1 2.punktā
skaitli “28,46” ar skaitli “50,00”;
1.15. Aizstāt Saistošo noteikumu 12.2 2. punktā
skaitli “42,69” ar skaitli “45,00”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
S.Viškure

Saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Saistošie noteikumi “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” tika izstrādāti 2010.gadā. Piecu
gadu laikā pieaugusi gan produktu dārdzība,
gan pakalpojumu izmaksas, gan apģērbu,
apavu un sadzīves priekšmetu cenas. Tas ir par
galveno pamatu pārskatīt sociālās palīdzības
pabalstu apmērus. Tāpat, pārejot no latiem uz
eiro, pabalstu summas netika noapaļotas, tāpēc pašreiz tas tiek darīts, lai atvieglotu izlietoto
līdzekļu uzskaiti. Strādājot ar trūcīgām ģimenēm
un personām, tika konstatēts, ka ir nepieciešams
palielināt dzīvokļa pabalstu, jo netiek pietiekošā
apmērā sniegts atbalsts komunālo maksājumu
segšanai, un pabalstu skolas piederumu iegādei, jo sagatavot bērnus skolai nav iespējams
par EUR 28,46. Tāpat nepietiekoši līdzekļu ir arī
atbalstam ārkārtas situācijā – apbedīšanas izdevumu segšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts:
Saistošo noteikumu projekts nosaka aktualizētus un palielinātus sociālās palīdzības pabalstu apmērus - dzīvokļa, apbedīšanas pabalsts,
pabalsts audžuģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai, skolas piederumu iegādei, no ieslodzījuma atbrīvotajām personām. Tāpat pabalsta
pamatvajadzību nodrošināšanai un pusdienu
apmaksai daudzbērnu ģimenēm piešķiršanai
bez trūcīgām personām (ģimenēm) bija arī norādītas citas mērķgrupas ar noteiktiem ienākumiem, tagad šīs citas mērķgrupas ir maznodrošinātās personas (ģimenes), saistībā ar šī statusa
piešķiršanu un izvērtēšanas kritērijiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu:
Dagdā
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Izdevumi no pašvaldības budžeta pieaugs, lai
nodrošinātu pieprasījumu pēc saistošajos noteikumos paredzētās sociālās palīdzības pabalstiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības teritorijā:
Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētā
sociālā palīdzība ir būtisks resurss, lai pašvaldības
trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji spētu
apmierināt savas pamatvajadzības. Saistošajos
noteikumos noteiktais pabalsts pamatvajadzību
nodrošināšanai būs piešķirams arī maznodrošinātām personām, kas būtiski palielinās arī minētās sociālās palīdzības saņēmēju loku un tiks nodrošināts, lai iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmenis
pēc iespējas nepazeminātos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti Dagdas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Dagdas Novada Ziņas” un Dagdas novada
mājaslapā www.dagda.lv.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās DAGDAS
NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
Grozījumi saistošajos noteikumos pamatā tiek
veikti pēc Sociālā dienesta klientu un arī citu novada pašvaldības iedzīvotāju sniegtās informācijas, to analizējot un strukturējot.
Dagdas novada domes priekšsēdētāja
S.Viškure

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
		
Nr. 9
(prot. Nr.15., 3.§)

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.9 “Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas
novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
17.punktu un 19.4.apakšpunktu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā”, turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.punktā skaitli “71,14” ar skaitli “75,00”;
1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 4.punktā skaitli “42,69” ar skaitli “45,00”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
S.Viškure

Saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Pārejot no latiem uz eiro, pabalstu summas netika noapaļotas,
tāpēc pašreiz tas tiek darīts, lai atvieglotu izlietoto līdzekļu uzskaiti,
kā arī, lai Sociālā dienesta klientiem sociālā palīdzība būtu saprotama kā atbalsts situācijā, kad persona pati netiek galā, nevis
samaksa par kaut ko ar aprēķinu līdz eirocentam.
2. Īss projekta satura izklāsts:
Saistošo noteikumu projekts, izvērtējot parādsaistības pie trūcīgas personas (ģimenes) statusa noteikšanas, nosaka, ka Sociālais
dienests var samazināt ienākumu summu par EUR 75,00 (iepriekšējo EUR 71,14 vietā) pie kredīta maksājumiem par vienīgā mājokļa iegādi, un par EUR 45,00 (iepriekšējo EUR 42,69 vietā) pie
kredīta maksājumiem par sadzīves priekšmetu un mēbeļu iegādi
pamatvajadzību nodrošināšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu:
Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības
budžetu, jo summas palielinājumi ir minimāli un arī tādu gadījumu, kad trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes) uzņemas un atmaksā parādsaistības, ir maz.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā:
Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības
iedzīvotāji spētu apmierināt savas pamatvajadzības. Papildus
noteiktie kritēriji izvērtēšanai dod iespēju palielināt atbalsta saņēmēju loku.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks
publicēti Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Dagdas Novada Ziņas” un Dagdas novada mājaslapā www.
dagda.lv.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās DAGDAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
Nav notikušas.
Dagdas novada domes priekšsēdētāja
S.Viškure
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(prot. Nr.15., 4.§)
Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstiem Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstiem Dagdas novadā”, turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Svītrot Saistošo noteikumu 2.2.punktā ciparus un vārdus “I vai
II grupas”;
1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.1.punktā skaitli un vārdus “213,43
(divi simti trīspadsmit euro 43 centi)” ar skaitli un vārdiem “220,00
(divi simti divdesmit euro)”;
1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.2.punktā skaitli un vārdus “711,44
(septiņi simti vienpadsmit euro 44 centi)” ar skaitli un vārdiem
“720,00 (septiņi simti divdesmit euro)”;
1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.3.punktā skaitli un vārdus
“1422,87 (viens tūkstotis četri simti divdesmit divi euro 87 centi)”
ar skaitli un vārdiem “1425,00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit
pieci euro)”;
1.5. Izteikt Saistošo noteikumu 4.1.punktu šādā redakcijā:
„4.1. Vienreizējs pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu
daļējai segšanai personām ar invaliditāti tiek piešķirts EUR 120,00
(viens simts divdesmit euro) apmērā ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta saņēmējiem apkures sezonā.”;
1.6. Svītrot Saistošo noteikumu 4.4.punktā ciparus un vārdus “I vai
II grupas”.
1.7. Svītrot Saistošo noteikumu 4.nodaļas nosaukumā ciparus un
vārdus “I vai II grupas”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja S.Viškure

Saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Pārejot no latiem uz eiro, pabalstu summas netika noapaļotas,
tāpēc pašreiz tas tiek darīts, lai atvieglotu izlietoto līdzekļu uzskaiti,
kā arī, lai Sociālā dienesta klientiem pabalsts būtu saprotams kā
vienreizējs atbalsts – pašvaldības materiālā palīdzība.
/raksta turpinājums trešajā lappusē.../

/...Saistošo noteikumu Nr.10. paskaidrojuma raksta turpinājums/
Sociālajā dienestā ir griezušās ar lūgumu arī personas ar 3.grupas invaliditāti, lai varētu saņemt vienreizēju pabalstu malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai, kā pašlaik to saņem personas ar I. un 2.grupas invaliditāti. Darba procesā tika
secināts, ka personām ar 3.grupas invaliditāti ienākumi ir vēl zemāki, un, dzīvojot vienam, ir vēl lielākas grūtības nodrošināt apkuri
ziemas sezonā.
2. Īss projekta satura izklāsts:
Saistošo noteikumu projekts paredz pašvaldības materiālo palīdzību malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai
piešķirt arī personām ar 3.grupas invaliditāti. Un šī vienreizējā pabalsta apmērs noteikts EUR 120,00 apmērā.
Pabalsts jaundzimušā aprūpei viena bērna piedzimšanas gadījumā – EUR 220,00 (EUR 213,43 vietā), piedzimstot dvīņiem - EUR
720,00 (EUR 711,44 vietā), piedzimstot trīņiem - EUR 1425,00 (EUR
1422,87 vietā).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu:
Izdevumi no pašvaldības budžeta pieaugs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā:
Pašvaldības sniegtais materiālais atbalsts iespējams veicinās to,
ka jaundzimušie bērni tiks deklarēti mūsu pašvaldībā, ja vismaz
viens no vecākiem jau ir deklarēts Dagdas novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām :
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti
Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas
Novada Ziņas” un Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās DAGDAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
Notikuši dialogi ar personām, kurām ir 3.grupas invaliditāte un
kuras dzīvo vienas vai kopā ar nepilngadīgajiem, vai citu personu ar invaliditāti.
Jaunās māmiņas izteikušas vēlmi palielināt pašvaldības pabalstu jaundzimušā aprūpei, pamatojot to ar preču klāstu un materiālo līdzekļu nepieciešamību, lai nodrošinātu visu nepieciešamo
bērnam.
Dagdas novada domes priekšsēdētāja S.Viškure

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dagdā
2015.gada 19.novembrī
							Nr. 11
(prot. Nr.15., 5.§)
Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 23.aprīļa
saistošajos noteikumos
Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā”,
turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.1.punktā skaitli “170” ar skaitli
“200”;
1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 18.punktā skaitli “71,14” ar skaitli
“75,00”;
1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 19.punktā skaitli “42,69” ar skaitli
“45,00”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja S.Viškure

Dagdas novada pašvaldības Ķepovas pagasta pārvalde
aicina darbā Ķepovas pagasta saietu nama un izstāžu zāles
vadītāju.
Motivācijas vēstuli, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams) un CV iesniegt līdz 2016.gada 20.janvārim (ieskaitot)
Ķepovas pagasta pārvaldē, tel. 25634589, e-pasts: kepova@
dagda.lv.
Ar prasībām pretendentiem un darba pienākumiem var iepazīties Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv.

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota pašvaldības kustamā manta –
Konstantinovas pagasta pārvaldes autobuss SETRA S 211
HD. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 450, - (četri simti
piecdesmit euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10%
apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma
tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole
notiks 2016.gada 08.janvārī plkst.15:00 Dagdas novada
pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei
var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un
no plkst.13.00-17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.
tālr.29192507.
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Dagdas novada iedzīvotāji valsts un pašvaldības pakalpojumus
saņem ātrāk, ērtāk un izdevīgāk!
Dagdas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) iedzīvotājiem durvis vēris jau oktobrī, un novada iedzīvotāji labprāt izmanto priekšrocību pašvaldības un
valsts pakalpojumus saņemt vienkopus - ātrāk, ērtāk, izdevīgāk.
Kopš 1.oktobra, kad VPVKAC uzsācis darbu Dagdā, klientu apkalpošanas speciāliste reģistrējusi
vairāk nekā 200 sniegtus pakalpojumus. Tostarp ir gan dažādu iesniegumu pieņemšana, gan konsultāciju sniegšana. Visvairāk iedzīvotāju ir izmantojuši priekšrocību savā novadā saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus, sagatavojot iesniegumus dažādu pabalstu
saņemšanai. Tāpat klientiem ir noderējis atbalsts VSAA un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
e-pakalpojumu lietošanā, kā arī konsultācijas par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem pakalpojumiem.
VPVKAC darbiniece regulāri saņem arī Dagdas novada pašvaldībai adresētus iesniegumus, kā arī
sniedz atbildes par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem.
Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure ļoti pozitīvi novērtē VPVKAC izveidi: “Mēs
esam priecīgi, ka mūsu novadā darbojas klientu apkalpošanas centrs, kas ir pieejams ikvienam iedzīvotājam. Tagad ikvienam no mums ir iespēja šajā centrā saņemt nepieciešamos dokumentus vai
pakalpojumus, ko sniedz ne tikai pašvaldība, bet arī astoņas valsts iestādes. Iedzīvotājiem, daudzu
jautājumu nokārtošanai, vairs nav jābrauc uz lielajām pilsētām, tādejādi ikviens var ietaupīt gan
laiku, gan naudu. Šeit ir mūsdienīgi iekārtota telpa un aprīkota tā, lai arī invalīdi varētu saņemt visus
nepieciešamos pakalpojumus.”
Dagdas novada pakalpojumu centrā klienti var saņemt Dagdas pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Te klātienē var pieteikt noteiktus VSAA un Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras,
Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA
un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku
atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldību uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un
pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu. Latvija, pilnveidojot iedzīvotājiem iespējas saņemt
publiskos pakalpojumus, ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.
Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt pašvaldībās un valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Dagdas novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Pieaugot izdevumiem par pamatvajadzību
nodrošināšanu un pakalpojumu apmaksu, nepieciešams paaugstināt maznodrošinātā statusa piešķiršanai noteikto ienākumu līmeni, jo šīm
personām (ģimenēm) nav noteikts papildus sociālās palīdzības atbalsts valsts līmenī.
Pārejot no latiem uz eiro, pabalstu summas netika noapaļotas, tāpēc pašreiz tas tiek darīts, lai
atvieglotu izlietoto līdzekļu uzskaiti.
2. Īss projekta satura izklāsts:
Nosakot maznodrošinātas personas (ģimenes)
statusu, ienākumu līmenis uz 1 personu nedrīkst
pārsniegt EUR 200,00 (iepriekšējo EUR 170,00 vietā).
Saistošo noteikumu projekts, izvērtējot parādsaistības pie maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanas, nosaka, ka Sociālais
dienests var samazināt ienākumu summu par
EUR 75,00 (iepriekšējo EUR 71,14 vietā) pie kredīta maksājumiem par vienīgā mājokļa iegādi, un
par EUR 45,00 (iepriekšējo EUR 42,69 vietā) pie
kredīta maksājumiem par sadzīves priekšmetu
un mēbeļu iegādi pamatvajadzību nodrošināšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu:
Pieaugs maznodrošināto personu skaits, bet
tā kā sociālā palīdzība maznodrošinātām personām ir ļoti minimāla, tad Saistošajiem noteikumiem būs minimāla ietekme uz pašvaldības
budžetu. Arī tādu gadījumu, kad maznodroši-

nātas personas (ģimenes) uzņemas un atmaksā
parādsaistības, nav daudz. Pieaugums izlietojumam no pašvaldības budžeta būs zems.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības teritorijā:
Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss,
lai pašvaldības iedzīvotāji spētu apmierināt savas pamatvajadzības. Papildus noteiktie kritēriji
izvērtēšanai dod iespēju palielināt atbalsta saņēmēju loku.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām:
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti Dagdas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Dagdas Novada Ziņas” un Dagdas novada
mājaslapā www.dagda.lv.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās DAGDAS
NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
Nav notikušas par parādsaistību kritērijiem.
Dialogos ar Sociālā dienesta klientiem, kuru
ienākumi pavisam nedaudz pārsniedz trūcīgā
statusa noteikšanas robežu, izteikti lūgumi paaugstināt maznodrošinātās personas statusa
noteikšanas līmeni un izveidot arī sociālās palīdzības pabalstus maznodrošinātajiem.
Dagdas novada domes priekšsēdētāja
S.Viškure

Dagdas novada domes sēdē 21.decembrī tika apstiprinati aktualizētie “Rīcības plāns” un “Investīciju plāns”, kas ir Dagdas novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gadam pielikumi. Aktualizētas tika vairākas sadaļas, kuras skar gan ieguldījumus ceļu infrastruktūrā, sakarā ar
pieejamo finansējumu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”,
gan plānā tika iekļautas vairākas aktivitātes pagastos un Dagdas pilsētā, kuras iepriekš netika
atspoguļotas. Ar aktualizētajiem “Rīcības plānu” un “Investīciju plānu” var iepazīties majaslapā
www.dagda.lv sadaļā Pašvaldība > Plānošanas dokumenti.

Artjoms Gekišs
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators
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21.decembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Tika apstiprināti Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētie „Rīcības
plāns” un „Investīciju plāns”.
Apstiprināja Šķaunes pamatskolas nolikumu
jaunā redakcijā.
No Dagdas novada pašvaldības iestāžu bilances izslēdza bezcerīgo debitoru parādus par
NĪN, zemes nomu, komunālajiem maksājumiem,
īres maksām.
Deputāti izskatīja jautājumus par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret SIA
„Dinsel” par telpu nomas parāda piedziņu un
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Experience”.
Tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu
trim personām, un atteikts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai, jo tai ir tiesisks
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā
īpašumā.
Divām personām tika sniegta palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
Lai nodrošinātu Dagdas novada pašvaldības
domes deputātiem datorizētu darba vidi sēžu
laikā, tika nolemts iegādāties 15 portatīvos datorus ar nepieciešamo papildu aprīkojumu.
Tika apstiprināti noteikumi „Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”, un noteikumi par Dagdas novada
pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu
pārvaldību, kā arī veikti grozījumi pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
Lēma par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu 2016.gadam – apstiprināta darba samaksa domes deputātiem,
domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, domes pastāvīgo komisiju locekļiem, pašvaldības izpilddirektoram, Dagdas
novada pašvaldības iestāžu vadītājiem un kapitālsabiedrības valdes loceklim, pašvaldības
administrācijas darbiniekiem, pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.
No 2016.gada 1.februāra Dagdas novada Būv-

valdē tiks veiktas izmaiņas štatu sarakstā – tiks
likvidēta „Būvvaldes speciālista” amata vienība
un ieviesta „Būvinspektora” amata vienība uz
0,8 slodzēm, samazināta „Būvvaldes vadītāja”
slodze no 1 uz 0,6 slodzēm un ieviesta „Arhitekta” amata vienību uz 0,4 slodzēm.
Vides un tautsaimniecības nodaļas amatu
sarakstā ar 2016.gada 1.februāri tiks likvidētas
„Darba aizsardzības speciālista” un „Ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista” amata
vienības.
Noviku karjera piebraucamā ceļa uzturēšanas
darbiem tika novirzīti papildus līdzekļi, lai varētu
veikt piebraucamā ceļa sāngrāvju tīrīšanu un
profila atjaunošanu, iesēdumu un bedru labošanu.
Deputāti apstiprināja pašvaldības nekustamo
īpašumu „Līkloči”, Dagdas pagastā un „Pumpuri”, Bērziņu pagastā izsoļu rezultātus.
Tika nolemts rīkot pašvaldības kustamās mantas
– autobusa SETRA S 215 RL un autobusa SETRA S
211 HD izsoles ar augšupejošu soli.
Pagarināja nomas līgumu par katlu māju Mičurina ielā 12A un siltumtrasi uz desmit gadiem ar
SIA “Dagdas komunālā saimniecība”; un telpu
nomas līgumu Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas darbības nodrošināšanai uz pusgadu ar SIA
„Brīvība”.
Tika atcelts Dagdas novada domes 2015.gada
19.novembra sēdes lēmums „Par SIA „Dagdas
komunālā saimniecība” valdes locekļa ievēlēšanu”, jo pašreizējais uzņēmuma valdes loceklis atbilst likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 37.panta
(2) daļas 2) punktā minētajam nosacījumam
un nedrīkst ieņemt pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu. Viktors Petrovskis SIA
„Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata pienākumus pildīs līdz cita kandidāta
ievēlēšanai amatā.
Veica izmaiņas Administratīvās komisijas sastāvā - Viktorijas Virzas vietā tika ievēlēta Žanna Aišpure, un Dzīvokļu jautājumu komisijā Melānijas
Rudavinas vietā ievēlēta Romualda Demida.

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Pirmajās decembra dienās novada iedzīvotāji tika aicināti uz tikšanos ar novada priekšsēdētāju Sandru Viškuri
un domes priekšsēdētāja vietnieku Raiti Azinu.
Katrā pagasta centrā notika diskusijas par visdažādākajiem jautājumiem. Katras sapulces sākumā iedzīvotāji tika
informēti par Valsts robežsardzes lūgumu informēt viņus,
policiju vai pašvaldību par jebkādiem aizdomīgiem cilvēkiem robežas tuvumā. Valsts robežsardzes tālrunis ziņošanai par valsts robežas šķērsošanu – 67075616 un uzticības
tālrunis - 80001060. Tā kā Dagdas novads ģeogrāfiski atrodas pie divu valstu robežām, kas nav Eiropas Savienībā,
tad robežas šķērsošana ir pretlikumīga. S.Viškure brīdināja
iedzīvotājus, kuri aizraujas ar militārā tipa spēlēm, peintbolu
un citām ar šaušanu saistītām spēlēm, par licenču un atļauju nepieciešamību.
Tāpat arī pēdējā laikā mūsu novadā ir aktivizējušies cilvēki, kas audzē aizliegtus augus. Iedzīvotāji tiek lūgti ziņot arī
par šādiem zināmiem gadījumiem.
Tika apspriests jautājums par bēgļu uzņemšanu Latvijā.
Domes priekšsēdētāja atgādināja iedzīvotājiem, ka arī Latvijas iedzīvotāji bija spiesti bēgt no savas dzimtenes kara
dēļ. Un viņi tika uzņemti citās valstīs un integrējās tajās. Latvija uzņems imigrantus pēc konkrētiem atlases kritērijiem un
viņu pienākumos ietilps apgūt latviešu valodu, kuri vēlēsies,
varēs iegūt arī Latvijas pilsonību. Latvijā ir arī vairāki cilvēki,
kas šo procesu jau ir izgājuši un veiksmīgi iekļāvušies Latvijas
sabiedrībā un darbojas arī politikā, kultūrā un citās jomās.
Katrā pagastā pārvaldes vadītājs iedzīvotājus informēja
par pēdējām aktualitātēm, šogad paveiktajiem darbiem
un plāniem uz nākamo gadu. Katrā pagastā ir savas problēmas, un tās tiek risinātas, piemēram, šovasar Svariņos
tika nomainītas ūdens attīrīšanas iekārtas, Andrupenes
pagasta Mariampolē uzstādītas jaunas dzeramā ūdens
atdzelžošanas iekārtas. Pagastos ir veikti pasākumi vides
pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar invaliditāti. Pie pagastu pārvalžu ēkām izveidoti pandusi, pa kuriem cilvēki
ratiņkrēslos un māmiņas ar ratiem var nokļūt ēkā. Ezernieku
pagastā tika uzstādīts domofons, kuru izmanto cilvēki, kuri

Deputāti atļāva domes priekšsēdētāja vietniekam Raitim Azinam savienot amatu ar šādiem
amatiem:
• SIA „Dagdas komunālā saimniecība” kapitāla
daļu turētāja pārstāvis,
• Dzīvokļa jautājumu komisijas priekšsēdētājs,
• Medību koordinācijas komisijas vadītājs,
• Pašvaldības pārstāvis Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā;
• Pašvaldības pārstāvis Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas Dzīvokļu
jautājumu apakškomitejā;
• Pašvaldības pārstāvis Nodarbinātības valsts
aģentūras Aktīvo nodarbinātības un atbalsta
pasākumu īstenotāju izvēles komisijā,
• Pašvaldības pārstāvis Valsts probācijas dienesta Krāslavas teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajā padomē.
Izskatīja jautājumu par Andrupenes pagasta
pārvaldes vadītājas M.Rudavinas atbrīvošanu
no amata ar 2015.gada 30.decembri. Noteica,
ka pārvaldes vadītāja amata pienākumus līdz
jauna iestādes vadītāja iecelšanai pildīs Andzeļu
pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote.
Domes sēdē tika izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosaukumu piešķiršanu; par zemes
nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par zemes nomas tiesību pāreju;
par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam
„Ezermalas”, Dagdas pagastā; par zemes vienības sadali un piekritību pašvaldībai; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu;
par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
aprēķina atcelšanu zemes gabalam Dagdā,
Daugavpils ielā 23.
Tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo
īpašumu „Lāči”, Dagdas pagastā.
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

dažādu apsvērumu dēļ nevar uzkāpt uz otro stāvu, kur atrodas pagasta pārvalde.
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators
Artjoms Gekišs iedzīvotājus informēja par aktualitātēm jaunajā Eiropas struktūrfondu plānošanas periodā 2014.-2020.
gadā. Tāpat arī stāstīja par pašvaldības dalību projektu
konkursos un aicināja iedzīvotājus piedalīties citu fondu
projektu konkursos, kuros var saņemt finansējumu – „Krāslavas rajona partnerība”, Lauku atbalsta dienests u.c.. Arī
šogad Dagdas novada pašvaldība rīkos projektu konkursu
„Sabiedrība ar dvēseli”, kurā iedzīvotāji varēs pieteikt savas idejas un saņemt finansējumu to realizēšanai.
Vēl joprojām daudzi iedzīvotāji nenošķir pašvaldībām
deleģētās funkcijas no valsts funkcijām. Vairākos pagastos
izvērsās asas diskusijas par transporta izmantošanu. Pašvaldība nedrīkst nodarboties ar pasažieru pārvadāšanu, to
dara komercuzņēmumi. Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot
sabiedrisko transportu. Pašvaldības vadītāja uzsvēra, ka šis
jautājums ir risināms valstiskā līmenī, un pašvaldība, savu
iespēju robežās, cenšas to risināt par labu saviem iedzīvotājiem. Tāpat arī tika apspriesti komunālie jautājumi, dažādi sadzīves jautājumi un pašvaldības sniegtie pakalpojumi.
Dagdas pagasta iedzīvotājus ļoti uztrauca turpmākais bibliotēkas liktenis.
Iedzīvotāju aktivitāte katrā pagastā bija ļoti dažāda. Dažos Tautas namos zāles bija pilnas ar iedzīvotājiem, dažos
– uz tikšanos ieradās tikai daži cilvēki. Tas liecina par iedzīvotāju ieinteresētību, vēlmi risināt samilzušas problēmas,
vai arī problēmu neesamību. Priecē, ka iedzīvotāji ir kļuvuši
aktīvāki un arvien vairāk nāk uz pagastu pārvaldēm, lai risinātu dažādus jautājumus. Jo bieži vien kādu problēmu ir
iespējams vieglāk un ātrāk atrisināt tās pirmsākumos.
Arī šajā gadā tiek plānotas tikšanās ar iedzīvotājiem. Ja
kādam rodas jautājumi, kurus vēlas apspriest nākamās tikšanās laikā, vai ir vēlme satikt noteiktu pašvaldības speciālistu, lūgums par to ziņot savā pagasta pārvaldē vai novada pašvaldībā.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Nedaudz
palielinās
dzimstība

2015. gadā Dagdas novadā tika reģistrēti 59 jaundzimušie – 25 meitenes un
34 zēni. Tas ir nedaudz vairāk nekā 2014. gadā, kad
Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēja 50
mazuļus.
17 ģimenēs piedzimuši
pirmie bērni, 27 ģimenēs
– otrie, sešās ģimenēs piedzimuši trešie bērni, piecās
– ceturtie bērni. Vienā ģimenē dzimis jau piektais, un
vienā – septītais bērns. Vienas ģimenes pulku šogad
papildinājuši dvīnīši.
Pērn populārākie meiteņu
vārdi bija Valērija, Katrīna
un Viktorija. Savukārt zēnus
visbiežāk nosauca par Artūru, Artjomu, Aleksandru un
Marku.
Dagdas novadā deklarēto jaundzimušo bērnu
vecākiem izmaksā vienreizēju pabalstu 213,43 eiro
par vienu bērnu, par dvīņiem - 711,44 eiro un trīnīšu
piedzimšanas gadījumā 1422,87 eiro.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Dagdas Novada Ziņas

Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā debess. Sēklu sējot, vienojas Dievs un cilvēks.
/Zenta Mauriņa/

Kā radās doma par sava biznesa uzsākšanu?
Laikam jau no studiju laikiem biju pārliecināts,
ka darbošos pats savā labā, nodibinot kaut ko
savu, laikam arī, lai pārliecinātos sevī un pierādīt
sev, ka varu. Strādājot valsts darbā – DAP (Dabas
aizsardzības pārvaldē) ar LLKC palīdzību uzrakstīju pieteikumu Eiropas atbalstam programmā
„Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”. Saņemot
apstiprinošu atbildi, bij daudz laika jāveltī saimniecības dibināšanai, vairs nevarēja apvienot ar darbu, uzrakstīju atlūgumu.
Kāpēc izvēlējies strādāt tieši ar egļu stādiem?
No populārākajiem mūsu mežu koku sugām - priežu stādu izaudzēšana ir daudz sarežģītāka un cimperlīgāka, gan to slimību un kaitēkļu dēļ, gan vairāku citu aspektu dēļ. Bērzu
un melnalkšņu stādus audzē tepat Andrupenē. Egļu stādi – klasika, uz ko jābūt pieprasījumam.
Cik saprotu, Tava specializācija ir egļu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu un ietvarstādi –
vai vari paskaidrot vienkāršiem, mirstīgiem cilvēkiem, kas tas īsti ir un ar ko tas ir īpašs?
Senāk, pirmsākumos koku sēklas sēja vagās,tad
tos izņemot no zemes ieguva stādus – kailsakņus.
Stādu evolūcijas procesā sēklas sāka sēt konteineros/kasetēs jeb podiņos un audzēja tos siltumnīcā, tadējādi panāca stādiem labvēlīgākus
augšanas apstākļus – siltāk, vieglāk laistīt un mēslot – tā vinnēja laiku, ātrāk ieguva gatavus stādus.
Šādi iegūst ietvarstādus, saknes ar substrātu, ko
var stādīt praktiski visu vasaru.
Modernākā metode – stādi ar uzlabotu sakņu
sistēmu, ietvarstādus nevis stāda uzreiz izcirtumā,
bet vēl uz vienu gadu iestāda/pārskolo zemē,
stādi paaugas lielāki, sakņu sistēma izaug spēcīgāka(ļauj jaunajiem stadiem izcirtumā konkurēt
ar aizzēlumu izcirtumā).
Kur esi studējis/ ieguvis zināšanas, kas nepieciešamas tavā darbības sfērā?
LLU Meža fakultāte, bakalaurs mežsaimniecībā;
Erasmus apmaiņas programma Somijā HAMK; LLU
Meža fakultāte, maģistra grāds meža ekonomikā
un mežsaimniecība. Tai skaitā gads Euroforester
programmā SLU Zviedrijā, Nordnature kursi Norvēģijā. Jau bakalaura studijās tika rakstīts kursa darbs – meža kokaudzētavas, ko arī ņēmu
par pamatu projekta pieteikumam. Jāatzīst, protams, ka zināšanas meža jomā pamatīgākas tika iegūtas ārvalstīs. Protams, meža stādu izaudzēšānā Latvijā arī ir lieli panākumi
pateicoties LVM struktūrvienībai „Sēklas un stādi”, sadarbība ar LVMI Silava.
Kāds ir noieta tirgus Tevis audzētajiem stādiem?
Uz doto brīdi tiek likts akcents uz tiem, kas pieteicās jaunai projektu kārtai atbalsta pasākumiem – meža ieaudzēšanā un izpostīto mežaudžu atjaunošanā.
Kā redzi savas saimniecības attīstību?
„Jātur pirkstu uz pulsa”, jāseko līdzi pārmaiņām sfērā, jāiet vienā solī ar tehnoloģiju attīstību, cerams, piesaistot Eiropas līdzekļus, varbūt pat arī pārstrukturēt saimniecību nepieciešamības gadījuma, tikai tā varēs pastāvēt. Protams, vēl joprojām ir cerības iziet ārpus
Latvijas tirgus uz eksportu.
Kāds ir stimuls veidot un attīstīt savu saimniecību tieši Dagdas novadā?
Dzimtā puse, protams arī vieglāk darboties kopā ar ģimeni, kad viens otram var palīdzēt.
Vai, Tavuprāt, Dagdas novads ir perspektīvs jauniešiem, kas vēlas uzsākt savu darbību?
Kas nepieciešams darbības uzsākšanai/ kāds ir veiksmes noslēpums?
Noteikti, ka ir perspektīvs, ir jāatrod īstā niša, kas būtu tuva savai sirdij un jāatliek cītīgi strādāt, būt zinošam speciālistam savā jomā. Dagdas novadā noteikti daudzas jomas var tikt
uzlabotas un pārspētas, paceltas jaunā līmenī, daudzas pat nav pārstāvētas.
Var apvienoties kooperatīvos un tādējādi cīnīties ar konkurenci, var radīt savu atpazīstamo augsto kvalitāti. Mūsdienās var netraucēti strādāt tiešsaistē no mājām Dagdā un baudīt
mūsu apkārtnes burvību un izmantot mūsu dabas
veltes.
Svētku sezonā noteikti gribas jautāt – kā izvēlēties pareizo svētku egli un ko darīt, lai tā ilgāk
“stāv”?
Šogad domāju es izvēlēšos „neglīti”, tā teikt
palīdzēšu dabai selekcijas ziņā, ko arī citiem varu
ieteikt, bet noteikti necērtiet eglītes stādītajās
jaunaudzēs. Nav man neviena noslēpuma eglītes ilgākai uzglabāšanai, izņemot regulāri sekot
ūdens līmenim traukā, bet, manuprāt, to kociņu
nav ko arī turēt mājās mēnesi, jāizbauda tas īsais
svētku noskaņojums un skuju, sveķu aromāts .
Tēvs, piemēram, jau vairākus gadus nes mājās
izraktu eglīti lielā podā, ko vēlāk iestāda. Tas arī
sanāk paturot to pagrabā, neiekaltējot – jāpieskata, vārdu sakot.
Man piemēram svētku eglītes izvēle ir ļoti patīkams rituāls, kad nav tik svarīgi kādu eglīti es izvēlējos, bet gan process, kā un ar ko, ko arī Jums
silti novēlu.
Reklāma – cerams pēc pāris gadiem arī es varēšu piedāvāt aromātiskas Ziemassvētku egles un
balzāma baltegles podiņos.
Vizītkarte
Vārds, Uzvārds: Jānis Kavuns
Vecums: 29
Dzīvesvieta: faktiskā – Dagda,
deklarētā - Konstantinova
Uzņēmuma nosaukums: z/s Pasakas

Uzmanību - ledus!
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Tā kā ziema šogad atkal solās būt ne tik skarba un auksta,
cik tai būtu jābūt, aktualizējas problēma, kas saistīta ar
ūdenstilpnēm un drošību uz un ap tām. Vēlreiz vēlamies
atgādināt pāris lietas, kas katram jāiegaumē un kam būtu
jāseko šoziem – tā kā Dagdas novadā kopā ir 123 ezeri un
daudzas upes, šī tēma mūsu novadā ir īpaši aktuāla.
• Ņemot vērā siltos laika apstākļus, šobrīd 90% ūdens platību ir bīstamas.
• Ledus ir irdens un nespēj noturēt cilvēka svaru. Sniega
sega ledu padara vēl trauslāku.
• Bērni vieglā svara dēļ pa ledu spēj aiziet ļoti tālu, bet…
tikai līdz trauslākajai vietai.
• Nokļūstot aukstā ūdenī, ķermeni pārņem neciešamas sāpes, jo dzīvības funkciju nodrošināšanas dēļ asinis no ekstremitātēm aizplūst uz iekšējiem orgāniem.
• Ielūstot cilvēks aukstuma dēļ samaņu zaudēs 10 – 15 minūšu laikā:
• ja nekustēsies,
• ja kustēsies – ātrāk,
• ja ir noguris – ātrāk,
• jo cilvēka svars mazāks, jo ātrāk cilvēks zaudē samaņu.
* Pēc samaņas zuduma sākas noslīkšana, jo cilvēks turpina
elpot un elpošanas orgāni piepildās ar ūdeni.
ATCERIES!
Neej uz ledus un atrunā to darīt arī citus, jo varbūt tieši Tu
ar šādu savu rīcību izglābsi sava brāļa, drauga, kaimiņa vai
klasesbiedra dzīvību!
Ja tomēr esi uzgājis uz ledus, nekavējoties atgriezies krastā
pa to pašu ceļu, pa kuru uzgāji!
Ja tomēr ielūsti - skaļi sauc palīgā!
Ja redzi kādu ledū ielūzušo - nekavējoties zvani „112”!
Vienīgais kā vari palīdzēt ielūzušajam, krastā esot, līdz glābēju ierašanās brīdim, apmēram no 2- 5 metru attāluma
pamest auklu, virvē sasietus apģērba gabalus, garu koku
Ja ielūstot, no ūdens uz ledus izdodas izkļūt paša spēkiem,
attālinies no bīstamās vietas guļus veļoties pa ledu, tālāk
rāpus virzoties līdz krastam.
Ielūstot, lai cik grūti tas būtu, jācenšas saglabāt miers, nostabilizēt elpošanu un pēc iespējas mazāk kustēties līdz
glābēju ierašanās brīdim*.
Ūdenstilpņu vietas, kur ledus vienmēr būs plānāks:
• Upju sašaurinājumos veidojas caurtece, palielinās ūdens
straumes ātrums, un siltais ūdens upju gultnēs sajaucas ar
pārējo ūdeni, paceļoties augšpusē, tāpēc šajā vietā ledus
vienmēr ir plānāks.
• Zem tiltiem ledus vienmēr ir plānāks gaisa cirkulācijas un
straujākas ūdenstilpnes straumes dēļ.
• Dabīgo ūdens svārstību dēļ, kā arī kūstot ledum un sniegam, ledus tiek atrauts no krastiem, tāpēc pie ūdenstilpņu
krastiem ledus kārta vienmēr būs plānāka.
• Pie krastiem, kas apauguši ar niedrēm, ledus vienmēr ir
trauslāks un neizturīgāks.
• Kuģu ceļos ziemas periodā ledus ir neizturīgāks un plānāks, jo kuģošanas laikā tas bieži tiek salauzts.
• Ledus vienmēr ir plānāks kanalizācijas ūdeņu ieteku vietās to augstākas temperatūras dēļ un strautu ieteku vietās
– straujas ūdens kustības dēļ.
• Ledus ir plānāks ūdenstilpņu vietās ar zemūdens izciļņiem
straujas ūdens kustības dēļ**.
Sargiet sevi un tuvākos!
Rakstu sagatavoja
Evika Muizniece

* http://rpp.riga.lv/index.php/lv/2012-02-10-13-16-16/isfilmas-2/1654-atrasanas-uz-ledus-bistama-dzivibai
** http://skaties.lv/latvija/ka-zinat-kur-ir-plans-un-bistams-ledus/

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota pašvaldības kustamā manta –
Ezernieku pagasta pārvaldes autobuss SETRA S 215 RL.
Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 450, - (četri simti
piecdesmit euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10%
apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma
tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole
notiks 2016.gada 08.janvārī plkst.14:00 Dagdas novada
pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei
var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un
no plkst.13.00-17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.
tālr.29192507.
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“Новости Дагдского Края”

Жители Дагдского края получают
государственные и самоуправленческие услуги быстрее, удобнее и
выгоднее!

Двери Единого государственного и самоуправленческого
центра обслуживания клиентов (VPVKAC) Дагдского края
открыты уже с октября, и жители края охотно используют
преимущества получения в одном месте государственных
и самоуправленческих услуг - быстрее, удобнее и выгоднее.
С 1 октября, когда Центр начал свою работу в Дагде, специалист по обслуживанию клиентов зарегистрировала более
200 предоставленных услуг. Среди них и приём различных
заявлений, и предоставление консультаций. Чаще всего жители использовали преимущество получить в своём крае услуги Государственного агентства социального страхования
(VSAA), подав заявления на получение различных пособий.
Также клиентам пригодилась поддержка в использовании эуслуг Государственного агентства социального страхования
и Управления по делам гражданства и миграции, а также
консультации по представляемым услугам Регистра предприятий. Специалист VPVKAC регулярно принимает заявления, адресованные самоуправлению Дагдского края, и предоставляет ответы о вопросах, находящихся в компентенции
самоуправления.
Председатель думы Дагдского края Сандра Вишкуре очень
позитивно оценивает создание Единого центра: “Мы рады,
что в нашем крае работает центр обслуживания клиентов,
который доступен каждому жителю. Теперь у каждого из нас
есть возможность получить в этом центре необходимые документы или услуги, которые предоставляет не только самоуправление, но также и восемь государственных учреждений. Жителям больше не надо ехать в большие города для
решения многих вопросов, таким образом каждый может
сохранить и время, и деньги. Здесь современное помещение, и оно оборудовано так, чтобы и инвалиды могли получить
необходимые услуги.”
Клиенты Центра услуг Дагдского края могут получить определённые услуги самоуправления края и восьми государственных учреждений. Здесь можно очно подать заявки на
определённые услуги Государственного агентства социального страхования и Государственной службы доходов. Также
жители могут получить информацию об э- услугах и помощь
в использовании э-услуг Государственного агентства занятости, Регистра предприятий, Управления по делам гражданства и миграции, Государственной трудовой инспекции, Государственной службы доходов, Государственного агентства
социального страхования и Государственной земельной
службы. Служба поддержки села начнёт своё сотрудничество с самоуправлением в 2016 году. Накопив и оценив опыт
сотрудничества учреждений и самоуправлений, планируется пополнить перечень доступных государственных услуг
Единого государственного и самоуправленческого центра
обслуживания клиентов.
Создание Единого государственного и самоуправленческого центра обслуживания клиентов является целенаправленным результатом направления политики Министерства защиты среды и регионального развития для обеспечения жителям
более удобного и доступного получения публичных услуг и
является примером для многих государств Европы.
Более подробную информацию о VPVKAC жители могут узнать на едином портале государственных и самоуправленческих услуг www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
Для информации:
Зане Онкеле, консультант по коммуникациям VPVKAC (тел.
29556280, э-почта: zane@ekomedia.lv)

Dagdas Novada Ziņas

21 декабря состоялось очередное заседание думы
Дагдского края

Утверждены актуализированные „План действий” и „Инвестиционный план” программы
развития Дагдского края на 2013-2019 годы.
Утверждено положение Шкяунской основной школы в новой редакции.

С баланса учреждений самоуправления
Дагдского края исключены долги безнадёжных дебиторов за налоги на недвижимость,
аренду земли, коммунальные платежии
арендную плату.
Депутаты рассмотрели вопросы о принудительном исполнении обязательств в предупредительном порядке ООО “Dinsel” по
вопросу взыскания долгов за аренду помещений и взыскании задолженности на недвижимость ООО “Experience”.
Аннулированы сведения о декларированном месте жительства трём лицам, и отказано в аннулировании сведений о декларированном месте жительства одному лицу, так
как у него есть правовое основание проживать в определённом недвижимом имуществе.
Двум лицам предоставлена помощь в решении квартирных вопросов.
Для обеспечения депутатам компьютеризированной рабочей среды во время заседаний было принято решение о приобретении
15 портативных компьютеров с необходимым
дополнительным оборудованием.
Утвердили правила “О порядке выделения
самоуправлением Дагдского края финансирования обществам, образованиям и
религиозным организациям”, и правила об
управлении обществ капитала и долей капитала самоуправления Дагдского края , а
также внесены изменения в положениях об
оплате труда и социальных гарантиях самоуправления.
Приняли решение о должностных списках и
оплате труда на 2016 год: утверждена оплата
труда депутатам думы, председателю думы,
заместителю председателя думы, членам
постоянных комиссий думы, исполнительному директору самоуправления, руководителям учреждений самоуправления Дагдского
края и членам правления обществ капитала,
административным работникам самоуправления, руководителям образовательных учреждений самоуправления.
С 1 февраля 2016 года в Строительной управе Дагдского края произойдут изменения в
штатном расписании: будет ликвидирована
должностная единица “Специалист строительной управы” и введена должностная
единица на 0,8 ставки “Инспектор по строительству”, снижена ставка с 1 до 0,6 “Руководитель строительной управы” и введена должностная единица на 0,4 ставки “Архитектор”.
В списке должностей Отдела народного хозяйства и среды с 1 февраля 2016 года ликвидируются должностные единицы “Специалист по охране труда” и “Специалист по
пожарной безопасности и гражданской защите”.
Для того, чтобы можно было проводить
расчистку обочин и обновление профиля
подъездной дороги, ремонт выбоин и ям, выделены дополнительные средства на работы
по содержанию подъездной дороги к карьеру Новику.
Депутаты утвердили результаты аукционов
недвижимого имущества “Līkloči” в Дагдской
волости и “Pumpuri” в Берзиньской волости.
Решено провести аукционы с возрастающим шагом движимого имущества самоуправления: автобуса SETRA S 215 RL и автобуса SETRA S 211 HD.

Продлили договор аренды котельной на
ул. Мичурина 12а и теплотрассы на 10 лет с
ООО “Дагдское коммунальное хозяйство”; и
договор аренды помещения на полгода для
обеспечения работы Народной библиотеки
Дагдской волости с ООО “Brīvība”.
Отменено решение заседания думы Дагдского края от 19 ноября 2015 года “Об избрании члена правления ООО “Дагдское коммунальное хозяйство””, так как действующий
член правления предприятия отвечает упомянутым условиям 2-го пункта 2-ой части 37-ой
статьи закона „Закон об управлении обществами капитала и долями капитала публичных лиц” и не может занимать должность
члена правления общества капитала самоуправления. Виктор Петровский будет выполнять обязанности должности члена ООО
“Дагдское коммунальное хозяйство” до избрания на должность другого кандидата.
Произвели изменения в составе Административной комиссии: на место Виктории
Вирзы избрана Жанна Айшпуре, и в Комиссии по квартирным вопросам на место Меланиии Рудавиной избрана Ромуальда Демида.
Депутаты разрешили заместителю председателя думы Райтису Азину совмещать должность со следующими должностями:
• Представитель держателя части капитала
в ООО “Дагдское коммунальное хозяйство”,
• Председатель Комиссии по квартирным
вопросам,
• Руководитель Комиссии по координации
охоты,
• Представитель самоуправления в Комитете регионального развития и сотрудничества
Объединения самоуправлений Латвии,
• Представитель самоуправления в Подкомитете по квартирным вопросам Комитета
технических проблем Объединения самоуправлений Латвии,
• Представитель самоуправления в Комиссии по выбору активных реализаторов мероприятий по трудоустройству и поддержке
Государственного агентства занятости,
• Представитель самоуправления в Консультативном совете Краславской территориальной структурной единицы Службы государственной пробации.
Рассмотрели вопрос об освобождении от
должности с 30 декабря 2015 года руководителя управы Андрупенской волости Мелании
Рудавиной. Решили, что обязанности руководителя управы до назначения нового руководителя учреждения будет выполнять руководитель управы Андзельской волости Леонтина
Жеймоте.
На заседании думы были рассмотрены
вопросы, связанные с недвижимым имуществом: о разделе недвижимого имущества
и присвоении нового наименования; окончании прав на аренду земли; заключении
договорoв на аренду земли; переходе прав
на аренду земли; разработке проекта землеустройства имуществу “Ezermalas”в Дагдской волости; разделе земельной единицы и
принадлежности самоуправлению; утверждении списка не арендованных земельных
участков; отмене расчёта дополнительной
ставки налога на недвижимое имущество
земельному участку на ул. Даугавпилс 23 в
Дагде.
Принято решение об отчуждении недвижимого имущества самоуправления “Lāči” в
Дагдской волости.
С полным протоколом заседания и приложениями можно ознакомиться на сайте
www. dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti /
Novada domes protokoli.
Информацию подготовила:
Гуна Малиновска

21 декабря на заседании думы Дагдского края были утверждены актуализированные “План действий” и “Инвестиционный план”, которые являются дополнениями к Программе развития на 2013- 2019 годы самоуправления Дагдского края. Были актуализированы некоторые разделы, которые касаются и вложений
в дорожную инфраструктуру, в связи с доступным финансированием в мероприятии “Основные услуги и восстановление посёлков в сельской местности”,
и включённых в план некоторых мероприятий в волостях и городе Дагда, которые до этого не были отображены. С актуализированными “Планом действий”
и “Инвестиционным планом” можно ознакомиться на домашней странице www.dagda.lv в разделе Pašvaldība > Plānošanas dokumenti.

Артём Гекиш , координатор проектов Отдела развития и планирования

Встречи с жителями

Dagdas Novada Ziņas

В первые дни декабря жители края были
приглашены на встречи с председателем
думы края Сандрой Вишкуре и заместителем председателя думы Райтисом Азинсом.
В каждом волостном центре состоялись
дискуссии по самым разным вопросам. В
начале каждого собрания жители были проинформированы о просьбе Государственной пограничной охраны информировать
их, полицию или самоуправления о какихлибо подозрительных людях вблизи границы.
Телефон Государственной пограничной охраны для сообщений о пересечении государственной границы – 67075616 и телефон
доверия - 80001060. Так как Дагдский край
граничит с двумя государствами, которые
не входят в Европейский Союз, пересечение
границы является противозаконным. С.Вишкуре предупредила жителей, которые увлекаются играми милитаристского вида, пейнтболом и другими играми, связанными со
стрельбой, о необходимости иметь разрешения и лицензии.
Также в нашем крае в последнее время активизировались люди, которые выращивают
запрещённые растения. Жителей попросили
сообщать и о таких случаях.
Был обсуждён вопрос о приёме беженцев
в Латвии. Председатель думы напомнила жителям, что жители Латвии тоже были вынуждены бежать со своей родины из-за войны.
Они были приняты в других государствах и
интегрировались там. Латвия будет принимать иммигрантов по конкретным критериям отбора, в их обязанности будет входить
усвоение латышского языка, те, кто захочет,
смогут получить латвийское гражданство. В
Латвии есть многие люди, кто этот процесс
уже прошёл и удачно включился в латвийское
общество. Они работают в политике, культуре и других областях.
Руководители управ каждой волости информировали жителей о последних актуальных событиях, проведённой в этом году работе и планах на следующий год. В каждой
волости есть свои проблемы, и они решаются. Например, этим летом в Сваринцах было
заменено оборудование по очистке воды, в
Мариамполе Андрупенской волости установлено новое оборудование по обезжелезыванию воды. В волостях проведены мероприятия по улучшению доступности среды
людям с инвалидностью. У зданий волостных
управ построены пандусы. В волостях проведены мероприятия по улучшению инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, по которым люди в инвалидных
колясках и мамочки с колясками могут по-

пасть в здания. В Эзерниекской волости установлен домофон, который используют люди,
из-за каких-либо затруднений не имеющие
возможность попасть на второй этаж, где находится управа волости.
Координатор проектов Отдела развития и
планирования Артём Гекиш рассказал о новостях нового периода планирования Европейских структурных фондов на 2014- 2019
годы. Также он рассказал об участии самоуправления в конкурсах проектов и пригласил жителей принимать участие в конкурсах
проектов других фондов, где можно получить
финансирование - “Партнёрство Краславского края”, Служба поддержки села и др..В
этом году самоуправление Дагдского края
также организует конкурс проектов “Общество с душой”, в котором жители смогут подать заявки на свои идеи и получить финансирование на их реализацию.
Всё же ещё не все жители различают функции, делегированные самоуправлениям, от
государственных функций. Во многих волостях разразились острые дискуссии об использовании транспорта. Самоуправлению
нельзя заниматься перевозкой пассажиров,
этим занимаются коммерческие предприятия. Жителей приглашают пользоваться общественным транспортом. Руководитель самоуправления подчеркнула, что этот вопрос
решается на государственном уровне, и
самоуправление, в рамках своих возможностей, старается решить его в пользу своих
жителей. Также были обсуждены коммунальные вопросы, различные бытовые вопросы и
услуги, предоставляемые самоуправлением. Жителей Дагдской волости очень волнует
дальнейшая судьба библиотеки.
Активность жителей в каждой волости была
очень разной. В некоторых Народных домах
залы были полны, в некоторых- на встречу
пришли только несколько человек. Это доказывает заинтересованность жителей, желание решить волнующие проблемы, или также отсутствие проблем. Радует, что жители
стали более активными и всё чаще для решения различных вопросов приходят в управы
волостей. Так как чаще какую – либо проблему легче и быстрее решить на её начальной
стадии.
В этом году также планируются встречи с
жителями. Если у кого-то появились вопросы,
которые хотелось бы обсудить во время следующих встреч, или есть желание встретиться с каким- либо конкретным специалистом,
просьба сообщить об этом в управу своей
волости или в самоуправление края.

Так как зима в этом году не обещает быть
суровой и холодной, но, какой бы она не
была, она будет. По этому актуализировалась проблема, которая связана с водоёмами и безопасностью на них. Хотели бы напомнить несколько вещей, которые каждому
следует запомнить и следовать им этой зимой. В нашем крае эта тема особенно актуальна, так как в Дагдском крае 123 озера и
несколько рек.
• Принимая во внимание тёплые погодные
условия, на данный момент 90% водных площадей опасны.
• Лёд рыхлый и не может выдержать вес человека. Снежный покров делает лёд ещё более хрупким.
• Попав в холодную воду, тело человека охватывает нестерпимая боль, так как для обеспечения жизненных функций кровь из конечностей утекает во внутренние органы.
• Провалившись, человек из-за холода теряет сознание в течение 10 – 15 минут, если
не двигается, если двигается- быстрее, если
устал- быстрее. Чем меньше вес человека,
тем быстрее он теряет сознание.
• После потери сознания человек тонет, так
как он продолжает дышать и органы дыхания
наполняются водой
ПОМНИ! Не ходи на лёд и отговори это делать
других, потому что , может быть, именно ты таким своим действием спасёшь жизнь своего
брата, друга, соседа или одноклассника!
• Однако, если вышел на лёд, немедленно
возвращайся на берег по тому же пути, по
которому зашёл!
• Если провалился под лёд, громко зови на
помощь!
• Если видишь кого-то , провалившегося под
лёд, без промедления звони „112”!
• Единственное, чем ты можешь помочь тону-

щему до прибытия спасателей, находясь на
берегу,бросить верёвку с расстояния 2- 5 метров, связанные в верёвку части одежды или
длинную ветку дерева.
• Если, провалившись под лёд, удаётся выбраться своими силами, удаляйся от опасного места лёжа, перекатываясь по льду, а
дальше ползи до берега.
• Провалившись, как бы трудно это не было,
необходимо сохранять спокойствие, стабилизировать дыхание и, по возможности,
меньше двигаться до прибытия спасателей.
• Места на водоёмах, где лёд всегда будет
тоньше:
• В местах сужения реки образуется напор,
увеличивается скорость течения. Тёплая вода
в русле реки смешивается с остальной водой, поднимаясь в верхние слои, поэтому в
этом месте лёд всегда тоньше.
• Под мостами лёд всегда тоньше из-за циркуляции воздуха и более быстрого течения.
• Из- за колебания естественных вод, а также
при таянии льда и снега, лёд отрывается от
берегов, поэтому у берегов водоёмов слой
льда всегда будет тоньше.
• У берегов водоёмов,поросших тростником, лёд всегда более хрупкий и непрочный.
• По путям следования кораблей лёд в зимний период тоньше и непрочный, так как во
время прохождения кораблей его часто ломают.
• В местах слива канализационных вод из-за
более высокой температуры и в местах впадения ручьёв из-за быстрого течения.
• В местах водоёмов с подводными возвышениями из-за быстрого течения.
Берегите себя и близких!

Внимание - лёд!

Гуна Малиновска

* http://rpp.riga.lv/index.php/lv/2012-02-10-13-16-16/isfilmas-2/1654-atrasanas-uz-ledus-bistama-dzivibai
** http://skaties.lv/latvija/ka-zinat-kur-ir-plans-un-bistams-ledus/
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1 января 1950 года был образован Дагдский район, в
который были включены волости Резекненского уезда
(Эзерниеки, Сварини, Берзини, Андзели и часть Андрупене). Просуществовал только 12 лет и в мае 1962 года
был полностью присоединён к Краславскому району.
2 январём 1750 года датируется издание труда Яна Аугуста Хилзена „Inflanty” в Вильнюсе. Дата значится на
титульном листе книги, полное название которой: „Инфлянтия в своей многогранной истории и революциях с древних времён и до наших дней; с заверением
уважения и старинности здешней шляхты, с правами
и свободами, которые служат с древних времён до
наших дней; всё это обобщил и предоставил польскому миру на родном языке благородный пан Ян Аугуст
Хилзен, кастелян Инфлянтии, староста Браславского
суда, на данный момент маршал Трибунальска 2 января 1750 года от Рождества Христова в Вильно в Академической типографии Его Королевского Величества
Societatis JESU.” Это первый самый объёмный труд о
Латгалии.
10 января 2009 года Почта Латвии в серии „Гербы городов и краёв Латвии’’ выпустила почтовую марку – „Дагда”. Первый день марку проштемпелевали в Дагдском
почтовом отделении. На марке изображён герб Дагды.
Автор дизайна- Гиртс Грива. Тираж почтовой марки составил 500 000 экземпляров, номинал - 33 сантима.
15 января 1996 года в Дагде был открыт пансионат для
пожилых людей „Ābeļdārzs”.
Это учреждение социального ухода общего типа на 20
мест, которое обеспечивает социальный и медицинский уход за пожилыми людьми и инвалидами, живущими в пансионате.
15 января 2010 года в Эзерниекской средней школе
установлена памятная доска увезённым в Сибирь ученикам. Инициаторами мероприятия являлись руководитель Отдела политически репрессированных Краславского района Эрика Анджане и Константин Понтак,
который был одним из четырёх увезённых из школы учеников.
16 января 1940 года сильный мороз в Дагде- зафиксирована самая низкая температура (- 43 ° C) на территории Латвии.
27 января 1940 года Букмуйжская государственная основная школа была переименована в Эзерниекскую
государственную основную школу. Название школы изменено в связи с изменением названия волости.
Самоуправление Дагдского края сообщает, что на
аукционе с пошагово возрастающей ценой будет
продано движимое имущество самоуправления –
автобус управы Эзерниекской волости SETRA S 215 RL.
Начальная цена продаваемого имущества составляет EUR 450, - (четыреста пятьдесят евро и 00 евроцентов), гарантийный взнос в размере 10% от начальной
цены необходимо перечислить до аукциона на счёт
самоуправления Дагдского края. Осмотреть имущество можно на месте его нахождения, предварительно согласовав с председателем аукционной комиссии И. Паулиньшем, м.т. 29192507. Аукцион состоится
8 января 2016 года в 14:00 в зале самоуправления
Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. Ознакомиться с правилами аукциона и
зарегистрироваться можно в самоуправлении Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский
край, по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00. Телефон для справок: 656 81712, м.т.29192507.
Самоуправление Дагдского края сообщает, что на
аукционе с пошагово возрастающей ценой будет
продано движимое имущество самоуправления –
автобус управы Константиновской волости SETRA S
211 HD. Начальная цена продаваемого имущества
составляет EUR 450, - (четыреста пятьдесят евро и 00
евроцентов), гарантийный взнос в размере 10% от
начальной цены необходимо перечислить до аукциона на счёт самоуправления Дагдского края. Осмотреть имущество можно на месте его нахождения,
предварительно согласовав с председателем аукционной комиссии И. Паулиньшем, м.т. 29192507.
Аукцион состоится 8 января 2016 года в 15:00 в зале
самоуправления Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. Ознакомиться с правилами аукциона и зарегистрироваться можно в самоуправлении Дагдского края по адресу: ул. Алеяс
4, Дагда, Дагдский край, по рабочим дням с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00. Телефон для справок: 656
81712, м.т.29192507.

Dagdas Novada Ziņas

Dzimušie* Dagdas novadā
decembrī:

Damīrs Aleksins
Timurs Aleiņikovs
Miroslava Galilejeva
Sandis Kuzņecovs
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Dorofejeva Tamāra, 15.01. Ezernieku pag.
Lavrinoviča Helēna, 06.01., Bērziņu pag.
Lurins Leonīds, 27.01., Dagda
Olehnoviča Valentīna, 14.01., Andrupenes pag.
Pavloviča Genovefa, 15.01., Šķaunes pag.
Rogoleva Anele, 29.01., Andrupenes pag.
Rokols Voldemārs, 01.01., Andrupenes pag.

-75-

Bohāne Jevgēnija, 16.01., Ezernieku pag.
Kaļiņina Lija, 29.01., Konstantinovas pag.
Kornejevs Anatolijs, 09.01., Dagdas pag.
Liepa Irēna, 14.01., Andrupenes pag.
Neikurs Jānis, 26.01., Andrupenes pag.
Paršukova Antoņina, 05.01., Ezernieku pag.
Sautja Kleopatra, 16.01., Ezernieku pag.
Visockis Jānis, 03.01. Dagdas pag.

-80-

Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!
Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 11. janvārī.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”,
Brīvības ielā 29.
Šoreiz krustvārdu mīklā atklāsim
janvāri!

Višnevskis Romualds, 13.01., Andrupenes pag.
Zdanoviča Genovefa, 14.01., Asūnes pag.
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Andžāne Helēna, 16.01., Ezernieku pag.
Arnicāne Valentīna, 25.01., Dagdas pag.
Rižonoka Juzefa, 15.01., Ezernieku pag.
Višņevska Malgonija, 18.01., Šķaunes pag.
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Lose Nadežda, 20.01., Ezernieku pag.
Rutka Antoņina, 03.01., Dagdas pag.
Viļume Valentīna, 29.01., Dagda

Horizontāli: 2. ... diena - svinama diena Polijā, par
godu kādam ģimenes loceklim (22. janvāris). 4. Senie latvieši janvāri sauca par ... mēnesi. 7. Šī valsts svin
atbrīvošanas dienu 1. janvārī (slavena ar cigāriem).
8. 11. janvāris ir starptautiskā ... diena. 11. 30. janvāris - ... un ... diena Krievijā. 13. Tammikuu - janvāris ...
valodā. 14. ... diena - svinama diena Polijā, par godu
kādam ģimenes loceklim (21. janvāris). 15. Siječanj janvāris ... valodā. 16. Ocak - janvāris ... valodā. 17.
26. janvāris ir starptautiskā ... diena. 18. Сiчень - janvāris ... valodā. 19. Romiešu dievs, no kura vārda cēlies
janvāra nosaukums.
Vertikāli: 1. Svētki Krievijā 14. janvārī.
3. Styczeń - janvāris ... valodā. 5.
Budistu jaunā gada nosaukums
(svin 27. janvārī). 6. Leden - janvāris
... valodā.
9. Студзень - janvāris ... valodā.10.
Sausis - janvāris ... valodā. 12. 16.
janvārī šajā valstī notiek ikgadējais
karnevāls.

Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Violeta Savicka

Janvāra jubilāri Dagdas novadā

Redaktore Evika Muizniece
evika.muizniece@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721
Tulks Ualentīna Kivliņa

Pagājušās krustvārdu
mīklas atminējumi: Vertikāli: 1. Koča
2. Livonija 4. Ķūķu vakars
5. Bari 6. Cūkas šņukurs
7. puzuri 8. Saulgrieži 10.
Svētais Nikolass 18. Budēļi
Horizontāli: 3. deviņas 9.
Jēzus Kristus dzimšana
11. Lācis 12. Zīlēšana 13.
Turcija 14. Advente 15.
kūti 16. krustu 7. Bluķa
vakars 19. Mēness sauli

viņsaulē aizgājušie*
decembra mēnesī:

Veronika Zvidriņa
(dz.1960.g.)
Ļubova Fedosejeva
(dz.1957.g.)
Jāzeps Punculis
(dz.1928.g.)
Konstantīns Šaško
(dz.1943.g.)
Roberts Pauliņš
(dz.1959.g.)
Viktors Jegorovs
(dz.1954.g.)
Iļja Drozdovs (dz.1944.g.)
Josifs Azins (dz.1933.g.)
Nikolajs Rapša (dz.1939.g.)
Iraida Svarinska
(dz.1924.g.)
Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3500
Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

Bronislava Zariņa
(dz.1939.g.)
Ivans Čerņaks
(dz.1947.g.)
Anna Medziņa
(dz.1936.g.)
Jelizaveta Zabolotnika
(dz.1951.g.)
Gunārs Žilinskis
(dz.1967.g.)
Leontīns Kuļka
(dz.1956.g.)
Kazimirs Kuļka
(dz.1923.g.)
Rozālija Kuļka
(dz.1924.g.)
Irēna Strode (dz.1934.g.)
Izsakām dziļu līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.

*reģistrētie Dagdas novada
dzimtsarakstu nodaļā
līdz 30. decembrim
Izdevumā publicētie materiāli ne
vienmēr atspoguļo Dagdas novada
domes viedokli. Par faktu pareizību
atbild autors.

