Pasākumi Dagdas novadā
jūnijā:

Priekšsēdētājas sleja

Pašā maija vidū
Latvijas pašvaldības pulcējās uz jau
6.jūnijā Asūnē, plkst.15.00
26. kongresu. Arī
Brīvdabas estrādē
mūsu pašvaldības
Ritma deju svētki ”Dejotpārstāvji devās uz
prieks”.
Smilteni. Smiltene
ar savdabīgu rel21.jūnijā, Dagdas parka
jefu un sakoptām
ēkām mūs sagaidīestrādē, plkst. 20.00, vasaja ar labu, saulainu
ras saulgriežu sagaidīšana.
laiku. Nākot kultūDagdā viesosies Baltinavas
ras namā, mūs sateātris “Palādas” ar izrādi
gaidīja pašvaldību
Danskovīte “Lauku kurorts
vadītājs ar darbipiļsātnīkim”. Būs iespēja iznieku komandu un
dziedāt Līgo dziesmas ar folbrīnišķīgu pūtēju orkloras kopu “Olūteņi” un pieķestri. Pašvaldības
dalīties saulgriežu ugunskura
vienmēr ar prieku
tiekas, un kongress
iedegšanā.
ir tā vieta, kur tiekas visi novadi, kas sastāv Latvijas Paš22.jūnijā ielīgošana Asūnes valdību savienībā.
Kongress ir tā vieta, kur komiteju vadītāji, pašvaldīciema parkā, plkst. 17.00
bu savienības priekšsēdētājs A. Jaunsleinis atskaitās par
23.jūnijā Šķaunē, plkst. 21.00 pagājušo periodu un spriež par pašvaldību darba aktualitātēm. Latvijas Pašvaldību savienība ir vidutājs starp
Līgo svētku pasākums.
pašvaldībām un valsts institūcijām. Daudz darba ir veltīts
pedagogu jaunā atalgojuma sistēmas ieviešanai, skolu
9. klašu izlaidumi:
tīkla sakārtošanai, taisnīgu pašvaldības finanšu izlīdzi•12.06. plkst.17.00 – Ezernie- nāšanai, tāpat arī jautājumam, kā pašvaldībām ieinteku vidusskola
resēt uzņēmējus. Daudzas lietas mums šodien ir jāredz
• 12.06. plkst.17.00 Dagdas un jāizprot, ne tika mūsu valsts un pašvaldības līmenī,
bet arī Eiropas līmenī. Mūsu pašvaldība kopā ar citām
TN – Dagdas vidusskola
• 13.06. plkst.18.00 Asūnes TN Latvijas pašvaldībām aizstāvēja lauku maksājumus par
nelabvēlīgiem laika apstākļiem, un valdība ieklausījās
– Asūnes pamatskola
pievērsa tam uzmanību, un strauji nesamazināja to
• 13.06. plkst.17.00 - Andzeļu un
izmaksu.
pamatskola
Protams, Latvijas Pašvaldību savienība iestājās par to,
•13.06.
plkst.17.00
– lai pašvaldību loma un funkcijas nākotnē palielinās.
Andrupenes pamatskola
Kongresā mēs pieņēmām rezolūcija par pašvaldību
• 13.06. plkst.17.00 – Šķaunes vēlēšanu perioda palielināšanu, tās varētu apvienot ar
Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Tāpat pieņēmām repamatskola
zolūcijas par izglītības finansēšanas reformu, skolu tīklu,
sadarbību ar Valsts kontroli.
Kapu svētku saraksKongresā kā goda viesis bija ieradies valsts prezidents
ti ir pieejami Dagdas novada mājas lapā Andris Bērziņš, kurš teica uzrunu un vēlēja pašvaldībām
būt tādām, kas kalpo savu iedzīvotāju labklājībai. Tāpat
www.dagda.lv /Kultūprezidents mudināja labprātīgi pēc pušu vienošanās
ra/ Reliģija.
veidot lielākas administratīvi teritoriālās vienības.
Kongresā piedalījās arī saeimas deputāti, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.
Latvijas Republikā šajos svēt- No mūsu pašvaldības kongresā varēja piedalīties divi
kos obligāti jāizkar LR valsts pārstāvji, un kopā ar mani kongresu pirmo reizi apmeklēja arī Raimonds Nipers.
karogs:

14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena sēru noformējumā
17.jūnijs - Latvijas Republikas
okupācijas diena - sēru noformējumā
Svētku un atceres dienas - šajās dienās ieteicams izkārt LR
valsts karogu:
22.jūnijs - Varoņu piemiņas
diena (Cēsu kaujas atceres
diena) - sēru noformējumā
23.jūnijs - Līgo diena
24.jūnijs - Jāņu diena
Valsts karogu var pacelt vai citādi lietot arī tautas, darba vai
ģimenes svētkos, atceres dienās,
kā arī citos gadījumos, garantējot
pienācīgu cieņu pret valsts karogu, saskaņā ar likumu.

Sandra Viškure

Skaista,
skaista
Juoņa dīna,
Par vysom (i)
skaistuokuo:

Juoņu dīnā
Dīva dāls
Saulis meitu
sveicynuoja.

- vasaras
saulgriežos
sveic
Dagdas novada
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdā

Dagdas Novada Ziņas
Nr. 4
(protokols Nr.6., 6.§)
(precizēts 2015.gada 28.maija sēdē
Protokols Nr.7., 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

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka ienākumu un
materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv
no laulātajiem, personām, kurām ir
kopēji izdevumi par uzturu un kuras
mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi
dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā
novērtējami ģimenes (personas)
ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ģimene (persona) atzīstama par
maznodrošinātu, ja:
2.1. tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 170 EUR;
2.2. tai nepieder īpašums, vērtspapīri, izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto;
2.3. tās rīcībā nav naudas līdzekļu
uzkrājumu;
2.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.5. tā nesaņem ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas sniegtos pakalpojumus
vai tā neatrodas ieslodzījumā;
2.6. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 37.panta pirmajai daļai.
3. 3.Ģimenes (personas) ienākumu
un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim
novērtē un lēmumu par ģimenes
(personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
pieņem Dagdas novada sociālais
dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei
(personai), kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Dagdas novadā.
II. MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES
(PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA
5. Ģimenes (personas) ienākumu
un materiālā stāvokļa atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma par ģimenes
(personas) atzīšanu par maznodrošinātu saņemšanas, kuru iesniedz
viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona.
6. Parakstot šo noteikumu 5.punktā
minēto iesniegumu, iesniedzējs un
viņa ģimenes pilngadīgās personas
Sociālajam dienestam dod atļauju
izmantot pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamo informāciju par
ģimeni (personu).
7. Ienākumu un materiālā stāvokļa
novērtēšanai iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk –
deklarācija), kurā norāda ziņas par
šo noteikumu 1.punktā minētajām
personām, kā arī iesniedz vai uzrāda Sociālajā dienestā dokumentus,
kas apliecina deklarācijā norādītos faktus, tajā skaitā par papildu
ienākumiem, naudas uzkrājumiem
un īpašumu. Parakstot deklarāciju,
iesniedzējs apliecina deklarācijā
norādīto ziņu patiesumu.
8. Deklarācijā norādītās ziņas Sociālais dienests pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no
valsts un pašvaldību institūcijām, kā
arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja nepieciešams, pieprasot
ziņas apliecinošus dokumentus no
iesniedzēja un apsekojot ģimeni
(personu) dzīvesvietā. Sociālajam
dienestam nepieciešamības ga-

dījumā ir tiesības apsekot iesniedzējam vai kādam citam ģimenes
loceklim piederošu nekustamo īpašumu.
9. Sociālais dienests ne vēlāk kā
mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam.
10. Ja neviens no iesniedzēja pilngadīgiem ģimenes locekļiem nav
darbspējīgā vecumā vai arī ir personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu
nosaka uz laiku līdz 12 mēnešiem.
Pārējos gadījumos maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
11. Ja ģimene (persona) atbilst
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests
izsniedz uz Sociālā dienesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (Pielikumā).
12. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķir vai atceļ,
ja iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas
ziņas par ienākumiem un materiālo
stāvokli.
III. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA
13. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
13.1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
13.1.1. ienākumi no algota darba;
13.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas
(ieskaitot piemaksu pie pensijas),
valsts sociālie pabalsti, stipendijas,
kompensācijas, uzturlīdzekļi;
13.1.3. citi ienākumi, izņemot šo noteikumu 15.punktā minētos;
13.2. ienākumi no nekustamā un
kustamā īpašuma pārdošanas, kas
gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu
laikā pirms šo noteikumu 5.punktā
minētā iesnieguma iesniegšanas.
Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina,
ņemot vērā periodu no darījuma
brīža līdz iesnieguma iesniegšanai
pašvaldības sociālajā dienestā,
izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.
14. Deklarācijā norāda ģimenes
(personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības
par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu
no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz
31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru
mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.
15. Par ienākumiem šo noteikumu
izpratnē nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 5.panta trešās daļas 2.punktā minētie ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās
garantijas bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās,
kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no
labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā
gūtais materiālais labums.
16. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu
samaksas.
17. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms:
17.1. nekustamais īpašums vai tā
daļa, kas pieder iesniedzējam vai
kādam no ģimenes locekļiem, kur

dzīvo viņu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;
17.2. bērna nekustamais īpašums
un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
17.3. dzīvokļa vai mājas iekārta,
apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un
priekšmeti, kas pieder iesniedzējam
un pārējām personām, kurām ir
kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu
pēc izpildu dokumentiem saskaņā
ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu,
izņemot minētā pielikuma 3.punktā
norādītos naudas līdzekļus;
17.4. kapitāla daļas un akcijas, ja
maksātnespējas procesa dēļ vai
atbilstoši citu kompetentu institūciju
nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;
17.5. viena garāža, viena airu laiva,
viens automobilis, kas ģimenei (personai) ir iegādāts īpašumā ilgāk par
12 (divpadsmit) mēnešiem, kā arī
viens velosipēds, mopēds, vai motorolleris katram ģimenes loceklim;
17.6. zeme platībā līdz 10 (desmit)
ha un mežs platībā līdz 3 (trīs) ha;
17.7. palīgēkas piemājas saimniecības uzturēšanai, kas tiek izmantotas
ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai;
18. Aprēķinot ģimenes (personas)
ienākumus, Sociālais dienests samazina ienākumu summu par EUR
71,14 mēnesī, ja ģimene (persona)
veic kredīta maksājumu par vienīgo iegādāto mājokli, kurā faktiski
dzīvo un ir deklarēta, bet ne vairāk
par veikto ikmēneša kredīta maksājumu un ja Sociālajā dienestā
iesniegti kredīta apmaksu pierādoši
dokumenti.
19. Aprēķinot ģimenes (personas)
ienākumus, Sociālais dienests samazina ienākumu summu par EUR
42,69 mēnesī, ja ģimene (persona)
veic kredīta maksājumu par iegādātajiem sadzīves priekšmetiem
un mēbelēm (ledusskapis, veļas
mašīna, gulta, rakstāmgalds u.c.),
bet ne vairāk par veikto ikmēneša
kredīta maksājumu un ja Sociālajā
dienestā iesniegti kredīta apmaksu
pierādoši dokumenti.
IV. LĒMUMA PAR ĢIMENES (PERSONAS) ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
20. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu 2.punktā attiecīgai personu kategorijai
noteikto ienākuma līmeni vai nav
ievērotas šajos noteikumos minētās
prasības, Sociālais dienests pieņem
lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu.
21. 21. Sociālā dienesta lēmumu
par ģimenes (personas) atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai par atteikumu
piešķirt maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu var apstrīdēt
Dagdas novada domē. Dagdas
novada domes pieņemto lēmumu
var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
22. Noteikumi publicējami un stājas
spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja
S.Viškure

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Pašlaik Dagdas novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt izziņu un atbalstu tikai kā
trūcīgām personām (ģimenēm). Taču tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi un īpašumi ir nedaudz lielāki par to līmeni, kāds noteikts
izvērtējot atbilstību trūcīga statusam, bet nepietiekoši, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības un saņemtu pašvaldības atbalstu
dzīvokļu jautājumu risināšanā, nav iespējas pretendēt uz maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu. Lai nodrošinātu papildus
palīdzību iedzīvotājiem, ir nepieciešams izstrādāt noteikumus un
kritērijus maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanai.
Ir nepieciešams noteikt iesnieguma iesniegšanas, ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas kritērijus, atbilstoši kārtībai, kādu ir
noteicis Ministru kabinets trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanai par trūcīgu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošo noteikumu projekts nosaka
ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, persona vai personu grupa, kuru saista laulība, radniecība vai citas
personiskas attiecības un kuras dzīvo vienā mājoklī, (turpmāk –
ģimene (persona)), atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību,
kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais
stāvoklis.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo maznodrošinātas ģimenes statuss tikai piešķir
personai tiesības saņemt atbalstu vai likumā noteiktos atvieglojumus.
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 (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Saistošajos noteikumos
noteiktā kārtībā par maznodrošinātām atzītās ģimenes (personas) varēs saņemt normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus,
kurus nodrošina gan valsts, gan pašvaldība, tādējādi nodrošinot
iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
S.Viškure
Pielikums
Dagdas novada pašvaldības
2015.gada 23.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.4

IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS)
STATUSAM
20___.gada ___.________________

Nr.__________

Dagdas novada Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi
dzīvojošai personai, kuras dzīvesvietas adrese ir Dagdas novadā,
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
1)
(vārds, uzvārds) (personas kods)
2)
(vārds, uzvārds) (personas kods)
3)
(vārds, uzvārds) (personas kods)
4)
(vārds, uzvārds) (personas kods)
5)
(vārds, uzvārds) (personas kods)
noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši
Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 23.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā”.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku
no 20___.gada ____._________________ līdz 20__.gada
_____.__________________.
Sociālā dienesta
vadītāja
z.v.

(paraksts)

_____________________________
(sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs)

(atšifrējums)

Izglītības ziņas

Strauji tuvojas mācību gada
izskaņa, skolās šis laiks aizrit
spraigi, notiek centralizēto eksāmenu sesija 12.klasēm un
valsts pārbaudes darbi – eksāmeni 9.klasēm.
Ir izskanējis II Starptautiskais
bērnu un jauniešu dziesmu,
deju un modes teātra
festivāls „Apskauj mani, māmuliņa” 16.maijā.Paldies visiem pasākuma dalībniekiem,
vadītājiem, viesiem, atbalstītājiem!
Pasākuma laikā tika godināti izglītības iestāžu izvirzītie
vecāki:
• Andzeļu pamatskolā – Aļona
un Genādijs Ļebedevi;
• Dagdas vidusskolā – Ineta
un Jānis Andžāni;
•Ezernieku vidusskolā – Olga
un Česlavs Rižonoki;
• Šķaunes pamatskolā – Lilita
un Aivars Kaši;
• Andrupenes pamatskolā –
Valentīna un Edgars Zvidriņi;
• Konstantinovas sākumskolāTatjana Sitnika;
• Asūnes pamatskolā – Oksana un Jānis Zeiza;
• PII Ezernieki – Olga un Valērijs
Lovčinovski;
• PII Saulīte – Mārtiņa Kokara
vecāki, Ivana Ivanova vecāki, Irinas un Kirila Smoļaninovu vecāki;
• Aleksandrovas internātpamatskolā – Andris Beitāns.
20. maijā tapa zināmi Dagdas novada skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuri, piedaloties skatēs un
konkursos , izcīnīja iespēju būt
par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
dalībniekiem. Tie ir – Ezernieku vidusskolas deju kolektīvs
„Ežezers”, vadītāja Rita Vaišļa,
Andrupenes pamatskolas folkloras kopa „Saiveņa” un jauktais koris, vadītāja Aija Vaičule
un Dagdas vidusskolas jauktais
koris, vadītāja Olga Boboviča.
22.maijā Dagdas novada
domē notika svinīgais pasākums „Pieņemšana pie Dagdas novada domes priekšsēdētājas’’, kurā tika godināti
skolēni un skolotāji par gūtajiem rezultātiem Latgales reģiona olimpiādēs (atklātajās
olimpiādēs), Latgales reģiona
un Latvijas interešu izglītības
skatēs un konkursos, ZPD lasījumos, Latgales reģiona un
Latvijas sporta sacensībās.
39 skolēni saņēma Goda

diplomus un naudas balvas,
atbilstoši apstiprinātajam nolikumam (2014.gada 19.jūnijā)
par Dagdas novada izglītības
iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas
un apbalvošanu. Andrupenes,
Škaunes pamatskolu, Ezernieku un Dagdas vidusskolu,
Dagdas Mūzikas un mākslas
skolas vadītāji un skolotāji saņēma Goda diplomus un ielūgumu apmeklēt izrādi Daugavpils teātrī.
Katru gadu skolēniem par
sasniegumiem olimpiādēs, izciliem mācību rezultātiem un aktivitāti ārpusstundu darbā tiek
piešķirtas nominācijas. Lūk,
2014./15.māc.g. nominanti:
• „Dagdas novada gada
skolēns sākumskolā 2015” –
Dagdas vidusskolas 1.klases
skolniecei Katrīna Kuzņecova.
• „Dagdas novada gada
skolēns pamatskolā 2015” 5.-6.
klašu grupā Šķaunes pamatskolas 6.klases skolniekam Armands Jermaks.
• „Dagdas novada gada skolēns pamatskolā 2015” – 7.-8.
klašu grupā Šķaunes pamatskolas 8..klases skolniecei Jūlija Mošaka.
• „Dagdas novada gada skolēns pamatskolā 2015” – 7.-8.
klašu grupā Ezernieku vidusskolas 8.klases skolniecei Violai Daniela Kiseļova.
• „Dagdas novada gada
skolēns pamatskolā 2015”
– 9.klašu grupā Dagdas vidusskolas 9.klases skolniece
Kristīne Andžāne.
• „Dagdas novada gada
skolēns vidusskolā 2015” 10.12.klašu grupā” Ezernieku vidusskolas 12.klases skolniecei
Ludmila Kuzņecova.
• „Dagdas novada sportiskākais skolēns - 2015” Ezernieku vidusskolas 12.klases skolēni
Edgars Jevsejevs un Edgars
Potapovs.
24.maijā Dagdas
vidusskolas deju kolektīvs „Atspolīte”
(vad.R.Vaišļa) un
vokālais
ansamblis „Kvartets” (vad. R.
Kāposte) pārstāvēja Dagdas
novadu, Latviju Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas
festivālā „Двина-Дзвіна-Daugava” Baltkrievijā, Verhņedvinskā.
Informāciju apkopoja
Marija Mickeviča un Irēna Maļkeviča
Dagdas novada IKSN
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Domes sēdes lēmumi
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Sēdē deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu
un domes pieņemto lēmumu izpildi aprīlī – maijā.
Tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības 2014.gada pārskats ar bilanci pēc pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2014.gada 31.decembri, kas sastāda EUR 19 089 035.
Veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” un precizēti saistošie noteikumi Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada
pašvaldībā”.
Sēdes laikā tika apstiprināts Dagdas TIC suvenīru cenrādis.
Deputāti atbalstīja jautājumu par telpu nomas finansēšanu biedrībai „NEMA”.
Tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām personām.
Domes sēdē piešķirts finansējums:
• kombinētā ūdens sildītāja iegādei PII „Saulīte” – 3200,00 €;
• Noviku karjera piebraucamā ceļa remontam – 4500,00 €;
• Latgales dzejnieku un fotogrāfu darbu albumu „Latgales sirdspuksti” 101 eksemplāru iegādei;
• Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzei baznīcas gājēju celiņa atjaunošanai - 3710,00
€.
Veica izmaiņas skolēnu autobusu maršrutos Bērziņu, Ezernieku un Svariņu pagastos.
Tika atcelti Dagdas novada būvvaldes 2015.gada 20.marta atzinums Nr.7 un 2015.gada 2.aprīļa
paziņojums Nr.DNP/11-6/15/326.
Tika nolemts veikt iepirkumu atdzelžošanas iekārtu nomaiņai Andrupenes pagasta Mariampolē.
Divām personām tika piešķirtas atļaujas pašvaldības dzīvokļu apmaiņai.
Tika izskatīts jautājums par Dagdas novada pagasta pārvalžu vadītāju aizvietošanu viņu prombūtnes laikā.
Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā
un pašvaldības dzīvokli Brīvības ielā 5-2, Dagdā.
Apstiprināja mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu Dagdas pilsētā sarakstu.
Deputāti lēma par: nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosaukumu piešķiršanu; zemes nomas tiesību izbeigšanu; zemes nomas līgumu slēgšanu; atļauju zemes nodošanai apakšnomā; dzīvokļa Bērzu
ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pagastā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā; zemes atsavināšanas procesa uzsākšanu; neiznomātās zemes saraksta apstiprināšanu; zemes nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu; zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; adreses piešķiršanu; grozījumiem domes 18.03.2015. lēmumā „Par zemes gabala sadali” (protokols Nr.4., 25.§);
zemes nomas tiesību maiņu; zemes nomas līguma pagarināšanu.
Domes sēdē netika atbalstīts jautājums par finansējuma piešķiršana telpu remontam PII „Saulīte”
šajā vasarā, atliekot remontdarbus un to finasēšanu uz nākamo gadu. Līdz ar to netika izskatīts jautājums par PII „Saulīte” darbības slēgšanu uz remonta laiku.
Ar pilnu domes sēdes protokolu un pielikumiem var iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2015” zināmi rezultāti
Kopumā Dagdas novada paš- vokļu māju pagalmā” – 500,00 • Biedrības „Laimis spuorni”
valdības rīkotajā projektu kon- euro.
projekts „Ģimenes takas”pilnkursā “Sabiedrība ar dvēseli • Grupas „Šķaunes sievietes” veidošana” – 500,00 eiro.
2015” tika iesniegti 24 projekti, projekts „Šķaunes daudzdzī- • Grupas „Brīvības ielas 1 iekas ir gandrīz divas reizes vai- vokļu māju teritorijas labiekār- dzīvotāji” projekts „Bērnu rotarāk nekā pagājušajā gadā. tošana” – 500,00 eiro.
ļu laukuma ierīkošana” – 480,00
No tiem vērtēšanas komisija • Grupas „Dzīvesprieks” pro- eiro.
finansiāli atbalstīja 11 projek- jekts „Par gaišu bērnību” – • Grupas „Labie cilvēki” protus ar kopējo finansējumu 5000 500,00 eiro.
jekts „Andzeļmuižas Svēta
eiro.
• Jauniešu biedrības „Ašo Jāņa Kristītaja baznīcas apFinansējumu saņēma:
kompānija” projekts „Asūnīcas kārtnes labiekārtošana” –
• Grupas „Astašovas vecāki upes krasta labiekārtošana 478,25 eiro.
un bērni” projekts „Bērnu un un atpūtas vietas izveidošana • Grupas „No sirds” projekts
jauniešu sporta laukuma iz- Asūnes ciemā” – 350,00 eiro.
„Ezernieku LSK nodaļas telpu
veidošana Astašovā” – 435,50 • Grupas „Mēs savam ciema- remonts” – 478,25 eiro.
eiro.
tam” projekts „Apaļu ciema Novēlu visām grupām veiksmi
• Grupas „Brīvības ielas 5, atpūtas vietas ierīkošana” – projektu ieviešanai dzīvē.
Daugavpils ielas 11, 13 un Ale- 280,00 eiro.
Artjoms Gekišs
jas ielas 5 daudzdzīvokļu māju • Grupas „Prieks” projekts
Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli
iedzīvotāji” projekts „Bērnu ro- „Bērnu kustībai un lustībai” –
2015” koordinators
taļu laukuma izveide daudzdzī- 498,00 eiro.

Lai podus gāztu, sākumā tie jāuztaisa!

23. maijs “Andrupenes lauku sētā” bija svētku diena – pirmoreiz tik iemēģināts jaunuzceltais podnieku ceplis, ko kurināja un piepildīja gan jau pazīstami podnieki, gan viņu mācekļi, gan bērni, kas
varēja veidot sev tīkamas māla kompozīcijas. Par pašu procesu pāris jautājumi tika uzdoti muzeja
saimniecei Skaidrītei Pauliņai.
Kai nūtyka cepļa kurynuošona?
Īkurynuoja cepli deveņuos stundēs nu reita, 4 pūdnīki. Treis jau pazeistami – Ilmārs Veceļs, Aivars
Ušpeļs i Stanislavs Viļums–, i Aivara Ušpeļa školnīks Aleksands Visockis nu Maltys. I vēļ kruosnī beja
Vāsmys Ušpelis i Evijis Maļkevičis dorbi. Taitod salyka, deveņūs īkyura i kurynova da nuokamuos dīnys
ostoņu vokorā. Izlaida caur lelū guni, tod nūsluopieja, uzlyka viersā skuordu, ceglus, apmeta drusku
ar muolim i sameta daudz molkys, i tod tys ceplis sviepiejuos - ite tys sviepiešonys process. Itys vyss
ilga vysu nakti, i ūtruos dīnys reitā, ostoņūs nu reita, izgruoba ūglis, i suoka dzist, vot vīnūs dīnā jis tai
kai byus jau padziss.
Kai Tu poša viertej kurynuošonys procesu i cepļa izadūšanūs pyrmajā reizī?
Process beja smogs, juosoka, dorba ir daudz, es apbreinoju itūs keramiķus, točna, ite šausmeigs
dorbs, bet, nu, redzēs, izjims tūs pūdus, kaidi jī byus - nūviertēs cepli poši pūdnīki, tod mes redzēsim.
Es dūmoju, ka byus sadarbeiba ar jim pošim, augustā jau byus vēļ kaida kurynuošona. Principā, mes
ar kaidim ekskursantim taiseisim muola figurenis, i tod juos varēs padadzynuot.
Voi iz vītys byus kaids speciali apmuoceits cylvāks?
Pagaidom nabyus, bet nu ar laiku gon jau pasaruodeis. Es dūmoju Evija Maļkeviča, kas ir vītiejuo i
kam ir tei gribiešona, paleidzēs.
Kaļve jau ar muzejam ir, bet kū es tī kaļšu vīna? Es tū navaru. A tī vysmoz muolus var pameiceit.
Pēc cepļa izņemšanas podnieki secināja – ceplis ir labs, tikai jādarbojas. Pirmās kurināšanas reizē
nav saplīsis neviens pods, kas gadoties reti. Pasākums pulcēja lielu skaitu interesentu, kas, folkloras
ritmu pavadīti, varēja gan palīdzēt izcelt podus no krāsns, gan iegūt savā īpašumā kādu no skaistajiem māla veidojumiem. Arī visi Dagdas novada iedzīvotāji ir laipni gaidīti “Andrupenes lauku sētā”,
kur varēs iemēģināt roku, mīcot mālus.
Evika Muizniece
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Vai Tu zināji, ka:

1. jūnijā 1928. gadā krusa noposta Dagdas pagastā 2 sādžu zemnieku labības sējumus.
Cietuši ap 95 ha sējumu.
11. jūnijā 1989. gadā Šķaunē
pacelts atmodas karogs.
14. jūnijā 1920. gadā pirmā
tautas skaitīšana Latvijā - Latgalē dzīvo 496 226 iedzīvotāji.
Zibens ir noslēpumaina un bīstama dabas parādība. Līdz pat pēdējiem gadsimtiem cilvēces centieni
izprast pērkona dabu robežojās ar mitoloģiskajiem
skaidrojumiem. Šobrīd pētījumi zibens aizsardzībā ir
sasnieguši augstu pakāpi. Pēdējie zinātniskie pētījumi
atspoguļoti zibens aizsardzības standartos. Mūsdienās
tos sagatavo Starptautiskās Elektrotehnikas Komisijas
(IEC) Tehniskā Komiteja (TC)81. Šobrīd Latvijas Republikā ir spēkā noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
201-10 “Būvju ugunsdrošība”, 8. zibensaizsardzība,
Latvijas standarts LVS NE 62305, “Ugunsdrošības noteikumi” (2004. gads). Ja zibensaizsardzības sistēmu izbūve nav noteikta ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, tad lēmumu par tās nepieciešamību pieņem
ēku un būvju īpašnieki vai pārvaldnieki. Atbildīgajai
personai, kurai jāizvēlas izbūvēt vai neizbūvēt zibensaizsardzības sistēmu, jāvadās no tā, kādā mērogā
zibens spēriena radītie postījumi var radīt briesmas
cilvēkiem, mājlopiem vai īpašumam. Lēmuma pieņēmējam jāsaprot, ka, ar relatīvi mazām izmaksām
zibens aizsardzības izbūvē, viņš nodrošina ēkas aizsardzību no nodegšanas un sagrūšanas, kā arī cilvēku,
mājlopu un ēkā esošā inventāra aizsardzību. Atgādinu, ka, pamatojoties uz “Darba aizsardzības likumu”,
īpašniekam vai pārvaldniekam (juridiskai persona)
ir jānovērtē darba riska faktors savai zibens drošībai
un elektrodrošībai. Latvijas apstākļos negaisa gada
intensitāte ir 40-60 stundas gadā, taču mantiskie zaudējumi zibens iedarbības rezultātā sastāda daudzus
tūkstošus eiro. Sevišķu vērtību vajag veltīt objektiem ar
metāliskiem jumtiem, ļoti augstiem objektiem un tādiem kuri atrodas pērkona aktīvajā zonā – upju, ezeru
tuvumā, virs apakšzemes ūdeņiem (ūdens āderēm),
klajā laukā un pauguru virsotnēs, izolētām ēkām,
radio un telekomunikāciju antenām, dievnamu torņiem. Jebkuru ēku var efektīvi aizsargāt ar zibens aizsardzības sistēmu palīdzību. Zibens aizsardzības sistēmas šos uzdevumus var pildīt tikai tad, ja tās ir pareizi
ierīkotas, tāpēc zibensaizsardzības ierīces jāuzstāda
sertificētiem speciālistiem – personām, kuras tehniskās iemaņas, atbilstošo standartu zināšanas un pieredze padara tās par spējīgām veikt uzticēto darbu un
apzināties iespējamās briesmas.
Pēc VGUD Latgales reģionālās brigādes Krāslavas
daļas informācijas, Krāslavas un Dagdas novados
2014. gadā 15 ugunsgrēki izcēlušies no elektrības īssavienojumiem un 3 no elektroiekārtu bojājumiem,
kas sastāda 10% no gada kopējā ugunsgrēku skaita (1790, 1 ugunsgrēks izcēlies no zibens spēriena).
Runājot par ugunsgrēkiem, kas izcēlušies no zibens
spērieniem, statistika neatspoguļo reālo ugunsgrēku
skaitu, faktiski šo negadījumu skaits ir krietni lielāks, jo

par tiem netiek ziņots VGUD.
2014. gada maijā Dagdas novada Bērziņu pagasta
zemnieku saimniecībā zibens spēriens trāpīja elektriskajā gaisa vadu līnijā, kā rezultātā elektriskais lādiņš
pa komunikācijām nonāca govju fermā. Aizgāja
bojā 7 govis, jo fermā nebija izbūvēta pat visvienkāršākā elektropotenciālu izlīdzināšanas iekārta.
2010. gada 22. maijā Daugavpils novada Maļinovas pagasta pārvaldes Tautas nama ēkā iespēra
zibens, kā rezultātā tā daļēji nodega. Pagasta pārvalde cieta aptuveni 80 000 latu materiālos zaudējumus. Savulaik ēkā iebūvētā zibens aizsardzības sistēma nebija tehniski pareiza. 1999. gadā šajā pašā
ēkā elektrības īssavienojuma dēļ izcēlās ugunsgrēks,
kā rezultātā zaudējumi sastādīja 33 450 latu, bet ēkas
atjaunošanas būvdarbos vajadzēja ieguldīt 120 000
latu.
Atgādinu, ka sevišķa uzmanība un kontrole jāpievērš sabiedriskajiem objektiem – skolām, bērnu dārziem, valsts pārvaldes ēkām, Tautas namiem, Tautas
bibliotēkām, reliģiskajām celtnēm (baznīcām, kapličām), tūrisma objektiem (atpūtas mājām un bāzēm),
jo pieredze rāda, ka nelaimes gadījumu rezultātā rodas milzīgi materiālie zaudējumi.
2006. gada vasarā zibens spēriens izraisīja nopietnus bojājumus datorsistēmas elektroiekārtās kādā no
Dagdas novada pagastiem. Pamatojoties uz “Datorsistēmu tehniskās ekspluatācijas prasībām” un ņemot
vērā datu bāzu nozīmīgumu, rekomendēju veikt tehniski pareizu datorsistēmu zemēšanas iebūvi. Pretējā
gadījumā rodas elektrobīstamība cilvēkiem, kuri lieto
datorus, tiek traucētas un bojātas datorsistēmas (sevišķi pērkona laikā).
Rodas jautājums, kāda ir kvalitatīvas, Latvijas un
Eiropas standartiem atbilstošas zibens aizsardzības sistēmas izbūves vērtība? Pasaulē tā ir atkarīga no darba un materiālu kvalitātes, bet jebkurā gadījumā – izbūves vērtība būs daudz mazāka par zaudējumiem,
ko var radīt zibens spēriens. Turklāt zibens aizsardzība
ir liels pluss, ko ņem vērā arī apdrošinātāji.
Varu droši apgalvot, ka no zibens nav cietusi neviena
ēka vai būve, kur ir tehniski pareiza zibens aizsardzības sistēma. Pavasaris un vasara ir brīnišķīgs, bet reizē bīstams gadalaiks. Parūpējieties par sevi ar zibens
aizsardzības sistēmas izbūvi!
Pateicos VUGD Krāslavas daļai par nepieciešamo
datu sniegšanu šī raksta sagatavošanai.
Drošu vasaru vēlot,
Jānis Vītiņš
Tālrunis informācijai: 65625103; 29275604

INFORMĀCIJA ASINS DONORIEM
Ziedojot asinis, Tavā organismā tiek stimulēLai nodotu asinis, līdzi jāņem personu apliecinošs
ta asinsrades sistēma, atjaunojot asins sastāvu.
dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).
Tātad, veselam cilvēkam asins zaudējums nav
Vai var nodot asinis, ja tiek lietoti kādi medikakaitīgs. Tieši otrādi, donori mazāk slimo ar akūmenti?
tām un hroniskām slimībām! Iesaistoties asinsJa lietoti medikamenti vai ir bijušas saslimšanas,
donoru kustībā, Tev ir iespēja palīdzēt nelaimē
nepieciešams konsultēties ar VADC speciālisnonākušajiem, kam nepieciešamas asinis.
tiem pa bezmaksas tālruņa numuru 80000003.
Veselības pārbaude: Pirms asins ziedošanas
Vai ir iespējams noskaidrot analīžu rezultātus?
donoram nosaka asins grupu un Rh piederību
Ir iespējams uzzināt savu analīžu rezultātus 5/6
(pirmreizējiem donoriem), kā arī hemoglobīna
darba dienas pēc procedūras, personīgi ierolīmeni. Izmeklēšana tiek veikta bez maksas un Tu
doties donoru centrā.
vari saņemt analīžu rezultātus, par to pirms asins
Vai asins ziedošana ir kaitīga veselībai?
ziedošanas paziņojot donoru reģistratoram. ZiVeselam cilvēkam neliels asins zaudējums nav
ņas par pārbaužu rezultātiem Tu vari saņemt
kaitīgs. Tieši otrādi, donora organismā notiek
personīgi, ne ātrāk kā 5 darba dienas pēc asins
asinsrades sistēmas atjaunošanās, stimulēšana,
ziedošanas, līdzi ņemot personu apliecinošu dodonori retāk slimo ar akūtām un hroniskām slikumentu.
mībām. Asins šūnas organismā ir nepārtrauktā
Kā var noskaidrot savu asins grupu?
kustībā. Veco šūnu vietā rodas jaunas, tāpat kā
Asins grupu nosaka pirms asins nodošanas.
atjaunojas āda vai ataug mati. Asins nodošana
Kādi dokumenti nepieciešami?
izraisa pozitīvas emocijas.

17. jūnijā 1991. gadā notiek
pirmā Dagdas pilsētas jaunievēlētās valdes sēde.
Par pirmo pilsētas valdes
priekšsēdētāju ievēlēts VIKTORS STIKUTS. Dagda bija viena
no pirmajiem pilsētciematiem
Latvijā, kas kļuva par pilsētu.
23. jūnijā 1989. gadā Andrupenē pacelts atmodas karogs.
23. jūnijā 2000. gadā apmeklētājiem atvērts etnogrāfiskais
muzejs „Andrupenes lauku

sēta”. Muzejā eksponēts 19. gs.
beigu autentisks Latgales lauku sētas komplekss. Visi muzeja
eksponāti ir pagasta iedzīvotāju dāvinâjums.
28. jūnijā 1929. gadā Tehnisku
iemeslu dēļ Dagdas pagastā
nolaidās sarkanās armijas militārā lidmašīna. Pēc apstākļu
noskaidrošanas lidmašīnai ļāva
atgriezties. Vēlāk Padomju
Krievijas vēstniecība atmaksāja Dagdas zemniekiem nodarītos zaudējumus.
29. jūnijā 1935. gadā ielikts pamatakmens Šķaunes biedrības
namam. Nams uzcelts un iesvētīts 1937.gada 12.decembrī.
Informāciju apkopoja Evika
Muizniece
*pēc “Latgales dati“ sniegtās
informācijas
www.latgalesdati.du.lv

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

Ne tikai lielajiem un pieaugušajiem ir savs veiksmes stāsts – arī
daudzi jaunieši Dagdas novadā var padižoties, ka ir uzsākuši mini
lauksaimniecību, kura labvēlīgos apstākļos var attīstīties arī par
lielu. 2012./2013. gadu mijā biedrībai “Dagdas novada lauksaimnieki” radās ideja par jauniešu iepazīstināšanu ar lauksaimniecību, konkrēti – dažādu ogu audzēšanu.
Aivars Plotka, viens no projekta iniciatoriem, stāsta, ka pamata
mērķis esot bijis ne tikai iepazīstināt jauniešus ar lauksaimniecības
iespējām, bet arī ļaut viņiem praktiski darboties un “iemēģināt
roku” cauru gadu ļoti pieprasītajā ogu biznesā. Pirms konkrētu
projekta dalībnieku un ogu šķirnes izvēles, tika veiktas informatīvās projekta prezentācijas, kurās tika skaidrota projekta gaita, kā
arī topošo dalībnieku pienākumi. Paši jaunieši izvēlējās divas ogu
šķirnes audzēšanai – zemenes un avenes, kuru stādi tika iegādāti
par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Kopumā atsaucība bijusi
liela – piedalījušies ap 60 jauniešu, katram no kuriem tika iedalīti
stādi 1 izvēlēto augu audzēšanai.
Pagājušajā gadā pārbaudot jauniešu panākumus, tika secināts, ka tie ļoti nopietni ķērušies klāt uzticētajam darbam, „Mēs
pat negaidījām, ka būs TIK labi!” atzīst A. Plotka. Pēc nejaušības
principa izvēlētajās mini saimniecībās veiktā „inspekcija” pierādīja, ka jaunieši ir spējīgi lauksaimniecības jomā un prot veikt darbu
rūpīgi un atbildīgi.
Pēc tāda pat nejaušības principa izvēlējos projekta dalībnieci,
kam, pēc vietējā pagasta iedzīvotāju nostāstiem, ir ļoti labi veicies. Linda Pundure no Šķaunes atzīst, ka darbība projektā šķitusi
interesanta un nesusi augļus gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē
– ir apgūti zemeņu audzēšanas knifiņi, arī pērnā raža esot bijusi
gana liela. Savu nākotni gan meitene netaisās cieši saistīt ar šo
lauksaimniecības jomu, jo atzīst, ka sākot no nulles, darbs ir smags
un prasa daudz laika, tomēr, ja tas interesē un pašam garšo zemenes – ir super, var darboties un šo sektoru novadā attīstīt, jo
nekādu dabisku traucējumu neesot.

Lasītāja viedoklis

Evika Muizniece

Sveicināti, Dagdas novada avīze!

Īsi uzrakstīšu par „svētkiem” 16. maijā parkā. Kopā ar bērniem
devāmies no Tautas nama līdz parkam. Atnākot uz turieni, bija
vēlme pēc iespējas ātrāk doties projām. Tādos laikapstākļos kārtīgs saimnieks pat suni ārā nedzīs. Par kaut kā tāda organizāciju ir
jāuzņemas atbildība. Pareizi kaimiņš teica: „Vai tad šiem bērniem
nav vecāku, ka tiek atļauts par viņiem tā ņirgāties?”
Kauns ārvalstu ciemiņu priekšā. Viņi arī nebija sajūsmā par uzstāšanos zem lietus.
Rakstu vēstuli avīzei, jo portālā www.dagda.lv nav iespējams
pievienot komentāru. Žēl, jo komentāri būtu bijuši, pie tam ne
viens vien - par tik „veiksmīgi aizvadītiem ģimenes svētkiem“.
„Paldies” pasākuma organizatoriem!!!

Līdz kaulam izmirkušais festivāla apmeklētājs

INFORMĀCIJA PAR KRŪTS VĒŽA RISKIEM
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies VSPC „Dagda”, Brīvības ielā
29 - 11.augustā; 14.septembrī; 29.oktobrī; 7.decembrī;
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 142 840 un 27 866 655
Biežāk uzdotie jautājumi par krūts vēža profilaksi

Sīkāka informācija www.mamografija.lv

1. Ka savlaicīgi atklāt krūts vēzi?
Ar mamogrāfijas metodi ir iespējams diagnosticēt audzējus, kad tie vēl ir nelieli un nav jūtami. Sākumstadijā pastāv iespēja tos relatīvi viegli ārstēt, tādēļ ir loti
svarīgi vēzi atklāt savlaicīgi.
Pētījumi pasaulē liecina, ka sievietēm, kuras piedalās
vēža savlaicīgas atklāšanas programmā, atklāj krūts
vēzi tā agrīnajā stadija, un šīs sievietes dzīvo ilgāk

nekā tās, kuras minētajā programma nepiedalās.
2. Ka uzzināt pārbaudes rezultātus?
Par mamogrāfijas izmeklējuma rezultātu jāinteresējas
tajā ārstniecības iestādē, kur tika veikta mamogrāfija.
3. Kuri cilvēki visvairāk iekļaujas krūts vēža riska grupa?
Krūts vēzis lielākoties ir sieviešu slimība, tomēr šī slimība
atklāta ari nelielam skaitam vīriešu.
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Dagdas Novada Ziņas

Apskauj mani, māmuliņa!
Š.g. 16. maijā Dagdas parkā jau otro reizi norisinājās starptautiskais bērnu un jauniešu
festivāls „Apskauj mani, māmuliņa!”. Neskatoties un drēgno un lietaino laiku, visi kolektīvi
ne tikai izturēja šo laikapstākļu pārbaudi, bet arī ar savu enerģiju un fantastiskajiem priekšnesumiem piesauca sauli, kas otrajā pasākuma daļā kliedēja mākoņus.
Ar baltām ievu kurpēm un tulpju svecēm, pienenīšu zeltainām pļavām un putnu dziesmām skaļām, ar pirmo saules staru un balto ķiršu zaru ir atnācis pavasaris. Klāt ir maijs Māmiņu diena un Starptautiskā ģimenes diena. Mamma, māmuliņa, māmиņа, mammīte... Cik
dažādi mēs katrs saucam savu visdārgāko cilvēku! Pieglaud, māmiņ, savu vaigu, lai es mīlestību pasmeļos! Paņem mani klēpī, lai jūtos kā bērnībā! Tava šūpļa dziesma ausīs žūžo, maigie
glāsti mīļuma dūraiņus auž, labie vārdi dvēseli izdaiļо. Tikai tavās rūpēs esmu izaudzis tik liels
un varens...
/Marija Mickeviča/
Pasākumā piedalījās kolektīvi no Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas: Dubrovnas Mākslas
skola – „ЗАБАВА”, Verhņedvinskas Bērnu mākslas skola - „OBRAZ” un „ЭТУАЛЬ”, Bigosovas vokālā grupa „ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ”, Panevežis folkloras kopa „GRANDINELE”, Visaginas
deju kolektīvs „RODNIČOK”, Krāslavas BJC, Ezernieku vidusskolas „Ežezers” un 1.- 3.kl. deju
kolektīvs, Andzeļu pamatskolas dejotāji, Andrupenes pamatskolas 1.-3.kl.deju kolektīvs,
Aleksandrovas internātpamatskolas kolektīvs, Ezernieku PII, Konstantinovas sākumsk. PII grupa, Andrupenes pagasta PII „Avotiņš”, PII „Saulīte” kolektīvs, PIKC Daugavpils Būvniecības
tehnikuma vok. ansamblis „Celtnieks”, Dagdas mūzikas un mākslas skola, Dagdas vsk. deju
kolektīvi „Avotiņš” un „Ritenītis”, Dagdas vsk. vokāli instrumentālais ansamblis „Kvartets“, Dagdas vsk. „Atspolīte” un „Ritums”.
Pasākumā izskanēja dziesmas latviešu, lietuviešu un baltkrievu valodās, skatītājus priecēja
arī bērnu modes skates parādes, kas bija krāšņas ne tikai ar tērpiem, bet arī ar rūpīgi pārdomāto horeogrāfiju. Dzīvesprieka pilnas tika izdejotas dejas, kuru starpā īpaši jāizceļ Baltkrievijas dejotāju akrobātikas un deju plastikas elementi. Noteikti jāizceļ arī pasākuma mazākie
dalībnieki – Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas un Andrupenes pagasta pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņi, kuru uzstāšanās laikā lija lietus un pūta auksts vējš – bērni pat nesastomījās
un godam pasniedza savus priekšnesumus. Arī salijušo skatītāju atbalsts bija skaļš un enerģisks, neskatoties ne uz ko.
Mijoties lietum un krusai tika atklāts bērnu un jauniešu festivāls „Apskauj mani, māmuliņa!”,
bet noslēdzās – ar spožu un siltu sauli, ko domās, vārdos un dziesmās atsauca pasākuma
dalībnieki, kam jāsaka paldies par krāšņajiem priekšnesumiem, mūsu kaimiņvalstu kultūru
motīviem un pozitīvajām emocijām, kas vēl ilgi saglabāsies atmiņās.
Evika Muizniece

„Новости Дагдского Края”
Колонка председателя

В самой середине
мая
самоуправления Латвии
собрались
уже на
26
конгресс.
Представители нашего самоуправления
тоже отправились в Смилтене. Смилтене со своим
своеобразным
рельефом
и ухоженными зданиями
встретило нас хорошей и солнечной погодой.
При входе в Дом культуры нас ждали руководитель самоуправления с командой сотрудников и чудесный духовой оркестр. Самоуправления всегда с радостью встречаются, и
конгресс- это то место, где встречаются все
края, которые входят в Объединение самоуправлений Латвии.
Конгресс является тем местом, где руководители комитетов, председатель Объединения
самоуправлений А. Яунслейнис отчитываются о прошедшем периоде и обсуждают актуальные вопросы работы самоуправлений.
Объединение самоуправлений
является
посредником между самоуправлениями
и государственными институциями. Много
работы уделяется введению новой системы
оплаты работы педагогов, оптимизации сети

школ, честному выравниванию финансов самоуправлений, а также вопросам о том, как
самоуправлениям заинтересовать предпринимателей. Многие вещи нам нужно видеть
и понимать не только на уровне нашего государства и самоуправления, но и на европейском уровне. Наше самоуправление вместе
с другими самоуправлениями отстаивало выплаты за неблагоприятные погодные условия, и
правительство нас услышало , уделило этому
внимание и не уменьшило резко эти выплаты.
Конечно, Объединение самоуправлений Латвии выступает за то, чтобы в будущем роль и
функции самоуправлений увеличились.
На конгрессе мы приняли резолюцию об
увеличении периода выборов, чтобы их можно
было объединить с выборами в Европейский
Парламент. Также приняли резолюции о финансировании реформы образования, сети
школ, сотрудничестве с Госконтролем.
На конгрессе в качестве почётного гостя присутствовал президент государства Андрис
Берзиньш, который произнёс речь и пожелал
самоуправлениям служить на благо своим
жителям. Также президент побуждал при добровольном согласии сторон создавать большие административно- территориальные единицы.
В работе конгресса принимали участие депутаты Сейма, министр защиты среды и регионального развития Каспарс Герхардс.
От нашего самоуправления в работе конгресса могли принять участие два представителя, и вместе со мной конгресс впервые посетил также Раймонд Нипер.
Сандра Вишкуре

Решения заседания думы от 28 мая

На заседании депутаты приняли к сведению отчёт исполнительного директора И. Паулиня о проделанной самоуправлением работе и ходе выполнения решений, принятых думой в апреле - мае.
Утверждён отчёт самоуправления Дагдского края за 2014 год с балансом по финансовому положению самоуправления на 31 декабря 2014 года, который составил EUR 19 089 035.
Внесены изменения в обязывающие правила Nr.6 „О порядке, на
основании которого должностные лица (работники) самоуправления Дагдского края используют имущественные и финансовые ресурсы” и уточнены обязывающие правила Nr.4 „О признании семей
или отдельно живущих лиц малообеспеченными в самоуправлении Дагдского края”.
Во время заседания утверждён прейскурант цен на сувениры Дагдского ТИЦ.
Депутаты поддержали вопрос о финансировании аренды помещений для общества „NEMA”.
Аннулированы сведения о декларированном месте жительства
двум лицам.
На заседании думы выделено финансирование:
• на приобретение комбинированного нагревателя воды для ДОУ
„Saulīte” – 3200,00 €;
• на ремонт подъездной дороги к карьеру Новику– 4500 €;
• на приобретение 101 экземпляра альбома работ латгальских поэтов и фотографов;
• на обновление дорожки для пешеходов приходу Дагдского Римско- католического костёла Святой Троицы - 3710,00 €.
Внесли изменения в маршруты школьных автобусов в Берзиньской,
Эзерниекской и Свариньской волостях.
Были отменены заключения строительной управы Дагдского края
Nr.7 от 20 марта 2015 года и Nr.DNP/11-6/15/326 от 2 апреля 2015
года.
Решено произвести закупку для замены обезжелезивающего оборудования в Мариамполе Андрупенской волости.
Двум лицам выданы разрешения на обмен квартир самоуправления Рассмотрен вопрос о замещении руководителей (продолжение на 6 стр...)

6

волостных управ Дагдского края во время их отсутствия.
Дано разрешение на отчуждение недвижимого имущества самоуправления „Пурвмалас” в Кеповской волости Дагдского края и квартиры самоуправления на ул. Бривибас 5-2 в Дагде.
Утвердили список арендованных земельных участков для пастбищ
и огородов в городе Дагда.
Депутаты приняли решения : о разделе недвижимого имущества и
присвоении нового наименования; окончании прав на аренду земли; заключении договора на аренду земли; разрешении на передачу земли в субаренду; закреплении права на имущество квартиры
на ул. Берзу 3-10 в Поречье Берзиньской волости в Земельной книге;
начале процесса отчуждения земли; утверждении списка неарендованной земли; утверждении результатов аукциона на

Новости образования

Стремительно приближается окончание учебного
года, в школах это время
проходит напряжённо: в
12-х классах проходит экзаменнационная сессия, в 9-х
классах- государственные
проверочные работы- экзамены, в остальных классахгодовые
заключительные
проверочные работы.
16 мая 2015 года прошёл
II Международный детский и
юношеский фестиваль песни, танца и театров моды
“Обними меня, мамочка”.
Спасибо всем участникам
мероприятия, руководителям, гостям и спонсорам!
Во время мероприятия
чествовали родителей, выдвинутых образовательными
учреждениями:
• Андзельская основная школа – Алёна и Генадий Лебедевы;
• Дагдская средняя школа –
Инета и Янис Анджани,
• Эзерниекская средняя
школа – Ольга и Чеслав Рижоноки;
• Шкяунская основная школа
– Лилита и Айвар Каши
• Андрупенская основная
школа – Валентина и Эдгар
Звидрини;
• Константиновская начальная школа – Татьяна Ситника;
• Асунская основная школаОксана и Янис Зейза;
• ДОУ Эзерниеки – Ольга и
Валерий Ловчиновские;
• ДОУ Саулите – родители
Мартиня Кокара, родители
Ивана Иванова, родители
Ирины и Кирилла Смоляниновых;
• Александровская основная школа- интернат – Андрис Бейтан.
20 мая стали известны коллективы художественной самодеятельности школ края,
которые, участвуя в смотрах
и конкурсах, завоевали возможность быть участниками
XI Латвийского праздника
песни и танца школьной
молодёжи. Это танцевальный коллектив Эзерниекской
средней школы „Ežezers”
(рук. Рита Вайшля), фольклорная группа „Saiveņa” и
смешанный хор Андрупенской основной школы (рук.
Айя Вайчуле) и смешанный
хор Дагдской средней школы (рук. Ольга Бобовича).
22 мая в думе Дагдского края состоялось торжественное мероприятие
„Приём у председателя
думы Дагдского края’’, на
котором чествовали учеников, учителей за результаты, полученные на олимпиадах Латгальского региона
(открытые олимпиады), на
смотрах и конкурсах образования по интересам Латгальского региона и Латвии,
на чтениях научно- исследовательских работ, на спор-

тивных мероприятиях Латгальского региона и Латвии.
39 учеников получили Почётные дипломы и денежные
награды, согласно утверждённому положению (от 19
июня 2014 года) об оценивании достижений и награждении учащихся и педагогов
образовательных учреждений Дагдского края. Руководители и учителя Андрупенской, Шкяунской основных
школ, Дагдской и Эзерниекской средних школ, Дагдской Музыкальной и художественной школы получили
Почётные дипломы и приглашение посмотреть 27 мая
спектакль представление в
Даугавпилсском театре.
Каждый год ученикам за
достижения на олимпиадах,
блестящие результаты в учёбе и внеурочную активность
присуждаются номинации.
Номинанты 2014/15 учебного
года:
• „Ученик года Дагдского
края 2015 в начальной школе”- ученица 1-го класса
Дагдской средней школы
Катрина Кузнецова,
• „Ученик года Дагдского
края 2015 в основной школе”- в группе 5-х- 6-х классов,
ученик 6-го класса Шкяунской основной школы Арманд Ермак,
• „Ученик года Дагдского
края 2015 в основной школе”
– в группе 7-х -8-х классов,
ученица 8-го класса Шкяунской основной школы Юлия
Мошака,
• „Ученик года Дагдского
края 2015 в основной школе”
– в группе 7-х -8-х классов,
ученица 8-го класса Эзерниекской средней школы Виола Даниэла Киселёва,
• „Ученик года Дагдского
края 2015 в основной школе”
– в группе 9-х классов, ученица 9-го класса Дагдской
средней школы Кристине
Анджане,
• „Ученик года Дагдского
края 2015 в средней школе”
– в группе 10-х- 12-х классов,
ученица 12-го класса Эзерниекской средней школы
Людмила Кузнецова,
• „Ученик года Дагдского
края 2015 в спорте” - ученики
12-го класса Эзерниекской
средней школы Эдгар Евсеев и Эдгар Потапов.
24 мая танцевальный коллектив Дагдской средней
школы „Atspolīte” (рук. Р.Вайшля) и вокальный ансамбль
„Kvartets” (рук. Р.Капосте)
представляли Латвию, Дагдский край на Международном детском и юношеском
художественном фестивале
„Двина-Дзвіна-Daugava” в
Белоруссии в Верхнедвинске.
Информацию подготовила Мария
Мицкевича и Ирена Малькевича,
отдел образования, культуры и
спорта Дагдского края
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право аренды земли; изменении целей использования земельной единицы недвижимого имущества;
присвоении адреса; изменениях в решении думы от 18.03.2015. „О разделе земельного участка” (протокол Nr.4., 25.§); изменении прав на аренду земли; продлении договора на аренду земли.
На заседании думы не был поддержан вопрос о выделении финансирования на ремонт этим летом
помещений ДОУ „Saulīte”, ремонтные работы и их финансирование были отложены на следующий
год. В связи с этим не рассматривался вопрос о закрытии ДОУ „Saulīte” на время ремонта.

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

Известны результаты конкурса “Общество с душой 2015”
В общей сложности на конкурс проектов “
Общество с душой 2015”, организованный самоуправлением Дагдского края, были поданы
24 проекта, что почти в два раза больше, чем в
прошлом году. Оценочная комиссия финансово
поддержала из них 11 проектов с общим финансированием в 5000 евро.
Финансирование получили:
• Проект “Создание детской и молодёжной спортивной площадки в Асташове” группы “Асташовские родители и дети” – 435,50 евро.
• Проект “Создание детской игровой площадки
во дворе многоквартирного дома” группы “Жители многоквартирных домов на улицах Бривибас 5,
Даугавпилс 11, 13 и Алеяс 5” – 500,00 евро.
• Проект “Благоустройство территории шкяунских
многоквартирных домов” группы “Шкяунские
женщины” – 500,00 евро.
• Проект “За светлое детство” группы “Жизнерадостность” – 500,00 евро.
• Проект “Благоустройство берега реки Асуница

и создание места отдыха в посёлке Асуна” молодёжного общества “Ашо компания” – 350,00
евро.
• Проект “Создание места отдыха в посёлке Аполи” группы “Мы-своему посёлку” – 280,00 евро.
• Проект “Для движения и мотивации детей” группы “Радость” – 498,00 евро.
• Проект “Усовершенствование ”Семейной тропы”” общества “Laimis spuorni” – 500,00 евро.
• Проект “Создание детской игровой площадки”
группы “Жители ул. Бривибас 1” – 480,00 евро.
• Проект “Благоустройство территории Андзельмуйжского костёла Святого Иоанна Крестителя”
группы “Хорошие люди” – 478,25 евро.
• Проект “Ремонт помещений Эзерниекского отделения ЛКК” группы “От сердца” – 478,25 евро.
Желаю удачи всем группам в претворении проектов в жизнь!
Артём Гекиш
Координатор конкурса “Общество с душой 2015”

Обними меня, мамочка!”

16 мая этого года в Дагдском парке уже
второй раз прошёл Международный детский и юношеский фестиваль „Обними
меня, мамочка!”. Несмотря на промозглую
и ветреную погоду, все коллективы выдержали не только проверку такими погодными
условиями, но своей энергией и фантастическими выступлениями призвали солнце,
которое разогнало тучи во второй части мероприятия.

С белыми черёмуховыми туфлями и свечами тюльпанов, золотистыми полями одуванчиков и звонкими песнями птиц, с первым
лучом солнца и белой веткой вишни пришла
весна. Наступил май, День Матери и Международный день семьи. Мама, мамочка,
мамулечка… Как по-разному мы называем
своего самого дорогого человека! Прижмись
своей щекой, мамочка, чтобы я зачерпнул
твоей любви! Возьми меня на колени, чтобы
почувствовать себя, как в детстве! Твоя колыбельная убаюкивает, нежные руки из любви
вяжут варежки, добрые слова облагораживают душу. Только благодаря твоим заботам я
вырос таким большим и сильным…
/Мария Мицкевича/
В мероприятии приняли участие коллективы из Литвы, Белоруссии и Латвии: художественная школа Дубровно - «ЗАБАВА», Верхнедвинская Детская художественная школа :
„OBRAZ” и „ЭТУАЛЬ” , Бигосовская вокальная
группа „ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ“, Поневежская
фолклорная группа „GRANDINELE”, Висагинский танцевальный коллектив „RODNIČOK”,
Краславский детский и молодёжный центр,
танцевальный коллектив 1-х -3-х классов и
коллектив „Ežezers” Эзерниекской средней
школы, танцоры Андзельской основной школы, танцевальный коллектив 1-х- 3-х классов
Андрупенской основной школы, коллектив

Александровской основной школы- интерната, Эзерниекское ДОУ, дошкольная группа Константиновской начальной школы, коллектив ДОУ Андрупенской волости „Avotiņš”,
коллектив ДОУ г.Дагда „Saulīte, вокальный
ансамбль „Celtnieks” ЦКПО Даугавпилсского строительного техникума, Дагдская музыкальная и художественная школа, танцевальные коллективы „Avotiņš” и „Ritenītis” из
Дагдской средней школы, „Kvartets” из Дагдской средней школы, „Atspolīte” и „Ritums” из
Дагдской средней школы.
На мероприятии прозвучали песни на латышском, литовском и белорусском языках,
порадовали зрителей и парады смотров
моды, которые были красочными не только
из-за нарядов, но и тщательно продуманной
хореографии. Станцевали жизнерадостные
танцы, среди которых особо стоит выделить
элементы танцевальной пластики и акробатики белорусских танцоров. Определённо
необходимо выделить и самых маленьких
участников мероприятия – воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
Дагдской, Эзерниекской, Константиновской
и Андрупенской волостей, во время выступления которых лил дождь и дул холодный ветер. Дети даже не запнулись и с честью преподнесли свои выступления. И поддержка
промокших зрителей была громкой и энергичной, несмотря ни на что.
Детский и юношеский фестиваль „Обними
меня, мамочка!” открылся чередованием дождя и града, а закончился с ярким и тёплым
солнышком, которое мыслями , словами и
песнями призвали участники мероприятия,
которых нужно поблагодарить за красочные
выступления, культурные мотивы наших соседних государств и позитивные эмоции, которые надолго сохранятся в памяти.
Эвика Муйзниеце

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ РАКА ГРУДИ
Более подробная ирформация http://www.mamografija.lv
Женщины приглашаются провести исважно своевременно их обнаружить.
следование груди ближе к своему месту
Мировые исследования подтверждают, что
жительства- в мобильном маммографе
у женщин, которые участвуют в программе
Центра Здоровья 4, который будет в ЦЗСУ
своевременного обнаружения рака, рак
„Дагда”, по адресу ул. Бривибас 29: 11 авгруди обнаруживают на ранней стадии, и
густа; 14 сентября; 29 октября; 7декабря. На
эти женщины живут дольше, чем те, которые
маммографию следует приходить ТОЛЬКО
в упомянутой программе не участвуют.
по предварительной записи!! Запись прово2. Как узнать результаты проверки?
дится по телефонам 67 142 840 и 27 866 655
Результатами маммографического исслеНаиболее часто задаваемые вопросы о про
дования следует интересоваться в том лефилактике рака груди:
чебном учреждении, где была проведена
1. Как своевременно обнаружить рак грумаммография.
ди?
3. Какие люди чаще всего входят в группу
Метод маммографии даёт возможность
риска рака груди?
обнаружить новообразования, когда они
Рак груди преимущественно является женмаленькие и нечувствительные. На начальской болезнью, однако эта болезнь обнаруной стадии существует возможность отножена и у небольшого числа мужчин.
сительно лёгкого лечения, поэтому очень
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Молния - таинственное и
опасное природное явление.
Почти до последних столетий
стремление человечества понять природу молнии граничило
с мифологическими объяснениями. Сегодня исследования
в области защиты от молнии
достигли высокого уровня. Последние научные исследования
отражены в стандартах противомолниевой защиты. В наши дни
их разрабатывает Технический
Комитет (ТК) Международной
Электротехнической Комиссии
(МЭК).81. Сейчас в Латвийской
Республике действуют правила о строительных нормативах
Латвии LBN 201-10 “Пожарная
безопасность строений”, п.8.
противомолниевая
защита,
Стандарт Латвии LVS NE 62305,
“Правила пожарной безопасности” (2004 год). Если установка противомолниевой защитной системы не определена
действующими нормативными
актами, то решение о её необходимости принимают владельцы или управляющие зданиями
и строениями. Ответственному
лицу, которое выбирает устанавливать противомолниевую
защиту или нет, нужно руководствоваться тем, в каком масштабе указанные разрушения
от удара молнии могут представлять опасность для людей,
домашних животных или имущества. Тому, кто принимает
решение, нужно понимать, что,
устанавливая за сравнительно
небольшую цену противомолниевую защиту, он обеспечивает защиту от возгорания и разрушения, а также защиту людей,
скота и находящегося в здании
инвентаря. Напоминаю, что, на
основании “Закона о защите
труда”, владельцу или управляющему (юридическому лицу)
необходимо оценить факторы
риска рабочей среды в связи с
противомолниевой безопасностью и электробезопасностью.
В Латвии грозовая интенсивность
составляет 40- 60 часов в году,
однако материальные потери
в результате действия молнии
составляют многие тысячи евро.
Особое внимание следует обратить на объекты с металлическими крышами, на очень
высокие объекты и на такие,
которые расположены в активной грозовой зоне: вблизи рек,
озёр, над подземными водными
источниками (водяными жила-

ми), на открытой местности, на
вершинах холмов, изолированные здания, радио и телекоммуникационные антены, церковные башни. Любое здание
можно эффективно защитить
с помощью протвомолниевой
защитной системы. Противомолниевые защитные системы
могут выполнять эти задачи только тогда, когда они правильно
установлены, поэтому их должны устанавливать сертифицированные специалисты- лица,
технические навыки которых,
знание соответствующих стандартов и опыт позволяют им быть
способными проводить доверенную работу и осознавать
возможную опасность.
По информации Латгальской
региональной бригады Краславского отделения ГПСС, в 2014
году в Дагдском и Краславском
краях причинами 15 пожаров
были короткие замыкания в
электросетях и причинами 3 пожаров были повреждения электрооборудования, что составляет 10% от общего числа пожаров
в году (1790, причиной одного
пожара является удар молнии).
Говоря о пожарах, причиной которых являлся удар молнии, статистика не отражает реальное
число пожаров, фактически
число таких несчастных случаев
значительно больше, так как о
них не сообщалось в ГПСС.
В мае 2014 года в Берзиньской волости Дагдского края в
крестьянском хозяйстве удар
молнии угодил в провода электролинии, в результате элетрозаряд по проводам дошёл до
фермы, погибло 7 коров, так
как на ферме не быдо установлено даже наипростейшее
устройство выравнивания электропотенциала.
22 мая 2010 года молния ударила в здание управы – Народной библиотеки- Народного
дома Малиновской волости Даугавпилсского края, в результате
чего здание частично выгорело.
Волостная управа понесла материальные потери в размере
приблизительно 80 000 латов.
Установленная в своё время
противомолниевая защита не
была технически правильной.
В 1999 году в этом здании из-за
короткого замыкания возник
пожар, в результате которого
потери составили 33 450 латов,
а в строительные работы по восстановлению здания нужно было

вложить120 000 латов.
Напоминаю, что особое внимание и контроль нужно уделить
общественным объектам : школам, детским садам, зданиям
государственного управления,
Народным домам, Народным
библиотекам, культовым религиозным зданиям- церквям,
каплицам, туристическим объектам- домам отдыха и базам,
так как опыт показывает, что в
результате несчастных случаев
наносится огромный материальный ущерб.
Летом 2006 года удар молнии
вызвал серьёзные повреждения
электрооборудования компьютерной системы в одном волостном совете Дагдской зоны. На
основании “Требований технической эксплуатации компьютерной системы” и принимая во
внимание важность базы данных, рекомендую произвести
технически правильное заземление компьютерной системы.
В противном случае появляется
электроопасность для людей,
которые работают на компьютерах, нарушаются и повреждаются компьютерные системы
(особенно во время грозы).
Возникает вопрос, какова стоимость установки качественной,
отвечающей латвийским и европейским стандартам, противомолниевой защитной системы?
В мире она зависит от качества
работы и материала, но в любом случае, цена установки будет намного меньше ущерба,
который может нанести удар
молнии. К тому же противомолниевая защита является большим плюсом, который принимают во внимание и страховые
компании.
Могу смело утверждать, что ни
одно здание и постройка не пострадали там, где установлена
технически правильная противомолниевая защитная система.
Весна и лето – это прекрасные,
но иногда опасные времена
года. Позаботимся о себе, установив противомолниевую защитную систему!
Благодарю Краславское отделение ГПСС за предоставление
необходимой
информации
при подготовке этой статьи.

С пожеланиями безопасной весны
и лета,
Янис Витиньш
Телефоны для информации:
65625103; 29275604

Информация для доноров крови
Жертвуя кровь, твой организм стимулирует кроводительское удостоверение).
ветворную систему, обновляет состав крови.
Можно ли сдавать кровь, если употреблялись каТаким образом, для здорового человека доноркие –либо медикаменты?
ство не является вредным. Как раз наоборот, доЕсли употреблялись медикаменты или были какиноры меньше болеют острыми и хроническими
е-либо заболевания, необходимо проконсультизаболеваниями! Вступая в движение доноров, у
роваться со специалистами ГЦДК по бесплатноТебя есть возможность помочь тем, попавшим в
му телефону 80000003.
беду людям, кому необходима кровь.
Есть ли возможность узнать результаты аналиПроверка здоровья: Перед сдачей крови донору
зов?
нужно определить группу крови и резус- факМожно узнать результаты своих анализов через 5-6
тор (впервые сдающим кровь), а также уровень
рабочих дней после процедуры, лично явившись в
гемоглобина. Анализ бесплатный, и Ты можешь
донорский центр.
получить его результаты, сообщив об этом до доВредна ли для здоровья сдача крови?
нации персоналу, регистрирующему доноров.
Для здорового человека небольшая сдача крови
Результаты анализов Ты можешь получить лично, но
не приносит вреда. Совсем наоборот, в организне ранее пяти рабочих дней после сдачи крови,
ме донора происходит обновление кроветворпредъявив документ, удостоверяющий личность.
ной системы, стимуляция, доноры реже болеют
Как можно выяснить свою группу крови?
острыми и хроническими болезнями. В организме
Группу крови определяют до донации.
клетки крови находятся в непрерывном движении.
Какие необходимы документыi?
На месте старых клеток появляются новые, так же,
Чтобы сдать кровь, необходимо взять с собой докак обновляется кожа, отрастают волосы. Сдача
кумент, удостоверяющий личность (паспорт или
крови вызывает положительные эмоции.
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Знал ли ты, что:

1 июня 1928 года в Дагдской волости градом побило посевы
зерновых крестьян 2 деревень. Пострадало около 95 га посевов.
11 июня 1989 года в Шкяуне поднят флаг атмоды (пробуждения).
14 июня 1920 года прошла первая перепись населения в Латвии - в Латгалии жило 496 226 человек.
17 июня 1991 года состоялось первое заседание новоизбранного правления города Дагда.
Первым председателем городской управы избран Виктор
Стикут. Дагда стала городом одним из первых посёлков городского типа в Латвии.
23 июня 1989 года в Андрупене поднят флаг атмоды (пробуждения).
23 июня 2000 года для посетителей открыт этнографический
музей Андрупенская сельская усадьба. В музее показан
аутентичный комплекс латгальской сельской усадьбы конца
19-го века. Все экспонаты музея являются дарами местных
жителей.
28 июня 1929 года из-за технических причин в Дагдской волости приземлился военный самолёт Красной Армии. После
выяснения обстоятельств самолёту разрешили вернуться назад. Позднее посольство Советской России оплатило Дагдским крестьянам причинённый ущерб.
29 июня 1935 года заложен фундамент Шкяунского общественного дома. Дом построен и освящён 12 декабря 1937
года.

Информацию подготовила
Эвика Муйзниеце
на основании информации из базы данных«Latgales Dati»,
www.latgalesdati.du.lv

Для латышей земля священна, едва
ли не более священна, чем небо.
Во время посева объединяются Бог
и человек. /Зента Мауриня/
Не только у больших и взрослых есть своя история удачи:
многие молодые люди в Дагдском крае могут похвастаться,
что дали начало своему сельскому мини- хозяйству, которое при благоприятных условиях может развиться и в большое. На рубеже 2012-го- 2013-го годов у общества “Крестьяне Дагдского края” родилась идея познакомить молодёжь с
сельским хозяйством, а конкретно – с выращиванием различных ягод.
Айвар Плотка, один из инициаторов проекта, рассказывает, что основной целью было не только познакомить молодёжь с возможностями сельского хозяйства, но и позволить
им поработать практически и попробовать себя в ягодном
бизнесе, очень востребованном на протяжении всего года.
До выбора конкретных участников проекта и видов ягод, была
проведены информационные презентации проекта, на которых был объяснён ход проекта, а также обязанности будущих
участников. Молодые люди сами выбрали два вида ягод для
выращивания- землянику и малину, саженцы которых были
приобретены на средства, выделенные самоуправлением.
В общей сложности отзывчивость была большой: в проекте
приняли участие около 60 молодых людей, каждому из которых были выделены саженцы для высаживания.
Проверяя в прошлом году достижения молодых людей,
был сделан вывод, что они очень серьёзно взялись за доверенную им работу. “Мы даже не ожидали, что будет ТАК хорошо!
“- признаёт А.Плотка. Проведённая “инспекция” в мини - хозяйствах, выбранных по принципу случайности, доказала, что
молодёжь способна в области сельского хозяйства и может
работать старательно и ответственно.
По такому же принципу случайности выбирала участницу проекта, у которой, по словам местных жителей волости,
очень хорошо идут дела. Линда Пундуре из Шкяуне признаёт, что участие в проекте оказалось интересным и принесло
плоды как в прямом, так и в переносном смысле: усвоены
тонкости выращивания клубники, а также урожай прошлого
года был достаточно высоким. Всё же своё будущее девочка не собирается тесно связывать с этой областью сельского
хозяйства, так как признаёт, что, если начинать с нуля, работа
трудная и требует много времени, однако, если это интересует и самому нравится клубника, то это прекрасно, можно
заниматься и развивать в крае этот сектор, так как нет никаких природных помех.

Эвика Муйзниеце

Мнение читателя

Здравствуйте, Dagdas Novada
avīze!

Напишу коротко о „празднике” 16 мая в парке. Шли вместе
с детьми от клуба до парка.
Придя туда, хотелось поскорее
уйти. При таких погодных условиях хороший хозяин собаку на
улицу не выгонит. За такую организацию нужно брать ответственность на себя. Сосед правильно сказал: „У этих детей что,
нет родителей, чтобы над ними
так издевались.”

Стыдно перед гостями из других республик. Они тоже были
не в восторге выступать под дождем.
Пишу письмо в газету потому,
что оставить комментарий на
портале www.dagda.lv не представляется возможным. А жаль,
так как комментарии были бы,
и не один, о таком „удавшемся
празднике семьи”.
„Спасибо” организаторам!!!
Промокший до нитки зритель фестиваля.

Dagdas Novada Ziņas

Reģistrētie
jaundzimušie* maijā:

Jūnija jubilāri*
Dagdas novadā

-70-

Augustova Gaida
25.06., Dagda
Dišereite Ērika
07.06., Dagda
Grabovska Janīna
06.06., Dagdas pag.
Kondratovičs Aloizs
03.06., Andzeļu pag.
Tontegode Janīna
12.06., Andrupenes pag.

Rihards Bogrecs
Sandis Runis
Vitolds Viļums
Evelīna Koņuševska
Apsveicam ar mazuļa
piedzimšanu!
Mīļi sveicieni „Dagdas Novada Ziņas„ redaktorei, mūsu mīļajai Dacītei!
Sveicam ar dēliņa
piedzimšanu!
Starp dzīvības zvaigznēm
daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.
Mīļi sveicieni devīto un divpadsmito
klašu absolventiem Dagdas novada skolās! Lai turpmākais ceļš ir panākumiem, iedvesmas un sasniegumu pilns!
Dagdas novada pašvaldība

-75-

Baņņikovs Valērijs
21.06., Dagda
Beitāns Antons
10.06., Andrupenes pag.
Ivanova Silvija
26.06., Dagda
Vaišļa Janīna
01.06., Ezernieku pag.

Sirsnīgi sveicam jubilejā!

-80-

Grigorjeva Gaļina
26.06., Dagda
Stripko Fanaida
19.06., Andzeļi

-85-

Savicka Franciska
28.06., Dagda
Jāņu dienas ticējumi skaistumam un labklājībai*:
…Kas nu jaunu preceitu ļauds grib zynuot, kaida jam laimeiga dzeive byus tuoļuok, tod jam
vajag Juoņa nakti izgrīzt gobolu zemis un apguozt tū zemi ar viersu; uz reita, kod vel naizlieca
sauleite pasavērt, ka tī byus kaids nebejs tuorpeņš, tod tys zeimoj, ka dzeive tuo cylvāka byus
pylna vysa kuo, a ka tī nabyus nikuo, tys zeimoj, ka dzeive byus gryuta, cik cylvāks napelneis,
bet nikur nikuo nabyus, vyss pusts.
/V. Podis, Rēzekne/

…Jāņa naktī, kad parādās zvaigznes, ja atminēsi savu zvaigzni, tad paliksi svēts.

/J. Rupjais, Asūne/
No ietonētajos laukos esošajiem …Jāņa dienas rītā agri līdz saules lēkšanai jauniem cilvēkiem jāiet uz kviešu druvu
un jānomazburtiem var izveidot vēlējumu! gājas ar kviešu rasu, lai tiem visu vasaru būtu balts un smuks ģīmis.

/K.Priknis, Asūne/

…Kas nu meitu vai puišu grib, kab jī byutu skaisti,tod kū jim vajag dareit? Juoņa nakti divpadsmit stunžu jim vajag izmozguotīs ar pīnu un tū pīnu vajag nūnest un izlīt zam ruožys kūka. Itū
pataiseidams, meita vai puiss nikam nikuo narunuoj un dīna aiz dīnys jī taisējuos šmukuoki, un
golu golā jī paliks pavysam skaisti kai pučeite ruožys.
…Ja Jāņu vakaru izlaiž caur skursteni baltu balodi, tad to cilvēku visi mīlot.

DONORU DIENA

DAGDĀ

/M. Koškina, Eleja/

…Jāņa naktī vajagot iegriezt vienā eglē sirdi. Ja otrā rītā sirdī esot
vabulīte, tad griezējam tai gadā
būšot liela laime. Ja sirdī esot melns
tauriņš, tad griezējs to gadu nomiršot. Bet ja sirdī esot sveķu piles, tad
tās nozīmējot asaras.

/K. Skujiņš, Smiltene/

Pagājušā numura mīklas atminējumi : 1. Ješa
(ezers) 2. Dageten 3. Asūnīca 4. Reiniku
5. Landskorona 6. Andra (pilsēta) 7. Bukmuiža
(vertikāli) 7. Butkāna (horizontāli) 8. Sarjanka
9. Aizpuru 10. Piloru 11. Ežezers 12. Rāznas
13. Dzeguze 14. Ķepa

Vertikāli:
1. 8% no Dagdas novada iedzīvotājiem pēc tautības ir...
2.LU statistikas un demogrāfijas katedras vadītājs, kas nāk no Andrupenes pagasta.
9. Vieta, kur izvietots akmens Mēness
kalendārs.
10. Ekonomiski aktīvākā lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošanas
uzņēmuma Dagdas novadā nosaukums.

/V. Podis, Rēzekne/

*informācija apkopota pēc portāla http://valoda.ailab.lv/folklora/
ticejumi/janad.htm datiem

viņsaulē aizgājušie*
maija mēnesī:

2015.gada
jūlijā, no19.
plkst.augustā
9.00 – 13.00
2014.2. gada
DAGDAS Tautas namā, Alejas ielā 29
Horizontāli:
2. Statuss, kas tika piešķirts Dagdai 1950.
gadā.
3. Latviešu psihologs, filozofs un parapsihologs, kuram Asūnē ierīkota piemiņas
istaba.
4. Ziedi, kuru nosaukums ietverts Dagdas
JIC nosaukumā.
5. Svētki, kas kopš 1999. gada tiek svinēti
25. augustā Ezerniekos.
6. Saldā ēdiena nosaukums, kuru var
nogaršot „Andrupenes Lauku sētā”.
Dagdas novada pašvaldības informatīvais
izdevums „Dagdas Novada Ziņas”
Alejas ielā 4, Dagda,
Dagdas novads, LV - 5674

no plkst. 9.00 – 13.00
DAGDAS Tautas namā

7. Vieta, kur atrodas valsts nozīmes arheoMamogrāfija
loģijas pieminekļi: pilskalns Dauguļu Kapču
kalns (Gorodok).
Dagdā
ielā 29
8. Latviešu dzejnieces un literatūras kritiķesAlejas
29. jūnijā VSPC „DagAnnas Dagdas (1915-1996) īstais vārds.
da”, Brīvības ielā 29, sie11. Latgaliešu dzejniece,kas dzimusi Šķauvietes tiek aicinātas veikt
nes pagasta Maču salā.
krūšu izmeklējumus.
12. Šķaunes fokloras kopas nosaukums
Pieraksts pa telefoniem:
13. Ezernieku folkloras kopas nosaukums
67142840, 27866655.
14. Dabas liegums (ezers) Konstantinovas
Vairāk
informācijas:
pagastā.
www.dagda.lv
15. Dagdas himnas mūzikas autora uzvārds.
Redaktore Evika Muizniec
evika.muizniece@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721
Tulks Ualentīna Kivliņa

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3500
Drukāts:
SIA „Latgales Druka”

Jānis Kulaška (dz.1946.g.)
Monika Zvidriņa (dz.1928.g.)
Bronislava Kirilova (dz.1932.g.)
Valērijs Truskovskis (dz.1946.g.)
Feliciana Batņa (dz.1939.g.)
Bronislavs Buka (dz.1938.g.)
Nadežda Brenča (dz.1935.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.

*deklarētie Dagdas novada
līdz 30. maijam
Izdevumā publicētie materiāli ne
vienmēr atspoguļo Dagdas novada
domes viedokli. Par faktu pareizību
atbild autors.

