Helovīns (Visu svēto nakts) vai
veļu laiks?

Oktobris blakus visam citam ir mistisks mēnesis - mūsu senčiem
tas bija mirušo piemiņas laiks. Mūsdienu jauniešiem tas vairāk
saistās ar amerikanizēto Helovīna tradīciju. Ar ko tad īsti ir īpašs
šis laiks? Devāmies jautāt zinātājiem...

Atbild Inta Viļuma, Dagdas folkloras
centra vadītāja.
Kas Jūsu izpratnē ir Helovīni (visu svēto
nakts) un Veļu laiks?
Manā izpratnē Helovīni un Veļu laiks ir kā
iņ un jan, jo iņ dabas pasīvais princips tiek
attēlots kā klusums, bet jan dabas aktīvais
princips tiek attēlots kā kustība.
Tāpat, runājot par Veļu laiku, kas ir senlatviešu tradīcija, nāk prātā bērnībā mācītais, ka nu ir pienācis laiks, kad jāuzvedas klusi, nedrīkst dziedāt. Veļu laikā tika
rīkotas vakarēšanas, tika strādāti klusi darbi, kā piemēram adīti cimdi,
zeķes, minētas mīklas. Veļu laiks ir ļoti mierīgs laiks, arī dabā iestājas miera
periods, kas liek arī cilvēkiem apzināties un tiekties pēc miera. Cilvēkam
tiek dota iespēja ielūkoties sevī un saprast lietas, ko viņš agrāk nevarēja
saprast, jo senču gari nāk mums palīgā.
Pretstats ir Helovīni – tradīcija, kas nāk no senajām ķeltu ciltīm. Viņu
priesteri dedzinājuši ugunskurus, kuros ziedojuši, dedzinājuši dažādus upurus (ieskaitot cilvēkus). Pēc dažādām ugunskurā atrodamajām zīmēm
esot zīlējuši nākotni. Viņi esot ticējuši, ka šajā laikā atveras vārti uz viņsauli,
un mirušo gari var apciemot zemi, bet kopā ar viņiem no elles ierodas
arī visādi nešķīsteņi, raganas, tādēļ priesteri esot saģērbušies atbaidošos
tērpos, zvērādās, noziedušies ar upuru asinīm, lai aizbaidītu no sevis šos
mošķus. Šie svētki izceļas ar lielu skaļumu.
Kura tradīcija, jūsuprāt, būtu vairāk jāattīsta un jāpopularizē Latvijas/Latgales kultūrvidē?
Vairums no latviešu tradīciju svētkiem ir zaudējuši savu aktualitāti mūsdienu pasaulē, paliekot kā kultūras mantojums. Te paceļas jautājums par
kultūras pārmantojamību. Ko mēs nesam sevī kā nācija, ko atmetam un
nolemjam aizmirstībai. Bērnam pamati attīstībai tiek ielikti ģimenē, kā turpinātāja ir skola, kur bērns tiek iepazīstināts ar savas tautas tradīcijām.
Tālākais ir paša izvēlē, kā mazais cilvēciņš sevi apzinās – vai iet atdarināt
neizprotamu citas tautas tradīciju vai nedarīt neko, bet apzināties, kāda
ir latvieša dzīvesziņa.
Joprojām pastāv tendence jaunatnei doties uz ārzemēm labākas dzīves meklējumos. Ļoti gribas ticēt, ka latvju bērns, būdams tālu prom no
dzimtenes, uz jautājumu – kādas ir tavas tautas tradīcijas, atbildēs – Veļu
laiks vai vismaz Jāņu diena, nevis Helovīni!
Vai savā ģimenes/draugu lokā svinat kādus no šiem svētkiem? Ja svinat, tad kādas ir svētku tradīcijas?
Helovīnus noteikti nē. Veļu laikā dodamies uz kapiem, pieminēt mūsu
mīļos tuviniekus, kaimiņus, draugus, kuru vairāk nav starp mums. Tas ir neparasts laiks, kad dabā izbālē krāsas, gājputni dodas uz siltajām zemēm,
novākti dārzi, daba iet atpūtā.
Mūsdienu sasteigtajā dzīves ritmā, paskatoties uz to, kas notiek
apkārt, arī pašam gribas šī miera. Miera, ko atnes pastaiga pa
rudenīgo mežu, noadīts silts cimdu vai zeķu pāris, lūgšana par
aizgājušajiem tuviniekiem, cerība, ka viņi mūs vēro un palīdz,
ka viss būs labi. Tāds priekš manis
ir Veļu laiks.
Mūsdienās veļu laiku, izmantojot senās ieražas vai to atsevišķas
detaļas, atzīmē folkloras kopas,
dievturi un atsevišķas ģimenes,
kam tuvas senās tradīcijas. Veļu
laiks daudzviet saplūdis ar Svecīšu vakariem, jo tos tuvina gaisma un aizgājušo pieminēšana.
Varbūt atceraties, vai šāda (līdzīga) svētku tradīcija tika ievērota, kad bijāt bērns? Varbūt par
to ir stāstījuši vecvecāki?
Veļu laiks iedvesa cilvēkos bijību. No bērnības nāk atmiņā tas,
ka bērniem lika uzvesties klusi,
tika aizrādīts, ja kāds uzvedās
par skaļu. Vakarēšanas mūsu
pusē vairāk nenotika, bet bija
saglabājušās atmiņas par tām,
kurās es labprāt ieklausījos.

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm
Un sākas domātājs, kas dzīvi
veidos rīt.
Kaut gan nav pieņemts teikt
par mīlestību paldies,
Mēs galvas noliecam un sakām
paldies Jums.
Cienījamie pedagogi!
Būt par skolotāju ir misija,
kurā jūs ieliekat sevi visu, arī
savu sirdi.
Sveicam Jūs profesionālajos
svētkos! Paldies par nozīmīgo
un vienlaikus grūto darbu!
Dagdas novada pašvaldība
Atbild Sandra Viškure,
Dagdas novada domes priekšsēdētāja

Kas Jūsu izpratnē ir Helovīni (visu svēto nakts) un Veļu laiks?
Veļu laiks ir latviskais, laiks, kad atcerēties savus mirušos, dvēseļu barošana.
Šajā laikā pa nakti jāatstāj kāds ēdiens uz galda.
Helovīns saistās ar citu tautu tradīcijām, uz cilvēku … bet vairāk ar maskām,
konfektēm, baidīšanu ar mošķiem, …., mistiskām būtnēm.
Kura tradīcija, jūsuprāt, būtu vairāk jāattīsta un jāpopularizē Latvijas/Latgales kultūrvidē?
Latgales kultūrvidē būtu jāattīsta tikai veļu laika tradīcija, jo tad piemin aizsaulē aizgājušos cilvēkus un viņu dvēseļu mieru.
Vai savā ģimenes/draugu lokā svinat kādus no šiem svētkiem?
Savā ģimenē nesvinu nevienus no šiem svētkiem.
Varbūt atceraties, vai šāda (līdzīga) svētku tradīcija tika ievērota, kad bijāt bērns? Varbūt par to ir stāstījuši
vecvecāki?
Tādus svētkus bērnībā neviens nesvinēja, jo dzīvoju Kurzemē. Tad, padomju laikos, nekas tāds netika pieminēts.
Protams, vecāmamma stāstīja dažādus mistiskus stāstus, bet tie vairāk bija par citiem tradīciju svētkiem.

Atbild Pāvels Odiņš,
Dagdas, Baltas,
Konstantinovas,
Ludvikovas, Skaistas
draudžu prāvests,
Dagdas dekanāta
dekāns.
Katru gadu, kad oktobris iet uz beigām, kristieši
katoļu draudzēs gatavojas Visu svēto dienai – 1.
novembris un Visu mirušo
piemiņas dienai – 2. novembris. Dieva dēls pestītājs
Jēzus Kristus kristiešiem kļuva par ceļu, patiesību un
dzīvību, kas palīdz dzīvot dieva valstībā virs zemes un
mūžībā. Pie pagānu tautām tā nav.
Daudzām pagānu tautām tumšā laika atnākšana likusies un liekas zīmīga, to saista ar dzīvo un mirušo pasaules saskarsmes brīdi. Senie balti to sauca par veļu
laiku un klāja mirušo ganiem galdu, kad tie nāca apraudzīt tuvinieku mājas un šai pasaulē palicējus. Citas
tautas atkal ticēja, ka tieši šajā laikā raganas rīko vienu no sabatiem gadā. Mūsdienās Amerikā un citās zemēs izgrebj simtiem ķirbju un iededzina tajos svecītes.
Cilvēki tādā veidā naktī no 31. oktobra uz 1. novembri
svin helovīna svētkus. Šī ir ļoti sena tradīcija, kas radusies pirms Kristus dzimšanas un izrādās nāk no senajām
ķeltu ciltīm. Viņu priesteri, druīdi, dedzinājuši ugunskurus, kuros ziedojuši, dedzinājuši dažādus upurus. Ķelti
uzskatīja, ka it viss rodas no nāves. Šajā laikā, atveroties vārtiem uz viņsauli, mirušo gari var apciemot zemi,
bet kopā ar viņiem no elles ierodas arī visādi nešķīsteņi, raganas, tādēļ priesteri esot saģērbušies atbaidošos tērpos, zvērādās, lai aizbaidītu no sevis šos mošķus.
Ķelti esot arī ārpusē un ceļmalās atstājuši ēdienu, lai
mirušie un dēmoni nenāktu mājā ēst.

Plaši pazīstama tradīcija – ķirbis ar sveci vai ar svecēm iekšā esot radusies, pateicoties īru leģendai:
“Kāds vīrs, vārdā Džeks, kam viss mūžs ir bijis uzdzīve,
esot apmānījis sātanu, bet debesīs viņu arī nav ņēmuši
izdarīto grēku dēļ. Tādēļ viņš esot spiests mūžīgi dzīvot
ēnainos kaktos uz zemes un klīst pa tumšām ielām.
Vīram līdzi esot bijusi tikai viena oglīte, ar ko apgaismot ceļu, kuru tad viņš esot ielicis izdobtā rācenī, lai
dod vairāk gaismas un ilgāk deg.” Leģendai nonākot
Amerikā, rāceņa vietā parādījies ķirbis. 19. gs. 50. gados Īrijā bija bads, daudzi bija spiesti doties uz Ameriku.
Amerikāņiem īru tradīcija iepatikās, bet sākumā visa
svinēšana īstenībā bijusi huligānisms, viņi esot dedzinājuši kokus, demolējuši apkārtni. Tas ar katru gadu izvērsies arvien plašāk, līdz valdība to nolēmusi vērst par
labu biznesam un pārveidojusi šos svētkus galvenokārt
kā pasākumu bērniem. Mūsu laikos iztērē šajos svētkos apmēram 6 miljardus dolāru. Mūsdienās bērni šajā
laikā pārģērbjas par visādiem spokiem, raganām, miroņiem un citiem mošķiem, staigā pa mājām, prasot
saldumus, citādi tos izjokos.
Helovīna dienas kaut arī ar visu rietumniecisko ir atnācis uz Latviju, taču īstenībā par lielo laimi nemaz te nav
iedzīvojusies. Protams, oktobrī veikalu plaukti pilsētās
pilni ar dažāda
veida raganiņām, ķirbīšiem,
svecītēm, maskām, tagad neklājam galdu veļiem, jo neesam
pagāni,
bet
esam kristieši.
Helovīni nav
piemēroti un nav
ieteicami svētki
kristumticīgam
cilvēkam tāpēc,
ka:
/raksta turpinājums otrajā lappusē.../

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 5. novembrī
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/...raksta “Helovīns (Visu svēto nakts) vai veļu laiks?“ turpinājums./

Dagdas Novada Ziņas

1. Svētku izcelsme, forma un būtība ir “nāves svētki”, pagānu svētki, un nav kopējā ar ticību uz Jēzu
Kristu, kurš augšāmcēlās un uzvarēja nāvi.
2. Helovīni – svētki, kuri zaimo dievu un visu svēto. Jo 1. novembrī baznīca atdod godu visiem svētiem, aicina sekot svētumam, gaismai, mīlestībai, bet kas īstenībā notiek? Kristieši ģērbj ļaunā gara
kostīmus un biedē cilvēkus, nesot ļaunumu un bailes.
3. Helovīni – svētki – bieži aicina cilvēkus zīlēt, lādēt, kalpot sātanam.
Daudzi Amerikas pilsoņi uzskata Helovīnus par sātana svētkiem. Amerikas sātana baznīca – oficiāli
izsludināja Helovīnu par sātana svētkiem, atdod godu sātanam caur melno misi, apliecinot tam
gatavību uzticīgi kalpot.
4. Helovīni – nes lielas briesmas bērnu psihei, jo tas ir aicinājums – esi sātans, rīkojies kā sātans, kā
ragana, esi nežēlīgs, cietsirdīgs, biedē, lauz, nicini! Pēc tādiem svētkiem cilvēks vairs neatšķir kas ir
ļauns un kas ir labs.
Kas svin Helovīna svētkus – tas dod liecību, ka ir kultūras krīze. Vai mums, kristieši, ir vajadzīgi tādi
svētki? Ticīgam cilvēkam Helovīni ir kā: “nodod dievu un kalpot sātanam.” Savas kultūras nodevība.
Ir tādas rotaļas, spēles, kuras nedrīkst spēlēt Apelēt teroristus, paņemt gūstā cilvēkus. Tāpat arī Helovīni – spēlē – arī ir upuris sātanam – garīga nodevība. Atcerēsimies, kāpēc bērniem nedrīkst spēlēties
ar sērkociņiem? – Var būt ugunsgrēks, ar elektrību nedrīkst spēlēties – var strāva nosist, ar nazi – nedrīkst spēlēties – nazis var arī ievainot. Kāpēc nedomājam par brūcēm, ko var izdarīt sātans dvēselei,
kad kalpojam netīšām, vai arī speciāli, svinot Helovīnu?
Mēs esam garīgi bagāti, mums ir daudz svētku. Baznīcas un valsts svētki ir ar vērienīgām publiskām
svinībām, ar karnevāliem, ciemošanos, spēlēm, rotaļām, procesijām, gadatirgiem, bet nekad nav
saistītie ar kalpošanu un sātana godināšanu, jo esam Dieva bērni un par tādiem paliksim mūžīgi!
17.oktobrī plkst.11:00
Dagdas Tautas namā notiks
diskusija
“Mūsdienu
sievietes laime – mīti,
realitāte, iespējas”. Diskusiju vadīs Lūcija
Rutka, LU profesore, Dr.
psych.
Pieteikšanās līdz 14.10.
nosūtot vārdu, uzvārdu,
telefona numuru uz
e-pastu:

mkdagda@inbox.lv

jām Latvijā?
Ar ķirbjiem, ko audzēju es, tas nav iespējams, jo,
lai izaudzētu rekordlielus ķirbjus, uz visa lielā ķirbja kāta jāatstāj tikai viens ķirbis, pārējie aizmetņi
jānoplēš. No vienas sēklas principā var izaudzēt
20 – 30 augļus, bet manā gadījumā tikai vienu.
Parasti, pēc dalības konkursā, nepaliek pāri pat
pašai nākamā gada sēklai…
Vai šogad plānojat piedalīties “Maxima” rīkotajā konkursā?
Šogad visticamāk nē, kā jau minēju – ķirbji nav
izauguši pietiekoši lieli. Gadu pagaidīšu, lai kāds

Izpilddirektors I.Pauliņš informēja deputātus par pašvaldības
veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu jūlijā –
septembrī.
Sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības nozīmīgāko grants ceļu
pārbūves atlases kritērijus.
Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus klimatisko apstākļu dēļ, tika nolemts no 2015.gada 1.novembra līdz 2016.gada
31.martam ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības
autoceļiem rudens – ziemas periodā.
Ezernieku un Andrupenes pagastu pārvaldēm tika atļauts iegādāties ķēdes mulčētājus – pļāvējus ceļu uzturēšanai.
Deputāti apstiprināja noteikumus “Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs” un izglītības iestāžu izmaksu
aprēķinu pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2015.gada 1.septembra.
Tika noteikta darba samaksa vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, speciālās izglītības iestādes direktoram, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājiem ar 2015.gada 1.septembri.
Sēdē veica grozījumus pašvaldības amatu sarakstos - ieviesa
amata vienību “Klientu apkalpošanas speciālists” un Bāriņtiesas
amatu sarakstā samazināja Psihologa un Bāriņtiesas sekretāra
amata vienību skaitu no 1,- līdz 0,5 slodzēm katru.
Noteica maksu par paraksta īstuma apliecināšanu Dagdas novada pašvaldības institūcijās saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu – 1,00 EUR par
vienu paraksta apliecināšanu.
Izskatīts jautājums par pamatlīdzekļu nodošanu Svariņu un Konstantinovas pagastu pārvaldēm.
Tika apstiprināti siltumapgādes pakalpojuma tarifi 2015./2016.
gada apkures sezonā Asūnes pagastā – fiziskām personām – 1,34
EUR/m2, juridiskām personām – 1,45 EUR/m2; Šķaunes pagastā
– fiziskām personām – 1,12 EUR/m2, juridiskām personām – 1,21
EUR/m2.
Deputāti piešķīra finansējumu:
• Asūnes pagasta pārvaldei 1770,00 EUR apkures radiatoru nomaiņai pašvaldības dzīvokļos;
• Beresnes katoļu draudzei 900,00 EUR baznīcas durvju nomaiņai;
• Andzeļmuižas katoļu draudzei 200,00 EUR baznīcas griestu remontam;
• biedrībai “OrhidejasS” 700,00 EUR projekta “Andzeļu jauniešu
veselīgais dzīvesveids” priekšfinansēšanai;
• biedrībai “Delverība” 450,00 EUR līdzfinansējuma nodrošināšanai un 900,00 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam
“Svariņi aicina visus dzīvot veselīgi!”, tā atbalstīšanas gadījumā;
• biedrībai “Dagne” 200,00 EUR grāmatveža darba algas izdevumu segšanai sakarā ar dalību projektos.
Veica grozījumus Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžetā.
Tika lemts par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu Ķepovas
pagastā.
Atzina par nenotikušām autobusu SETRA S 215 RL un SETRA S 211
HD izsoles un nolēma rīkot abiem transporta līdzekļiem otro izsoli,
pazeminot izsoles sākumcenu par 20% no nosacītās cenas.
Lēma par pašvaldības trīs dzīvokļu īpašumu izsolēm un pašvaldības divu zemes gabalu atsavināšanu.
Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības un Asūnes, Bērziņu,
Ezernieku un Svariņu pagastu pārvalžu autobusu maršruta grafikus skolēnu pārvadāšanai ar grozījumiem no 2015.gada 1.septembra.
Nolēma izveidot Dagdas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz četriem gadiem trīs locekļu sastāvā – R. Azins
(Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks), J. Andžāns
(VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Dagdas nodaļas vecākais
mežzinis), J. Rutka (LAD Dienvidlatgales RLP Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors).
Atļāva vienai personai veikt pašvaldības dzīvokļa Ķepovas pagastā apmaiņu pret dzīvokli Dagdā.
Domes sēdē apstiprināja pašvaldības rīkotā konkursa “Labākais
svētku noformējums par godu Latvijas Republikas 97.gadadienai” nolikumu.
Divām personām anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Deputāti atbalstīja apgaismojuma ierīkošanu Amatnieku ielā,
Dagdā.
Tāpat arī domes sēdē tika izskatīti jautājumi par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas
tiesību izbeigšanu; par zemes gabala sadali; par zemes nomas
līguma slēgšanu; par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam.
Deputāti izskatīja 2 papildus jautājumus - piešķīra vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā; apstiprināja 2015.gada 17.septembrī notikušās izsoles rezultātus par medicīniskās iekārtas Medonic M-serie M16C pārdošanu SIA “E.Gulbja Laboratorija”.

pārsit manu rekordu, savādāk sacensties pašai
ar sevi nešķiet interesanti.
Darīt kaut ko lielu var sākt arī no mazām lietām, no aizraušanās un vienkārši vēlmes mēģināt...

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

Svecīšu vakari Dagdas novada kapos:
3.oktobrī:
plkst.1600 - Dagdas jaunajos kapos;
10.oktobrī:
plkst.13:00 - Punduru kapos
plkst.15:00 - Asūnes kapos;
plkst.15:00 - Bricu kapos;
plkst.16:00 - Muižnieku kapos;
plkst.16:00 - Dūkeļu kapos;
plkst.16:45 - Fermas kapos;
17.oktobrī:
plkst.14:30 - Šķaunes kapos;
plkst.16:00 - Kovaļku kapos;

Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā debess. Sēklu sējot, vienojas Dievs un cilvēks.
/Zenta Mauriņa/
INA KOZLOVSKA
Tā kā oktobris lielā mērā asociējas ar pēdējiem ražas novākšanas darbiem, šoreiz devāmies ciemos pie Inas Kozlovskas, kura arī savu
lielāko ražu, gan burtiski, gan pārnestā nozīmē,
novāc ap oktobra sākumu. Domājams, ka Inas
vārds jau ir plaši izskanējis tautā – kā nekā Dagdas novadniecei pieder lielākā ķirbja rekords
Latvijā!
Kā izdomājāt audzēt ķirbjus? Kāpēc tieši
ķirbjus?

Tā kā paši esam lopkopji un audzējam piena
govis, sākotnēji ķirbjus audzējām galvenokārt lopiem. Protams, lietojām uzturā arī paši. Taču šie
ķirbji bija parastie – kā jebkurā citā dārzā, bet
tad tēvs kaut kur atrada īpašu sēklu, no kuras
izaugot lieli ķirbji, un teica, ka vajagot mēģināt.
Pamēģinājām arī – pirmās ražas ķirbji uzreiz bija
aptuveni divmetrīgi un svēra ap 130 kilogramiem.
Šobrīd pasūtu tikai šķirnes sēklas no ārzemēm.
Diemžēl ar Latvijā pieejamo sēklu tik lielus ķirbjus
izaudzēt nevar.
Kādi ir pamatnosacījumi, lai izdodas laba ķirbju
raža?
Šķirnes sēkla – tas ir viens. Arī augsne vajadzīga
ļoti auglīga. Katru gadu man ved vezumu mēslu, kurā tad arī tiek stādīti ķirbji. Protams, labi ir,
ja uzreiz apsedz ķirbju saknes ar plēvi. Ideālā
variantā, plēve “jāvirina”, atkarībā no laika apstākļiem.
Kādiem jābūt laika pstākļiem, lai izdotos liela
ķirbju raža?
Jābūt ļoti karstai vasarai – tad ir iespēja izaudzēt
rekordlielu ķirbi. Tā kā šogad vasara bijusi ne tikai vēsa, bet pat auksta, ķirbjiem plīsa saknes, tā

17.septembrī notika kārtējā
Dagdas novada domes sēde

ka par rekordu šogad runāt nevarēs…
Vai ķirbjus drīkst stādīt vienā un tajā pašā vietā
vairākas reizes?
Nē, ideālā variantā ķirbim vienā vietā jāaug
tikai gadu. Pietam, audzējot lielus ķirbjus, tie ir
arī jāmēslo ar īpašām minerālvielām, kas paliek
augsnē.
Vai ķirbjus lietojat arī uzturā?
Es personīgi nē, man ne īsti patīk ķirbju garša
un smarža, bet pārējā ģimene dažreiz gatavo
ēdienus no ķirbja.
Varbūt vismaz zināt kādu recepti ķirbju ēdienam?
No ķirbjiem var pagatavot ļoti daudz ko. Vienīgais, kas garšo pat man, ir ķirbju sukādes. Ķirbim
noņem mizu, mīkstumu sagriež kubiņos, pievieno
cukuru un citronu pēc garšas un atstāj uz nakti.
Pa nakti no ķirbjiem izdalās sula, kas ir ļoti vērtīga, to arī var uzglabāt. Mīkstumu, no kura sula
izdalījusies sula, žāvē. Gatavs!
Cik reizes Jūs esat izaudzējusi lielāko ķirbi Latvijā?
Pagājušogad pārspēju lielākā ķirbja rekordu
Latvijā – ķirbis svēra 232 kilogramus, pirms tam
uzvarēju ķirbju konkursā ar 132 kilogramus smagu ķirbi.
Kā notiek pieteikšanās konkursam par gada lielāko ķirbi?
Parasti šo konkursu izsludina “Maxima” tīkls. Jāaizsūta pieteikums ar ķirbja parametriem, un, ja
ķirbis nonāk lielāko 10 vidū, konkursa pārstāvji
brauc ciemos, nomēra un nosver ķirbi, un ved uz
konkursa noslēgumu Rīgas Zooloģiskajā dārzā.
Vai esat domājusi par ķirbju realizācijas iespē-

Evika Muizniece
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Septembris kā parasti – dzejā

Septembra otrais vārs – dzejas mēnesis. Šis otrais nosaukums septembrim dots, pateicoties vienam no lielākajiem Latvijas dižgariem – Rainim, kura dzimšanas dienu
svinam 11. septembrī un kuram par godu visā Latvijā ik gadu notiek dzejas pasākumi.
Šis gads, kā jau visiem zināms, ir Raiņa un Aspazijas jubilejas gads – abi svin 150 gadu dzimšanas dienu. Sveicot Raini un Aspaziju dzimšanas dienā, Dagdas novadā
aizritēja vairāki dzejas pasākumi.
11.septembrī Ezernieku Saietu namā notika Raiņa
150. gadadienai veltīts pasākums „Es gribēju jums
vēl vairāk dot”
Ar Raiņa dzīvi Latgalē – Tadenavā, Randenē, Berķenelē un Jasmuižā – iepazīstināja 9. klases skolēni: Kurts
Asaris un Nikita Dolgova.
Bērnu dzejoļus runāja izteiksmīgās runas pulciņa dalībnieki: Lauris, Valters, Dana, Dace, Artis un Deniss.
Raiņa mīlas liriku runāja 12. klases skolēni: Aleksandra,
Artūrs un Anastasija. Dzejoļu kompozīciju “Gadalaiki”
runāja 9. klases skolnieces: Viola Daniela, Nikita, Ilze
un Lolita.
Latgalei, latgaliešu valodai, kultūrai, folklorai un ļaudīm jau no bērnības bija īpaša nozīme Raiņa dzīvē.
Klausītājiem bija iespēja iepazīties ar dzejoļiem latgaliešu valodā. Dzejoļus “Fabrikas meiteņis dzīsma” un
“Munu jaunu dīnu zeme” runāja 9. klases skolniece
Daiga Karpoviča un Dainis Vaivods.
Rainis, dzīvodams Jasmuižā, vāca Preiļu novada
kāzu un apdziedāšanās dziesmas. Raiņa muzejs “Jasmuiža” ir sagatavojis jaunu interaktīvu programmu
“Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās
dziesmas”. Projekta ietvaros ir izveidots DVD disks ar
trim latgaliešu kāzu dziesmām: “Aizgoja sauļeite”,
“Jau maņi vad”, “Aiz azara maļņi meži”. Karaoke disks
tiek piedāvāts arī pasākumā. Folkloras kopas “Akmiņeica” dalībnieces aicināja visus dziedāt līdzi.
Rainis un Aspazija tika godināti arī Baltkrievijā. 19. jūnijā Jankas Kupalas Valsts literatūras muzejā Minskā
tika atklāta izstāde “Aspazija / Rainis: dumpiniece /
humānists”. Raiņa dzejoļus baltkrievu valodā runāja
atdzejotāja Zofija Jonina.
No Raiņa dzejas mums katram ir kas gūstams. Vislabāk tas pausts dzejolī “Pats”, ko runāja 9. klases skolnieks Arnis Savko.
Noslēgumā Saietu nama dramatiskais kolektīvs spēlēja Annas Brigaderes lugu “Čaukstenes”. Paldies visiem skolēniem, kas runāja dzeju, ciemata bibliotēkas
vadītājai Lidijai Igaunei par ierosmi un atbalstu, Sandrai Vērdiņai par skaistajām rudens kompozīcijām. Protams, mūsu atsaucīgajai publikai par skaļajiem aplausiem.

9.klases
skolnieces
Viola
Daniela
Kiseļova un
Ilze
Andžāne

Baltjanča dzejas lasījumi
Katru gadu septembrī notiek dažādi Dzejas dienu
pasākumi. Šogad Dagdas Tautas namā ar savas dzejas lasījumiem uzstājās dzejnieks un dziesmu tekstu autors Baltjancis.
Dzejnieks aizrāva skatītājus ar saviem dzejoļiem –
dažbrīd pavisam nenopietniem, draiskiem, dažbrīd
ļoti nopietniem un ar dziļu domu. Sveču gaisma un
pieklusināta fona mūzika radīja īpašu atmosfēru, kas
vēl vairāk paspilgtināja dzejas lasījumu.
Klausītāji dzirdēja dzejoļus no iepriekšējām divām

dzejnieka grāmatām un arī no jaunākā izdevuma
“Saldais citrons”. Šajā grāmatā dzejoļi ir ne tikai latviešu, bet arī krievu, angļu un franču valodās.
Pēc uzstāšanās klausītāji pateicās dzejniekam ar
puķēm un laba vēlējumiem.
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Grāmatas “Latgales sirdspuksti” prezentācija Dagdas
vidusskolā
17. septembrī notika grāmatas ”Latgales sirdspuksti”
grāmatas prezentācija. “Latgales sirdspuksti” ir gan
apjoma, gan “mēroga” ziņā vērienīgs projekts, kas
apvienojis ļoti daudzus Latgales dzejniekus un fotogrāfus, no kuru daiļdarbiem arī ir veidota grāmata.
Kopumā grāmatas tapšanā piedalījās mākslinieki no
visiem Latgales novadiem, ieskaitot, protams, arī Dagdas novadu.
“Latgales cilvēki ir mūsu novada lielākā un skaistākā
vērtība. Pateicoties mūsu cilvēkiem Latgale ir spējusi
pastāvēt un saglabāt tai raksturīgās iezīmes daudzu
gadsimtu garumā. Lai pateiktu paldies visiem Latgales
cilvēkiem par viņu nesavtīgo darbu un garīgo vērtību
kopšanu daudzu gadu garumā ir tapusi šī grāmata,
kurā mūsu novadu dzejnieki un fotogrāfi ataino vakar
un šodien svarīgās tēmas. Katrs mūsu novada cilvēks
ir kā viens mazs sirdspuksts, kas ļauj mūsu Latgales sirdij pukstēt, jo tieši no mums ir atkarīgs vai arī turpmāk
savu novadu redzēsim tādu, kādu to esam pieraduši
redzēt- mīļu, saprotošu un ļoti dvēselisku. Liels prieks,
ka darbā spējām apvienot autorus ar dažādiem uzskatiem un tautībām no visiem 20 Latgales novadiem,
tādejādi atpogaļojot visas Latgales daudzpusību un

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka otrajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota pašvaldības
kustamā manta – Konstantinovas pagasta pārvaldes autobuss SETRA S 211 HD. Izsolāmās mantas
sākumcena – EUR 7 712,- (septiņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit eiro un 00 eiro 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 2015.gada 30.oktobrī 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.
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.5, Kalna ielā 3, Asūnē, Dagdas novadā. Izsolāmās mantas nosacītā
cena – EUR 700,- (septiņi simti eiro un 00 eiro 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 2015. gada 6.novembrī 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.
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka otrajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota
pašvaldības kustamā manta – Ezernieku pagasta pārvaldes autobuss SETRA S 215 RL.
Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 4 632,- (četri tūkstoši seši simti trīsdesmit divi eiro un 00
eiro 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 2015.
gada 30.oktobrī 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.

krāsainību. Šis kopdarbs ir lielisks piemērs tam, ka neskatoties uz nacionālajām, kulturālajām un reliģiskajām atšķirībām, visi mūsu novadu iedzīvotāji lepojas ar
savu skaisto Latgali un palīdz tai būt par siltām mājām
mums visiem.” /Zanda Arnicāne, projekta vadītāja un
koodinatore/.
Grāmatas prezentācijā varēja dzirdēt arī autoru lasījumus, kurus fona pavadīja fotogrāfu bildes no jaunizveidotā krājuma. Dzejoļi krājumā ari gan latviešu,
gan krievu, gan latgaliešu valodā, kas uzsver mūsu

novada skaistumu un visu autoru līdzvērtīgu mīlestību
pret savu dzimto pusi. Klausoties dzejas lasījumos, no
Dagdas novadnieces puses izskanēja vārds latgaliešu valodā – “dzeivuļi”, kas uzreiz asociatīvi liek domāt
par dzīvi un dzīvo – par savu vietu un lomu sava novada attīstībā.
Evika Muizniece

Iz atmiņu skreinis…
2015. gada 11. septembrī Šķaunē notika Dzejas dienas. Tas ir tradicionāls ikgadējs pasākums, kuru organizē Šķaunes pagasta tautas bibliotēka sadarbībā ar
Šķaunes pamatskolu.
Šķaunē Dzejas dienas notiek par godu dzejniecei
Marijai Andžānei. Dzejniece dzimusi 1909.gada 8septembrī Ludzas apriņķa Šķaunes pagasta Maču ciemā,
kur tagad uzstādīts piemiņas akmens. Pagasta bibliotēkā atvērta M.Andžānes piemiņas istaba.
Šajā dienā tika lasīta novadnieces dzeja. Šķaunes

pamatskolas skolēni prezentēja pašu sacerētos dzejoļus. Noslēgumā tika rīkots konkurss par Raini un viņa
daiļradi, jo tieši 11.septembris ir dzejnieka 150. jubilejas
gadadiena.

Šķaunes pagasta tautas bibliotēkas vadītāja
Jeļena Jermakoviča

Vai Tu zināji, ka...

1. oktobrī 1830. gadā iesvētīta tagadējā Bukmuižas mūra baznīca,
kura būvēta par muižnieka Ludvika Šabanska līdzekļiem.
7. oktobrī 2010. gadā noslēgta vienošanās starp Igaunijas Republikas Kallastes pilsētas pašvaldību un LR Dagdas novada pašvaldību.
9. oktobrī 2004. gadā – Latgales Pētniecības institūta (LPI) 12.konference Dagdā. Tā veltīta drukas aizlieguma atcelšanas Latgalē
simtgadei.
Biedru kopsapulcē nolemts pārreģistrēt LPI par biedrību “Latgola”
(pilns nosaukums – Latgales Pētniecības biedrība “Latgola”).
Pārmaiņas institūta darbībā diktēja izmaiņas LR likumdošanā par
sabiedriskajām organizācijām.
12. oktobrī 2007. gadā Latviju sasniedz pirmais sniegs. Naktī no 12.
uz 13. oktobri Dagdā un Alūksnē uzsniga 1 – 4 centimetrus bieza
sniega kārta.
15. oktobrī 2010.gadā – lielākais ķirbis izaudzēts Dagdā.
Dagdas novada iedzīvotāja Inna Kazlovska savā saimniecbā izaudzējusi 132 kg smagu ķirbi, kurš atzīts par 2010.gada lielāko ķirbi un
tam piešķirts Latvijas varenākās dārza ogas tituls. Ķirbja vidējais apkārtmērs sasniedzis 260 centimetrus. „Latvijas lielākā ķirbja” čempionātu 5. gadu organizē veikalu tīkls “Maxima”.
21. oktobrī 2009. gadā – jauns uzņēmums Andrupenē. Reģistrēts
SIA “TRY”. Nodarbojās ar siera (Mājas klasiskais, Mājas ar tomātiem)
ražošanu. Īpašnieks Aleksandrs Rudavins. Firmā darbojās arī dzīvesbiedre Melānija Rudavina, Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja. Roga, J. “Ražo pēc pasūtījuma.” Ezerzeme. 2011. 2.decembris.
Informāciju apkopoja Evika Muizniece
*pēc “Latgales dati“ sniegtās informācijas
www.latgalesdati.du.lv
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Latvijas Pieaugušo izglītības centrs aicina pieteikties
100 stundu latviešu valodas kursos Krāslavas un Dagdas
novados.
Kursus atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.
Kursos var pieteikties personas vecumā no 18 gadiem,
izņemot skolēnus, personas, kas atrodas uzskaitē NVA vai
pēdējā gada laikā ir apmeklējuši apmaksātus
(NVA, LVA, SIF) latviešu valodas kursus.
Pieteikties kursos var no 2015.gada
16.septembra līdz 9.oktobrim:
Krāslavas novada izglītības un kultūras nodaļā,
Skolas ielā 7, 23.kab., no plkst.8.00 – 17.00, piektd. līdz 12.00
tālr. 65620025, 26531015.
Dagdas novada izglītības, kultūras un sporta nodaļā,
Mičurina ielā 3a, 2.stāvā, no plkst.9.00 – 17.00
tālr. 65653240, 29681560.
VSPC “Dagda” procedūru kabinets tagad atrodas Dienas stacionārā (centrālajā korpusā, 2. stāvā) un darbojas katru dienu
(arī brīvdienās un svētku dienās) no plkst. 10.00 - 18.00.
Kabinetā tiek sniegti maksas pakalpojumi (injekcijas vēnā - €
2.00, injekcijas muskulī – € 1.00) , izņemot gadījumus, ja sniedz
neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā un medicīnisko palīdzību onkoloģiskiem slimniekiem, cukura diabēta slimniekiem, slimniekiem
ar psihiskām slimībām, bērniem vecumā līdz 18 gadiem, tuberkulozes slimniekiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību
periodā līdz 42 dienām, hemofilijas slimniekiem, perniciozās
anēmijas slimniekiem, pacientiem, kas saņem mājas aprūpi, un
pacientiem, kas saņem mājās ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju.
Procedūras veic sertificētas medmāsas.
Par maksas pakalpojumiem var norēķināties uz vietas. Tālr. 25612464

Svētku skolotāja stipendija

16.septembrī Rīgā Swedbank centrālajā ēkā tika sveikti 50
Dziesmu un deju svētku skolotāju stipendiju saņēmēji.
Līdz šī gada 12. jūlijam bija iespējams pietikt skolotājus Swedbank rīkotajam konkursam – “Svētku skolotāja stipendija.”
Stipendiju saņemšanai skolotājus - koru, tautas deju kolektīvu, folkloras kopu, koklētāju ansambļu, pūtēju orķestru un citu kolektīvu
vadītājus izvirzīja esošie un bijušie audzēkņi, audzēkņu ģimenes
piederīgie, kolēģi, pašvaldības pārstāvji un citi Dziesmu un deju
svētku tradīcijas novērtētāji. Svētku skolotāju stipendijām tika saņemti 745 pieteikumi no visas Latvijas. Visvairāk pieteikumu – 224
tika saņemti no Vidzemes reģiona, tam sekoja Rīga ar 199 pieteikumiem, Zemgale ar 136 pieteikumiem, Latgale ar 130 un Kurzeme ar 62.
Stipendiju ieguvējus noteica interešu izglītības nozaru ekspertu un Swedbank pārstāvju veidota žūrija, kas vērtēja skolotāja
devumu Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, jauniešu
iesaistīšanā un izglītošanā tautas mākslas jomās, un ņēma vērā
arī par skolotājiem iesūtītajos stāstos pausto mīlestību, cieņu un
pateicību par skolotāju lielo emocionālo ietekmi.
14 stipendijas saņēma Latgales reģiona Svētku skolotāji, viņu
vidū Dagdas novada skolotājas - Rita Vaišļa, Ezernieku vidusskolas deju kolektīva “Ežezers” vadītāja un Aija Vaičule, Andrupenes
pamatskolas kora un folkloras kopas “Saiveņa” vadītāja, kuras
guvušas skolēnu, vecāku un kolēģu mīlestību, patiesu cieņu un
pateicību par lielo, mērķtiecīgo un kvalitatīvo darbu.
Pasākums aizritēja sirsnīgā un emocionāli gaisotnē, izdzīvojot
patiesi skaistas svētku sajūtas!

Irēna Maļkeviča
Izglītības darba speciāliste,
informē arī www.swedbank.lv

Dagdas novada pašvaldības Bāriņtiesa apmeklētājus turpmāk pieņems Daugavpils ielā 8,
Dagdā
Bāriņtiesa tiek pārcelta uz citām telpām, jo esošajās tiks izvietots Valsts un pašvaldību vienotais
klientu apkalpošanas centrs.
Kontaktinformācija paliek tā pati: telefons 65681713, e-pasts barintiesa@dagda.lv, priekššēdētāja mobilais telefons 26697787. Bāriņtiesas psihologs klientus pieņems iepriekšējā vietā – Skolas ielā
6, Dagdā, telefons 29130407.
Savukārt, SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku attīstības konsultants Aivars
Plotka apmeklētājus pieņems blakus kabinetā Daugavpils ielā 8, Dagdā, tel. 65681421, 26582832,
e-pasts aivars.plotka@llkc.lv.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Dagdā veido vienoto klientu apkalpošanas centru
Lai padarītu pieejamākus valsts sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem, Dagdā, Alejas ielā 4, tiks
atvērts Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).
Centra mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām un vienas pieturas aģentūras
principam atbilstošu publisko pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanu, veicinot optimālu
pakalpojumu pieejamību. Iedzīvotāji un uzņēmēji vienuviet varēs izmantot Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmuma reģistra,
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts darba inspekcijas un
Valsts zemes dienesta pakalpojumus.
Pašlaik notiek klientu apkalpošanas centra telpu pielāgošana.
Centrs atradīsies Dagdas novada pašvaldības ēkā Alejas ielā 4,
Dagdā, pretī SEB bankas konsultāciju centram.
Valsts budžeta dotācija VPVKAC izveidei un uzturēšanai ir 10
569,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 5063,00 EUR.
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Dzeramā ūdens atdzelzošanas iekārtas
Dzeramā ūdens atdzelzošanas iekārtas tika uzstādītas Andrupenes pagasta
Mariampoles ciemā 2015.gada septembra sākumā. Pēc dzelzs satura ūdens neatbilda nekaitīguma prasībām. Dzeramā
ūdens atdzelzošanas iekārtas tika uzstādītas Mariampoles ciemā 1998.gadā, tāpēc
bija fiziski nolietojušās. Mariampoles ciemu
apdzīvo 141 cilvēks.
Atdzelzošanas iekārtu uzstādīšanai bija
nepieciešams finansējums 13995 EUR apmērā. To nodrošināja Dagdas novada
pašvaldības kredīts no Valsts kases. Iekārtu
galvenā funkcija - nodrošināt kvalitatīvu
dzeramo ūdeni Mariampoles ciema cilvēkiem.

Ar cieņu,
pārvaldes vadītāja M. Rudavina.

Pateicoties pašvaldības iestādes “VSPC”Dagda” vadītāja Andra Badūna iniciatīvai un novada domes finansējumam zobu higiēnas aparatūras iegādei (EUR 1100.00), poliklīnikā darbu
uzsāka zobu higiēniste.
Jaunā “VSPC”Dagda”darbiniece nāk no Dagdas novada. “Jaunā darbiniece ir skolotājas Olgas Labanovas meita Kristīne Garaščenko un ir
prieks, ka savi ļaudis palīdz savai dzimtajai pusei“
/A.Badūns/.
Lai izmantotu
zobu higēnista
pakalpojumus,
nepieciešams
iepriekšējs pieraksts reģistratūrā. Bērniem
līdz 18 gadu
vecumam šis
pakalpojums ir
bez maksas!

Dagdas novada dome 2015.gada 17.septembra sēdē nolēma ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības autoceļiem rudens – ziemas periodā no 2015.gada 1.novembra līdz 2016.gada 31.martam:
10-8 Krasnopole – Ostrovski –
• Aizliegt transportlīdzekļu ar 4-8 Lastovki – Nazari
Brici
pilnu masu virs 7 tonnām kustī- 4-17 Moroziki – Morozovas 10-10 Svariņu ceļš – viensēta
bu pa šādiem pašvaldības au- vect. kapi
“Patmaļi”
toceļiem visā to garumā:
Dagdas pagasta teritorijā:
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki
10-16 Šķaune – Poliščina
Andrupenes pagasta teritorijā: 5-2 Ozoliņi – Sloboda
5-5 Purpļi – Vecdome
10-17 Landskorona – Valsts
1-1 Biža – Astašova
5-6 Purpļi – Beitāni
meža robeža
1-2 Lītaunieki – Biža
5-8 Dižskābarži – Vecdome
1-3 Kraukļi – Stankeviči
5-12 Zeļļu kapu piebraucamais • Aizliegt visu transportlīdzekļu
1-15Andrupene – Malka
kustību pa šādiem pašvaldīceļš
1-20 Grabova – Malka
bas autoceļiem visā to garuEzernieku pagasta teritorijā:
Andzeļu pagasta teritorijā:
mā:
6-8 Andžāni – Garaudži
2-1 Mamonova – Karaļi
6-9
Poholki
–
Garaudži
Ezernieku pagasta teritorijā:
2-2 Karaļi – Andzeļi
6-41 Aksjonova – Basaligi
2-3 Artjomovka – Mamoni - 6-15 Juguļi – Vaišļi
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā no
Usači
6-34 Pontogi – Cvikļi
1,08 km līdz 1,92 km
2-4 Krauļi – Kromāni
Konstantinovas pagasta terito- Ķepovas pagasta teritorijā:
2-5 Zigmaņi – Mamoni
rijā:
8-8 Apaļi – Meļķeri
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki
7-4 Aleksandrova – Skudriķi
2-7 Rešetnīki – Dukuļi
• Aizliegt transportlīdzekļu ar
7-5 Murāni – Aleksandrova
2-9 Artjomovka – Krivina
pilnu masu virs 5 tonnām kustī7-9 Eisaki – Konstantinova
2-10 Kondraši – Froli
bu pa šādiem pašvaldības au7-11 Lemeši – Valteri
2 11 Krivina – Ličmurāni –
toceļiem visā to garumā:
7-12
Eisaki
–
Sivergols
Obiteļs
7-14 Sčedrati – Noviki
2-16 Lapi – Klismeti
Svariņu pagasta teritorijā:
Ķepovas pagasta teritorijā:
2-17 Ruduški – Beitāni
9-12 Muraniški – Spoģeva.
8-1 Apaļi – Laizāni
2-18 Zigmaņi – Kuiki
• Aizliegt kravas automašīnu
2-24 Morozovkas kapu pieve- 8-2 Apaļi – Vorzova
kustību pa šādiem pašvaldī8-3 Dinaborčiki – Madalāni
dceļš
bas autoceļiem visā to garu8-4 Lukšova – Misnikova
Asūnes pagasta teritorijā:
mā:
Svariņu
pagasta
teritorijā:
3-1 Kaitra – Ustje
3-2 Meļeva – Zukulova – Asūne 9-2 Svarinci – Pušča – Beresņi
Ezernieku pagasta teritorijā:
9-4 Svarinci – Reiniki
3-3 Meņģi – Račeva
6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi
9-5 Svarinci – Vilgerti – Reiniki
3-4 Ferma – Ormija
6-11 Šusti – Mortiņi;
03-4 Upes iela Asūnes ciematā 9-8 Skutulova – Rubinauci
6-13 Šusti – Makeiki;
9-9 Kromaniški – Putramniški
Bērziņu pagasta teritorijā:
6-19 Egļova – Primisļi;
9-10 Spilukalns – Skutulova – 6-22 Primisļi – Ludzglova;
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni
Plutiški
4-2 Porečje – Vidņeva –
6-27 Altinīki – Ostravļani;
Šķaunes pagasta teritorijā:
Rusecki
6-35 M.Žogotova – Pustoška
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva –
4-3 Porečje – Malcāni
Svariņu pagasta teritorijā:
Novički
4-4 Porečje – Nazari
09-1 Skolas iela Svarincu
10-2 Krasnopole – Malcāni
ciemā.

Dagdas Novada Ziņas

Novadpētniecības biedrībai PATRIA - 5 gadi

18. septembrī notika svinīgi pasākumi par godu Dagdas novadpētniecības biedrības PATRIA jubilejai. Dagdas Vissvētās Trīsvienības katoļu baznīcā tika iesvētīts biedrības PATRIA karogs, kura simboliskajā nozīmē savijušies Buiņicku dzimtas zīmoga simboli, latviešu tautas ornamenti un zilā krāsa
– Latgales zilo ezeru simbols.
Pēc karoga iesvētīšanas izstāžu zālei, kur, pēc vairākām svinīgām
uzrunām, karogs tika celts mastā. Starp biedrības sveicējiem bija arī
Latvijas un pasaules mērogā pazīstamais kino režisors Jānis Streičs,
kas sacīja ļoti zīmīgus vārdus: “Mani atveda uz šejieni pazemība.
Pazemība, mīļais draugs, tava darba priekšā. Tavas pašaizliedzības
priekšā. Mana pazemība dzimtā novada mīlestības priekšā.“ Un tiešām jāatzīst, ka novadpētnieciskā darbība, ko organizē un stimulē
novadpētniecības biedrība PATRIA, ir milzīgs darbs Dagdas novada
iedzīvotāju un visas Latvijas vēstures apguves labā.
Pēc svinīgās karoga pacelšanas un muzeja apskates, visi viesi tika
laipni aicināti uz svinīgu koncertu Dagdas Tautas namā, kur biedrību PATRIA un galvenokārt tās vadītāju un novadpētniecības ideju
iniciatoru Aivaru Arnicānu turpināja sveikt gan Dagdas pilsētas, gan
citu pagastu mākslinieciskie kolektīvi, vēlot attīstīt savu darbību plašāk, nepadoties un nezaudēt entuziasmu!

Oktobrī SEB bankas filiāle Rēzeknē pārceļas uz jaunām telpām
Ņemot vērā šogad plānoto klientu apkalpošanas vietu attīstību, sākot ar 12. oktobri, SEB bankas
Rāznas filiāle mainīs nosaukumu uz “Rēzeknes filiāle” un atradīsies jaunās telpās – ēkā, kur atrodas
arī Rēzeknes Centrālā bibliotēka.
SEB bankas Rāznas filiāles vadītāja Sanita Adricka: “SEB bankas Rēzeknes filiālē tiks nodrošināta ne
tikai mūsdienīgas, klientu vajadzībām atbilstošas telpas un iekārtojums, bet arī ērta autostāvvieta
bankas klientiem ēkas iekšpagalmā. Jaunajās telpās vairāk uzmanības vēlamies veltīt, sniedzot
klientiem finanšu konsultācijas, taču tāpat kā līdz šim filiāles darbinieki turpinās apkalpot arī skaidras naudas darījumus. Līdz ar atrašanās vietas maiņu, esošais iemaksas/izmaksas bankomāts Vienlaikus ar Rēzeknes filiāles atvēršanu Atbrīvošanas alejā 81, būs pieejams klientu pašapkalpošanās
zonā katru dienu no plkst. 06:00 līdz plkst. 23:00. Turpat klientiem būs iespēja veikt arī bezskaidras
naudas darījumus internetbankas terminālī.”
Filiāles darba laiks paliks nemainīgs:
• darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00;
• sestdienās un svētdienās filiāle nestrādās.
Klientu pašapkalpošanās zonā piekļuve internetbankas terminālam un iemaksas/izmaksas bankomātam būs katru dienu no plkst. 06:00 līdz plkst. 23:00.
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Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vieta
“Dagda”

Katrs no mums sapņo vai vismaz kādreiz sapņoja par savu nākotnes
profesiju, kas palīdzētu ne tikai atrast darba vietu tirgū, bet arī izpaust
savus talantus. protams, lai šo mērķi sasniegtu, nepieciešama izglītība,
kuru atzītā un augstā līmenī var iegūt tepat – Dagdā.
Lai gan šībrīža Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības īstenošanas
vieta “Dagda“ ir piedzīvojusi daudz izmaiņu pēdējo gadu laikā, šobrīd izglītības iestāde darbojas “pilnā sparā“ un piedāvā iegūt dažādu līmeņu
profesionālo izglītību programmās:
• automehāniķis (4 gadi, iegūstama vidējā izglītība, specializācija, studējošie saņem stipendiju);
• autoatslēdznieks (1 gads, programmu var apgūt no 17 gadu vecuma
un saņemt ESF stipendiju);
• apdares darbu strādnieks (1 gads, programmu var apgūt no 17 gadu
vecuma un saņemt ESF stipendiju);
• apdares darbu tehniķis (4 gadi, iegūstama vidējā izglītība, specializācija, studējošie saņem stipendiju);
• būvstrādnieks (pedagoģiskās korekcijas programma, 3 gadi, mācās
pēc 7. vai 8.klases, iegūst pamatizglītību un profesiju, studējošie saņem
stipendiju);
ēdināsanas pajalpojumu speciālists (4 gadi, iegūstama vidējā izglītība,
specializācija, studējošie saņem stipendiju);
• konditors (1 gads, programmu var apgūt no 17 gadu vecuma un saņemt ESF stipendiju).
Kādas ir priekšrocības, mācoties tieši šeit? Pirmkārt, nav jādodas ļoti
tālu no mājām, lai iegūtu kvalitatīvu izglītību. Mācoties Dagdā, papildus
ikdienas mācībām tiek organizēti dažāda veida konkursi, un tieši Dagdas
skolēni ir ieguvuši augsti godalgotas vietas Latvijas līmenī dažādos konkursos. Otrkārt, šī ir iespēja saņemt stipendiju par sasniegtajiem mācību
rezultātiem. Eiropas fondu stipendijas gadījumā, tās apmērs aug ar katru
nostudēto mēnesi.
Treškārt, Dagda ir novada centrs, kur ir iespēja arī praktiski sevi pierādīt
izvēlētajā profesijā un konkurēt vietējā darba tirgū. Ceturtkārt - studējot
netālu no mājām, ir iespēja saņemt Daugavpils Būvniecības tehnikuma
diplomu par izglītību, kas tiek atzinīgi vērtēts viss Latvijas mērogā. Papildus jau visam nosauktajam, skola piedāvā arī ēdināšanas pakalpojumus, kuru klāstā ir arī pašu skolnieku - konditoru darbi, kurus citviet nav
iespējams nobaudīt!
Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības īstenošanas
vieta “Dagda“ drīz uzsāks
uzņemšanu ziemas mācībām, tādēļ visi interesenti
laipni aicināti ieteikties. Kā
redzams Daugavpils būvniecības tehnikuma plakātos
- tieši cilvēki, kas izvēlas studēt konkrētu profesiju, arī ir
mūsdienu varoņi. It sevišķi, ja
mācīdamies un strādādami
nepamet dzimto pusi.

„Новости Дагдского Края”

17 сентября состоялось очередное заседание думы Дагдского края
Исполнительный директор И. Паулиньш проинформировал депутатов о работе, проделанной самоуправлением, и о ходе выполнения решений думы,
принятых в июле- сентябре.
На заседании депутаты утвердили критерии отбора на перестройку важнейших гравийных дорог самоуправления.
Для того, чтобы предотвратить повреждения автодорог из-за климатических
условий, принято решение ограничить движение по дорогам самоуправления Дагдского края в осенне- зимний период с 1 ноября 2015 года по 31 марта
2016 года.
Управам Эзерниекской и Андрупенской волостей разрешено приобрести
цепные косилки- измельчители для содержания дорог.
Депутаты утвердили правила “О порядке распределения Государственных
бюджетных целевых дотаций на оплату труда педагогов в образовательных
учреждениях самоуправления Дагдского края” и о произведении взаимных
расчётов расходов образовательных учреждений самоуправления за предоставленные услуги с 1 сентября 2015 года
Была определена заработная плата директорам общеобразовательных
учреждений, директорам специальных образовательных учреждений, руководителям образовательных учреждений профессиональной направленности и руководителям дошкольных образовательных учреждений с 1 сентября
2015 года.
На заседании внесли изменения в штатное расписание самоуправления:
ввели штатную единицу “Специалист по обслуживанию клиентов” и в списке
должностей Сиротского суда уменьшили число должностных единиц психолога и секретаря Сиротского суда с 1,- до 0,5 ставки каждого.
Определили цену за заверение действительности подписи в институциях
самоуправления Дагдского края в связи со сбором подписей за проекты законов или проекты изменений в Конституцию- 1,00 EUR за заверение одной
подписи.
Рассмотрен вопрос о передаче основных средств управам Свариньской и
Константиновской волостей.
Утверждены тарифы на услуги теплоснабжения в отопительный сезон
2015/2016 года в Асунской волости: физическим лицам 1,34 EUR/м2, юридическим лицам – 1,45 EUR/м2; в Шкяунской волости: физическим лицам – 1,12
EUR/м2, юридическим лицам – 1,21 EUR/м2.
Депутаты выделили финансирование:
• управе Асунской волости для замены радиаторов отопления в квартирах

самоуправления 1770,00 EUR;
• Бересневскому католическому приходу для замены дверей костёла 900,00
EUR;
• Андзельмуйжскому католическому приходу для ремонта потолка в костёле
200,00 EUR;
• обществу “OrhidejasS” – предфинансирование в размере 700,00 EUR проекта “Здоровый образ жизни молодёжи Андзелей”;
• обществу “Delverība” – для обеспечения софинансирования 450,00 EUR и
обеспечения предфинансирования 900,00 EUR проекта „Сварини приглашают всех к здоровому образу жизни!”, в случае его поддержки;
• обществу “Dagne” – на покрытие расходов по заработной плате бухгалтеру в связи с участием в проектах 200,00 EUR .
Внесли изменения в бюджет самоуправления 2015 года.
Принято решение о заключении договора на имущество самоуправления
в Кеповской волости.
Признали несостоявшимся аукцион по продаже автобусов SETRA S 215 RL
и SETRA S 211 HD и приняли решение организовать второй аукцион по обоим
единицам транспорта, снизив начальную аукционную цену на 20% от названной цены.
Приняли решение об аукционе трёх квартир, находящихся в собственности
самоуправления, и об отчуждении двух земельных участков самоуправления.
Утвердили график маршрутов перевозки учеников автобусами самоуправления Дагдского края и управ Асунской, Берзиньской, Эзерниекской и Свариньской волостей с изменениями с 1 сентября 2015 года.
Решили создать Охотничью координационную комиссию самоуправления
Дагдского края сроком на четыре года в составе трёх членов: Р.Азинс (заместитель председателя думы Дагдского края), Я. Анджанс (старший лесничий
Дагдского отделения южно-латгальского главного лесничества ГЛС), Ю. Рутка
(старший инспектор Отдела контроля и надзора Южно- латгальско старший
инспектор Отдела контроля и надзора Южно- Латгальской региональной
сельскохозяйственной управы СПС .
Одному лицу разрешили произвести обмен квартиры в Кеповской волости,
принадлежащей самоуправлению, на квартиру в Дагде.
Депутаты утвердили положение конкурса “Лучшее праздничное оформление в честь 97-й годовщины Латвийской Республики ”, организуемого самоуправлением.
/ продолжение на шестой странице.../
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/ ...продолжение статьи ”17 сентября состоялось очередное
заседание думы Дагдского края”./
Аннулировали сведения о декларировании места жительства двум лицам.
Депутаты поддержали обустройство освещения на ул. Амат
ниеку в Дагде.
Также были рассмотрены вопросы о разделе недвижимого
имущества и присвоении нового наименования; окончании
прав на аренду земли; разделе земельного участка; заключении договора на аренду земли; разработке проекта землеустройства имуществу.
Депутаты рассмотрели два дополнительных вопроса: выделили единовременное социальное пособие в чрезвычайной ситуации одному лицу; утвердили результаты состоявшегося 17 сентября 2015 года аукциона по продаже
медицинского оборудования Medonic M-serie M16C ООО
“E.Gulbja Laboratorija”.
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

Dagdas Novada Ziņas
Процедурный кабинет ЦЗСУ „Дагда” сейчас находится в Дневном стационаре (в центральном корпусе на втором этаже) и работает каждый день (также в выходные и
праздничные дни) с 10.00 – до 18.00.
В кабинете оказываются платные услуги (внутривенные инъекции - € 2.00, внутримышечные инъекции
- € 1.00) , за исключением случаев, когда оказывается неотложная медицинская помощь или услуги по
уходу за здоровьем в дневном стационаре, а также медицинская помощь онкологическим больным,
больным сахарным диабетом, больным с психическими заболеваниями, детям до 18 лет, больным туберкулёзом, беременным и женщинам в послеродовом периоде до 42 дней, больным гемофилией,
больным пернициозной анемией, пациентам, которые находятся на домашнем уходе, и пациентам,
которые получают в домашних условиях длительную искусственную вентиляцию лёгких.
Процедуры проводят сертифицированные медсёстры.
Платные услуги можно оплатить на месте. Тел. 25612464
Сиротский суд самоуправления Дагдского края в дальнейшем будет принимать посетителей по адресу ул. Даугавпилс 8, Дагда.
Сиротский суд переведён в другое помещение, так как в данном помещении будет работать единый государственный и самоуправленческий центр обслуживания клиентов.
Контактная информация остаётся прежней: т. 65681713, э-почта: barintiesa@dagda.lv, номер мобильного телефона председателя 26697787. Психолог Сиротского суда будет принимать по адресу: ул.
Сколас 6, Дагда, т. 29130407.
В свою очередь, консультант по развитию села ООО „Латвийский центр сельских консультаций и образования „ Айварс Плотка будет принимать посетителей рядом в кабинете по адресу ул. Даугавпилс
8, Дагда, т. 65681421, 26582832, э-почта: aivars.plotka@llkc.lv.

Информацию подготовила:
Гуна Малиновска

В Дагде создают единый центр обслуживания клиентов

Латвийский Центр образования взрослых приглашает
подавать заявки на 100- часовые курсы латышского языка в Краславском и Дагдском краях.
Курсы поддерживает Фонд общественной интеграции.
Подавать заявки могут лица с 18 лет, за исключением
школьников и тех, кто находится на учёте в ГАЗ или посещал в последнее время оплачиваемые курсы латышского языка (ГАЗ, Агентство латышского языка, Фонд общественной интеграции).
Заявки принимаются с 16 сентября по 9 октября:
в отделе образования и культуры Краславского края
ул. Сколас 7, 23-й кабинет, с 8.00 до 17.00, по пятницам до
12.00.
тел. 65620025, 26531015.
в отделе образования, культуры и спорта Дагдского края,
ул. Мичурина 3а, 2-й этаж, с 9.00 до 17.00.
тел. 65653240, 29681560.

Знал ли ты….

1 октября 1830 года был освящён теперешний каменный костёл в Букмуйже, который был построен на средства владельца имения Людвика Шабанского.
7 октября 2010 года заключёно соглашение между городом
Калласте Эстонской Республики и самоуправлением Дагдского края Латвийской республики.
9 октября 2004 года – 12-я конференция Латгальского Исследовательского института (ЛИИ) в Дагде. Она была посвящена
100- летию отмены запрета печати в Латгалии.
На общем собрании было принято решение перерегистрировать ЛИИ в общество “Latgola” (полное название – Латгальское Исследовательское общество “Latgola”).
Перемены в деятельности института диктовались изменениями в законодательстве Латвийской республики об общественных организациях.
12 октября 2007 года в Латвии выпал первый снег. В ночь с 12
на 13 октября в Дагде и Алуксне землю покрыл снег слоем
толщиной 1- 4 сантиметра.
15 октября 2010 года – в Дагде выращена самая большая тыква.
Жительница Дагдского края Инна Казловска вырастила в своём хозяйстве тыкву весом в 132 кг, которую признали самой
большой тыквой 2010 года и ей был присвоен титул самой
большой огородней ягоды Латвии. Средний обхват тыквы достиг 260 сантиметров. Сеть магазинов “Maxima” пятый год организует чемпионат “Самая большая тыква Латвии”.
21 октября 2009 года – новое предприятие в Андрупене.
Зарегистрировано ООО “TRY”. Занимается производством
сыра (Домашний классический, Домашний с томатами).
Владелец Александр Рудавин. В фирме работает также
супруга Мелания Рудавина, руководитель управы Андрупенской волости.
Ю. Рога “Ražo pēc pasūtījuma.” Эзерземе, 2 декабря 2011 года.

Информацию подготовила
Эвика Муйзниеце
на основании информации из базы данных
“Latgales dati“, www.latgalesdati.du.lv

Для того, чтобы сделать более доступными населению предлагаемые услуги, в Дагде будет открыт
единый государственный и самоуправленческий центр обслуживания клиентов по адресу ул. АЛЕЯС
4, Дагда (ЕГСЦОК).
Цель центра: обеспечить организацию предоставления публичных услуг для потребностей жителей
и предпринимателей, соответствующую принципу агентства в одном месте, способствуя оптимальной доступности услуг. Жители и предприниматели смогут пользоваться услугами Службы поддержки
села, Государственного агентства занятости, Управления по делам гражданства и миграции, Регистра предприятий, Государственной службы доходов, Государственного агентства социального страхования, Государственной трудовой инспекции и Государственной земельной службы в одном месте.
В данный момент происходит приспособление помещений центра. Центр будет находится в здании
самоуправления по адресу ул. Алеяс 4 в Дагде, напротив консультационного центра SEB банка.
Государственная бюджетная дотация на создание и содержание ЕГСЦОК составляет 10 569,00 EUR и
софинансирование самоуправления- 5063,00 EUR.

Для латышей земля священна, едва ли не более священна, чем небо. Во время посева объединяются Бог
и человек. /Зента Мауриня/
Ина Козловска

Так как октябрь ассоциируется с последними работами по сбору урожая, сегодня отправимся в гости к Ине Козловской, которая свой самый большой урожай, как в прямом, так
и в переносном смысле собирает в начале октября. Думается, что имя Ины уже широко
известно в народе: как никак жительнице Дагдского края принадлежит рекорд по выращиванию самой большой тыквы в Латвии!
Как пришли к мысли выращивать тыквы? По- из тыквы?
чему именно тыквы?
Из тыквы можно приготовить многое. ЕдинТак как сами являемся животноводами и за- ственное, что мне нравится, это цукаты из тыкнимаемся молочными породами скота, из- вы. У тыквы снимают кожуру, мякоть нарезают
начально в основном выращивали тыквы для кубиками, добавляют сахар и лимон по вкусу
скота. Конечно, употребляли в пищу и сами. и оставляют на ночь. За ночь тыква выделяет
Однако эти тыквы были обычными, как на лю- сок, который очень полезен, его также можбом другом огороде, но отец где-то нашёл но хранить. Мякоть, из которой выделился сок,
особое семечко, из которого вырастают высушивают. Готово!
большие тыквы, и сказал, что надо попро- Сколько раз вы вырастили самую большую
бовать. Попробовали: тыквы первого урожая тыкву в Латвии?
сразу же были двухметровыми и весили окоВ прошлом году превысила рекорд Латвии
ло 130 килограммов.
по самой большой тыкве: тыква весила 232
Сейчас заказываю сортовые семена из-за килограмма, перед этим победила в конкуррубежа. К сожалению, из доступных в Латвии се с тыквой в 132 килограмма.
семян таких больших тыкв вырастить невоз- Как подаётся заявка на конкурс на самую
можно.
большую тыкву?
Каковы основные условия для хорошего
Обычно этот конкурс объявляет сеть магаурожая тыкв?
зинов “Maxima”. Нужно послать заявку, указав
Сортовые семена- это первое. Почва тоже параметры тыквы, и, если тыква попадает в
должна быть очень плодородной. Каждый год десятку наибольших, представители конкурмне привозят воз навоза, на котором потом са приезжают в гости, измеряют, взвешивают
садятся тыквы. Конечно, хорошо, сразу же тыкву и везут на заключение конкурса в Рижприкрыть плёнкой. В идеальном варианте, ском зоологическом саду.
плёнку нужно “открывать и закрывать”, в зави- Вы не думали о возможностях реализации
симости от погоды.
тыкв в Латвии?
Какими должны быть погодные условия?
С тыквами, которые я выращиваю, это неЛето должно быть очень жарким, тогда есть возможно. Для того, чтобы вырастить рекордвозможность вырастить рекордно большую но большую тыкву, нужно на всём большом
тыкву. Так как в этом году лето было не только стебле оставить только одну тыкву, остальпрохладным, но даже холодным, у тыквы тре- ные завязи удаляются. В принципе из одного
скались корни, так что о рекорде в этом году семени можно вырастить до 20- 30 тыкв, но
говорить не приходится…
в моём случае только одну. Обычно после
Можно ли садить тыкву на одном и том же участия в конкурсе не остаётся даже самой
месте несколько лет подряд?
семян на следующий год…
Нет, в идеальном варианте на одном месте А в этом году планируете принять участие в
выращивают только один год. К тому же, вы- конкурсе, организованном “Maxima”?
ращивая большие тыквы, их нужно удобрять
В этом году скорее всего нет, как уже упоособыми минеральными удобрениями, ко- мянула, тыквы не выросли достаточно больторые остаются в почве.
шими. Подожду год, пусть кто-нибудь побьёт
Употребляете ли тыкву в пищу?
мой рекорд, иначе соревноваться самой с
Лично я - нет, мне не очень нравится запах и собой неинтересно.
вкус тыквы, но остальные в семье иногда готоДелать что-то большое можно начинать и
вят блюда из тыквы.
с малого, из увлечения и просто от желания
Может быть, знаете какой-то рецепт блюда попробовать…
Эвика Муйзниеце
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На заседании думы Дагдского края 17 сентября 2015 года было принято решение ограничить движение по автодорогам самоуправления Дагдского края на осенне- зимний период с 1 ноября 2015 года до 31 марта 2016 года:
Запретить движение транспортных средств полной массой свыше 7 тонн по следующим автодорогам самоуправления на всей их протяжённости:

• на территории Андрупенской
волости:
1-1 Бижа – Асташова
1-2 Литауниеки – Бижа
1-3 Краукли – Станкевичи
1-15Андрупене – Малка
1-20 Грабова – Малка
• на территории Андзельской волости:
2-1 Мамонова – Карали
2-2 Карали – Андзели
2-3 Артёмовка – Мамони – Усачи
2-4 Краули – Кромани
2-5 Зигмани – Мамони
2-6 Андзели – Роколи – Решетники
2-7 Решетники – Дукули
2-9 Артёмовка – Кривина
2-10 Кондраши – Фроли
2 11 Кривина – Личмурани – Обитель
2-16 Лапи – Клисмети
2-17 Рудушки – Бейтани
2-18 Зигмани – Куйки
2-24 Подъездная дорога к Морозовскому кладбищу
• на территории Асунской воло-

сти:
3-1 Кайтра – Устье
3-2 Мелева – Зукулова – Асуне
3-3 Меньги – Рачева
3-4 Ферма – Ормия
03-4 ул. Упес в п. Асуне
на территории Берзиньской волости:
4-1 Пундури – Бураки – Анджани
4-2 Поречье – Виднева – Русецки
4-3 Поречье – Малцани
4-4 Поречье – Назари
4-8 Ластовки – Назари
4-17 Морозики – староверское
кладбище Морозова
• на территории Дагдской волости:
5-2 Озолини – Слобода
5-5 Пурпли – Вецдоме
5-6 Пурпли – Бейтани
5-8 Дижскабаржи– Вецдоме
5-12 Подъездная дорога к кладбищу Зеллю
на территории Эзерниекской волости:
6-8 Анджани – Гарауджи

6-9 Похолки – Гарауджи
6-15 Югули – Вайшли
6-16 Патмальники – Вайшли
6-34 Понтоги – Цвикли
• на территории Константиновской волости:
7-4 Александрова – Скудрики
7-5 Мурани – Александрова
7-9 Эйсаки – Константинова
7-11 Лемеши – Валтери
7-12 Эйсаки – Сиверголс
7-14 Щедрати – Новики
на территории Кеповской волости:
8-1 Апали – Лайзани
8-2 Апали – Ворзова
8-3 Динаборчики – Мадалани
8-4 Лукшова – Мисникова
• на территории Свариньской волости:
9-2 Сваринци – Пуща – Бересни
9-4 Сваринци – Рейники
9-5 Сваринци – Вилгерти – Рейники
9-8 Скутулова – Рубинауци
9-9 Кроманишки – Путрамнишки
9-10 Спилукалнс – Скутулова – Плутишки

• на территории Шкяунской волости:
10-1 Замшовики– Зейлева – Новички
10-2 Краснополе – Малцани
10-8 Краснополе– Островски– Брици
10-10 Свариньская дорога– хутор
“Патмали”
10-11 Вуенки – Мачи – Кожанки
10-16 Шкяуне – Полищина
10-17
Ландскорона – граница
государственного леса
Запретить движение всех транспортных средств по следующим
автодорогам самоуправления на
всей их протяжённости:
• на территории Эзерниекской
волости:
6-41 Аксёнова – Басалиги
6-33 Югули – Гостини на участке с
1,08 kм до 1,92 kм
• на территории Кеповской волости:
8-8 Апали – Мелькери

Запретить движение транспортных средств полной массой свыше 5 тонн по следующим автодорогам самоуправления на всей их
протяжённости:
• на территории Свариньской волости:
9-12 Муранишки – Спогева.
Запретить движение грузовых автомашин по следующим автодорогам самоуправления на всей их
протяжённости:
•на территории Эзерниекской волости:
6-10 Похолки – Эйсаки – Мортини
6-11 Шусти – Мортини;
6-13 Шусти – Макейки;
6-19 Эглёва – Примисли;
6-22 Примисли – Лудзглова;
6-27 Алтиники – Остравляни;
6-35 M.Жоготова – Пустошка
•на территории Свариньской волости:
09-1 ул. Сколас в п. Сваринци.

Самоуправление Дагдского края сообщает, что
на втором аукционе с пошагово возрастающей
ценой будет продано движимое имущество самоуправления – автобус управы Эзерниекской волости SETRA S 215 RL. Начальная цена продаваемого
имущества составляет EUR 4 632, - (четыре тысячи
шестьсот тридцать два 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 30 октября 2015 года в 14:00 в зале самоуправления Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4,
Дагда, Дагдский край. Ознакомиться с правилами
аукциона и зарегистрироваться можно 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
втором аукционе с пошагово возрастающей ценой
будет продано движимое имущество самоуправления – автобус управы Константиновской волости
SETRA S 211 HD. Начальная цена продаваемого имущества составляет EUR 7 712, - (семь тысяч семьсот
двенадцать 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 30
октября 2015 года в 15:00 в зале самоуправления
Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. Ознакомиться с правилами аукциона и
зарегистрироваться можно 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 втором аукционе с пошагово возрастающей
ценой будет продано недвижимое имущество
самоуправления – квартира Nr.5, ул. Кална 3, Асуне, Дагдский край. Начальная цена продаваемого
имущества составляет EUR 700, - (семьсот 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 6 ноября
2015 года в 14:00 в зале самоуправления Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский
край. Ознакомиться с правилами аукциона и зарегистрироваться можно 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.

Второе название сентября - месяц поэзии. Это второе название дано сентябрю благодаря одному из величайших гениев Латвии- Райнису, день рождения которого празднуем 11 сентября и в честь которого по
всей Латвии каждый год проходят поэтические мероприятия.
Этот год, как всем уже известно, является юбилейным годом Райниса и Аспазии: оба празднуют 150- летний день рождения. Поздравляя Райниса и Аспазию с
днём рождения, в Дагдском крае прошли многие поэтические мероприятия.
11 сентября в Эзерниекском Доме собраний состоялось мероприятие, посвящённое 150- летней годовщине со дня рождения Райниса „Я хотел дать вам ещё
больше”

Мы каждый получаем что-то из поэзии Райниса. Лучше всего это выражено в стихотворении “Сам“„которое
прочёл ученик 9-го класса Арнис Савко.
В заключение драматический коллектив Дома собраний сыграл пьесу Анны Бригадере “Сплетницы”. Спасибо всем ученикам, которые прочли стихи, руководителю
поселковой библиотеки Лидии Игауне за побуждение и
поддержку, Сандре Вердинь за прекрасные осенние
композиции. И, конечно, нашей отзывчивой публике за
громкие аплодисменты.

черты на протяжении многих столетий. Для того, чтобы
поблагодарить всех жителей Латгалии за их бескорыстный труд и сохранение духовных ценностей на протяжении многих лет и создана эта книга, в которой поэты и
фотографы нашего края отображают вчерашние и сегодняшние важные темы. Каждый человек нашего края
является одним маленьким ударом сердца, который позволяет биться сердцу нашей Латгалии, так как именно
от нас зависит, увидим ли наш край таким, каким привыкли его видеть: милым, понимающим и очень душевным. Очень радостно, что сумели объединить авторов с
разными взглядами и разных национальностей из всех
20 краёв Латгалии, отразив таким образом многогранность и красочность всей Латгалии. Эта общая работа
является великолепным примером того, что несмотря
на национальные, культурные и религиозные различия,
жители всех наших краёв гордятся своей прекрасной
Латгалией и помогают ей быть тёплым домом для нас
всех.” /Занда Арницане, руководитель и координатор
проекта/.
На презентации проекта можно было услышать также
чтения авторов, фоном для которых были фотографии
из нового сборника. В сборнике есть стихотворения как
на латышском, так и на русском и латгальском языках,
которые подчёркивают красоту нашего края и равноценную любовь всех авторов к своей родной стороне.
Во время поэтических чтений из уст жительницы Дагдского края прозвучало латгальское слово “dzeivuļi”, после
которого сразу же по ассоциации подумалось о жизни
и живом: о своём месте и роли в развитии своего края.

Сентябрь, как обычно - в поэзии

С жизнью Райниса в Латгалии- в Таденаве, Рандене,
Беркенеле и Ясмуйже- познакомили ученики 9-го класса Курт Асарис и Никита Долгова.
Детские стихотворения продекламировали участники кружка сценической речи: Лаурис, Валтерс, Дана,
Даце, Артис и Денис. Любовную лирику Райниса прочли ученики 12-го класса: Александра, Артур и Анастасия. В поэтической композиции „Времена года” читали
стихи ученики 9-го класса: Виола Даниэла, Никита, Илзе
и Лолита.
Уже с детства Латгалия, латгальский язык, культура,
фольклор и люди имели особое значение в жизни Райниса. У слушателей была возможность ознакомиться со
стихотворениями на латгальском языке. Стихотворения “Fabrikas meiteņis dzīsma” и “Munu jaunu dīnu zeme”
прочли ученики 9-го класса Дайга Карповича и Дайнис
Вайводс.
Райнис, живя в Ясмуйже, собирал свадебные и опевальные песни Прейльского края. Музей Райниса
“Ясмуйжа” подготовил новую интерактивную программу “Латгальские свадебные традиции, свадебные и
опевальные песни”. В рамках проекта создан DVD диск
с тремя латгальскими свадебными песнями: “Aizgoja
sauļeite”, “Jau maņi vad”, “Aiz azara maļņi meži”. Диск караоке предлагался и на мероприятии. Участницы фольклорной группы “Akmiņeica” приглашали всех спеть
вместе.
Райниса и Аспазию чествуют и в Белоруссии. 19 июня
в Государственном литературном музее Янки Купалы в
Минске была открыта выставка “Аспазия / Райнис: бунтарка / гуманист “. Стихи Райниса на белорусском языке читала переводчица Зофия Ионина.

Ученицы 9-го класса Виола Даниэла Киселёва
и Илзе Анджане

Чтения поэзии Балтянциса

Каждый год в сентябре проходят различные мероприятия, посвящённые Дню поэзии. В этом году в Дагдском
Народном доме свои стихи читал поэт и автор песен
Балтянцис.
Поэт захватил внимание зрителей своими стихами:
иногда совсем несерьёзными, озорными, иногда очень
серьёзными и с глубоким смыслом. Свет свечей и приглушённая музыка создавали особую атмосферу, что
ещё ярче выделяло чтение поэзии.
Слушатели услышали стихотворения из двух предыдущих книг поэта и также из нового издания “Сладкий
лимон”. В этой книге есть стихотворения не только на латышском языке, но и на русском, английском и французском языках.
После выступления слушатели поблагодарили поэта
цветами и хорошими пожеланиями.

Гуна Малиновска
руководитель Отдела по связям с общественностью
и коммуникациям

Презентация книги “Биение сердца Латгалии” в Дагдской средней школе
17 сентября состоялась презентация книги ”Биение
сердца Латгалии”. “Биение сердца Латгалии” как в
смысле объёма, так и в смысле масштаба является
мощным проектом, который объединил очень многих
поэтов и фотографов Латгалии, из художественных работ которых и создана эта книга.
В общей сложности в создании этой книги приняли участие художники из всех краёв Латгалии, включая, конечно, и Дагдский край.
“Люди Латгалии являются самой большой и прекрасной ценностью нашего края. Благодаря нашим людям
Латгалия смогла выстоять и сохранить характерные ей

Эвика Муйзниеце

Из сундука памяти…
11 сентября 2015 года в Шкяуне состоялся День поэзии.
Это традиционное ежегодное мероприятие, которое
организует Шкяунская Народная библиотека с сотрудничестве со Шкяунской основной школой. 2015.gada
В Шкяуне День поэзии был посвящён поэтессе Марии
Анджане. Она родилась 8 сентября 1909 года в деревне
Мачу Шкяунской волости Лудзенского уезда, где сейчас
установлен памятный камень. В волостной библиотеке
открыта Комната памяти М.Анджане.
В этот день читали стихи её стихи. Ученики Шкяунской
основной школы презентовали свои стихотворения. В
заключение был организован конкурс о Райнисе и его
творчестве, так как именно 11 сентября является 150 - летним юбилеем со дня рождения поэта.

Руководитель Народной библиотеки Шкяунской волости
Елена Ермаковича

Dagdas Novada Ziņas

Dzimušie*
Dagdas novadā septembrī

Oktobra jubilāri Dagdas novadā
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Marks Gekišs
Renārs Jakušonoks
Samanta Medvecka
Aivija Pavlova
Milana Stepiņa
Ričards Stepiņš
Kristers Muižnieks
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Burceva Stanislava, 14.10., Andzeļi
DriksNa Jānis, 16.10., Dagda
Ļoļāne Valentīna, 22.10., Andrupene
Matjušonoka Lidija 24.10., Dagda
Misjurjovs Valērijs, 02.10., Andrupenes pag.
Sozvirska Anna, 27.10., Dagda

Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu!

*reģistrētie Dagdas novada
dzimtsarakstu
nodaļā līdz 28.
septembrim

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 29.oktobrī.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie Dagdas un sociālo pakalpojuma centra,Brīvības ielā 29.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Horizontāli:

4. Senlatviešu mitoloģijā - nelaimīgo un apspiesto ļaužu aizstāve. Laima
5. Vieta Siguldā, kurā, pēc nostāstiem,var dzirdēt savādas skaņas un kur pats velns vilina
cilvēkus Gaujā.
7. Tā agrāk dēvējuši zintniekus, jo viņi pazinuši simboliskās zīmes – burtas, senākās rakstu zīmes.
Burtnieki
8. Mežs, kas atrodas pie Dobeles. Pēc vairāku zinātnieku domām, šajā mežā koncentrējusies
dīvaina enerģija. Tam ir arī pierādījumi - meža teritorijā atsakās strādāt kompass u.c. tehnika.
9. Senlatviešu mitoloģijā - ļaunais gars, kas cilvēkus maldina pa mežiem, dažkārt arī gluži klajā
laukā, neļaujot atrast ceļu pat zināmā vietā. Tas mēdz parādīties dažādu dzīvnieku izskatā.
10. Mistiska būtne, kas mitinās Jelgavas pilī, un kura esot vainīga pie strādnieka nāves pils
pārbūves laikā.
12. Ļoti grezna baroka stila celtne, kas naktīs pārvēršas par spoku „midzeni”. Saka, ka mieru
sev nespēj rast grāfa Zubova gars, kurš nakts stundās sešu zirgu pajūgā dipina cauri Lauvu
vārtiem. Rundāles pils
13. Pils Latgalē, kurā spokojoties Brūnā dāma, kura esot bijusi iemūrēta pils pagrabā.
14. Tūristu iecienīta vieta Liepājā, kas atzīta par trešo spocīgāko visā Eiropā.
15. Vieta, kur senlatvieši veica dievu pielūgšanas rituālus.
17. Neierobežota ļaunuma iemiesojums, visās cilvēka sadzīves jomās sastopams spēks, pilnīgs
pretstats Dievam.
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Blūms Zigurds, 22.10., Svariņu pag.
Brence Jevfrāzija, 22.10., Andzeļi
Fadejeva Zinaīda, 18.10., Dagda
Janeviča Raisa, 10.10., Andrupenes pag.
Lovčinovskis Fridrihs, 14.10., Dagda
Matuseviča Eleonora, 09.10., Konstantinova
Plavoka Marija, 09.10., Ezernieku pag.
Sozvirska Janīna, 04.10., Ezernieku pag.
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Ceicāne Valentīna, 28.10., Dagdas pag.
Kuzmenko Klavdija, 19.10., Dagda
Lesiņa Felicita, 01.10., Dagdas pag.
Vasiļevska Veronika, 01.10., Andrupenes pag.
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Akentjevs Agafons, 02.10., Dagda
Vertikāli:

1. Helovīna jeb Visu svēto nakts izcelsmes vieta (18.gs.).
2. Vieta Rīgā, kur pēc nostāstiem
spokojas jauns vīrietis, kurš kara laikā
esot paslēpies aiz dekorācijām, lai
netiktu iesaukts armijā. Tajā pat vietā
viņu nodūris draugs,ar kuru jaunietis
svinējis izvairīšanos no kara.
3. Dārzenis, no kura tradicionāli grebj
lukturi Helovīna svinībām.
4. Senlatviešu mitoloģijā - saistīts ar
cilvēku un mājlopu neveselību. Aizsargāties no tā var, uzvelkot uz durvīm šīs būtnes krustu vai aizspraužot
pīlādža zaru.
6. Senlatviešu mitoloģijā - gādāja
par druvām, ganāmpulkiem un cilvēku labklājību.
11. Vieta, „kur saulīte nakti guļ”.
15. Vieta Latvijā (Kurzemē), kas plašākai pasaulei pazīstama kā „Latvijas spoku pilsēta” (Latvia`s ghost
city).
16. Pils Kuldīgas novadā, kur spokojas Zaļā dāma. Leģenda vēsta,
ak par šo dāmu cīnījušies divi brāļi,
abi gājuši bojā. Šajā vietā uzcelts pils
kamīns, jo asinis tā arī nav bijis iespējams atmazgāt.
17. Senlatviešu mitoloģijā - veidols,
kādā mirušais rudenī nāk apciemot
savus tuviniekus.

Veļu mēnesī krustvārdu mīkla saistīta ar
dažāda veida mistiskām lietām un būtnēm. No iekrāsotajos laukumos esošajiem burtiem var izveidot vārdus!

Pagājušās krustvārdu mīklas atminējumi:
Horizontāli: 3. zirņi; 4. ķirsis; 7. kartupelis; 8.
kaķis; 9. lietus; 10. linsēklas; 12. gailis; 15.
avene; 17. sēne.
Vertikāli: 1. pupiņa; 2. pipars; 3. zīmulis; 5.
stārķis; 6. zivs; 7. kāpostgalva; 11. kukurūza; 13. mežs; 14. bite; 16. vista.
Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

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

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Kuznecovs Anatolijs, 05.10., Dagda
Stikute Antoņina, 14.10., Dagda
Tihanova Vera, 09.10., Dagda
Trifonovs Anatolijs, 17.10., Andrupenes pag.

viņsaulē aizgājušie*
septembra mēnesī:
Germans Viktorovs
(dz.1962.g.)

Jāzeps Urbāns (dz.1927.g.)
Valentīna Arefjeva
(dz.1935.g.)

Viesturs Alksnītis
(dz.1952.g.)

Helēna Boboviča
(dz.1939.g.)

Zenons Bidzāns
(dz.1936.g.)

Romāns Onoško
(dz.1948.g.)

Ludmila Kukele
(dz.1954.g.)

Zofija Bukovska
(dz.1933.g.)

Lidija Malejeva
(dz.1946.g.)

Leonards Ruskulis
(dz.1946.g.)

Vitālijs Karvelis

(dz.1932.g.)
Ņina Turonoka (dz.1963.g.)
Izsakām dziļu līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.

„VSPC „Dagda” darbu uzsāka
zobu higiēniste. Tikai pēc iepriekšēja pieraksta reģistratūrā.
Bērniem līdz 18 g. bezmaksas.
Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3500
Drukāts:
SIA „Latgales Druka”

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

