Ceturtās Adventes Lūgšanu brokastis

Jau ceturto gadu Dagdā
notiek Adventes Lūgšanu
brokastis, kas pulcē garīgās
un laicīgās varas pārstāvjus, kā arī visus labas
gribas cilvēkus, lai mazliet
apstāties
no
ikdienas
skriešanas un pavadīt šo
laiku mierā un pārdomās.
Labdarības akcijā piedalījās vairāk kā 80 dalībnieku,
kuri tika aicināti ar savu
ziedojumu atbalstīt Latvijas
Sarkanā Krusta Krāslavas,
Dagdas, Aglonas novadu
komitejas Dagdas nodaļu.
Savukārt Dagdas nodaļa
par savāktiem ziedojumiem
iegādāsies
palīglīdzekļus,
kuri nepieciešāmi bērnu pārvadāšanai automašīnās un
cilvēkiem pēc traumām un
slimošanām.
Adventes Lūgšanu brokastis atklāja pasākuma vadītāja
Solvita Plivča, pēc kā sekoja
kopīga lūgšanās kopā ar Dagdas dekanāta dekānu Pāvilu
Odiņu un Dagdas Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgās baznīcas priesteri
Viktoru Mjaļiku.
Šogad Adventes Lūgšanu
brokastu tēma bija ģimene.
Savās pārdomās par ģimeni,

tās vērtībām, pienākumiem
dalījās
Dagdas
novada
domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis, Dagdas novada
Sociālā dienesta vadītāja
Elita Trūle, rokdarbniece,
dzejniece, invalīdu brālības
„NEMA” biedre un Gada
cilvēks nominācijā Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte
Tamāra Dorofejeva, dekāns
Pāvils Odiņš un priesteris
Viktors Mjaļiks.
Par savu darbu, mērķiem,
idejām dalījās Krāslavas,
Dagdas, Aglonas novadu
komiteju
izpilddirektore
Sandra Molotoka un Dagdas nodaļas vadītāja Sandra
Drozdova.
Adventes laikam atbilstošos muzikālos priekšnesumus sniedza Zanes Ludboržas
mūzikas
skolas
audzēkņi.
Šī gada Adventes Lūgšanu
brokastu laikā tika saziedoti
1120 eiro.
Liels paldies visiem, kas
atbalstīja pasākuma mērķi!

Eglītes iedegšana

19. decembrī visi, mazie un lielie, bija sanākuši uz
novada galvenās egles ietērpšanu svētku rotā. Ziemassvētku gaidīšanas laikā bērni gaida ierodamies Ziemassvētku vecīti, taču šoreiz tos sagaidīja putniņš Kars
Karičs, zaķis Krošs un vairāki Ziemassvētku vecīši no visa
Dagdas novada. Tik daudz Vecīšu vienā reizē un pie vienas
eglītes vēl nekad pie mums nav bijis. Katrs nāca ar savu
sveicienu, rotaļām un konfekšu maisiem. Bērni gāja rotaļās
un izpriecājās no sirds, dziedot “Reiz mežā dzima eglīte”.
Šogad eglīte visus pārsteidza ar jaunām gaismiņām un rotājumiem! Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis ar uzrunu un veiksmes vēlējumiem visus sveica svētkos.
Pārsteidzošu dāvanu priekšsēdētājam sagādāja Dagdas
novada iedzīvotāja Lolita Beinaroviča ar pašas gatavotu
domes ēku no piparkūkām.
Pēc jautrajām aktivitātēm visiem bija iespēja pacienāties
ar siltu tēju un piparkūkām, kā arī iemūžināt priecīgos
mirkļus fotografējoties ar Ziemassvētku vecīšiem un
saviem mīļajiem.
Silvija Rapša
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 7.februārī
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27. decembra Domes sēdes lēmumi

>Apstiprināja
Dagdas
novada Sociālā dienesta nolikumu jaunā redakcijā un
Sociālā dienesta darbinieku
amatu sarakstu un mēnešalgas ar grozījumiem no
2019.gada 1. februāra.
>Vienai personai anulēja
ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
>Apstiprināja
Dagdas
novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar uzturēšanas
klasēm ziemas sezonai (no
1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no
1.aprīļa līdz 31.oktobrim)
no 01.01.2019.
>Atļāva izslēgt no Dagdas
novada pašvaldības iestāžu
bilances bezcerīgo debitoru
parādus.
>Ar 2019.gada 1.janvāri
noteica darba samaksu
Dagdas novada deputātiem
un pastāvīgo komisiju
locekļiem.
>Apstiprināja
Dagdas
novada Kultūras centra
maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2019.
gada 1.janvāra.
>Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piekrītošu
neapbūvētu zemesgabalu

nomas pakalpojumu maksas cenrādi ar 01.01.2019.
>Izskatīti ar nekustamo
īpašumu saistīti jautājumi:
par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par zemes
nomas pirmtiesību un nomas tiesību pagarināšanu
personisko palīgsaimniecību vajadzībām; par zemes
nomas tiesību pagarināšanu
personisko palīgsaimniecību vajadzībām; par zemes
nomas tiesību piešķiršanu;
par apbūvētās zemes nomas
tiesību piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par nekustamo īpašumu
sadali un jauna nosaukuma
piešķiršanu; par piešķirtās
adreses precizēšanu; par
adreses piešķiršanu; par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības uzmērīšanu
un reģistrēšanu.
>Vienpadsmit
personām
tika pagarināti īres līgumi un vienai personai tika
veikta dzīvokļa apmaiņa.
>Piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu:
Fondam “Sibīrijas
bērni” projektu īstenošanai;
Biedrībai
“Asmu
Latgalīts” Latgales Gada

balvas
pasniegšanas
ceremonijas
norises
nodrošināšanai;
Latgales vēstniecības GORS organizētās
Latgaliešu kultūras Gada
balvas “Boņuks 2018” pasniegšanas ceremonijas norisei.
>Tika apstiprināti izsoles
noteikumi
pašvaldības
nekustamiem īpašumiem:
- “Ināras”, Šķaunes pagasts,
Dagdas novads;
- kadastra apzīmējums 6054
002 0076, Dagdas pagasts,
Dagdas novads;
- “Vārnas”, Bērziņu pagasts, Dagdas novads;
- “Aituceļš”, Ezernieku pagasts, Dagdas novads;
- “Oskari”, Dagdas pagasts,
Dagdas novads.
Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties
www.dagda.lv/ Pašvaldība/
Dokumenti/Novada domes
protokoli.
Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas
vadītāja

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”,
Bērziņu pagastā, Dagdas novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības
nekustamais īpašums “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050
003 0364, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18
ha platībā. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 21 900. Nodrošinājums 10% apmērā no
nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas
priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2019.gada 13.februārī plkst. 11:00 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
(piektdienās līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html
Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Aituceļš”,
Ezernieku pagastā, Dagdas novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības
nekustamais īpašums “Aituceļš”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6056 009 0036, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005 –
0,52 ha platībā. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 1 000. Nodrošinājums 10% apmērā
no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas
priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2019.gada 13.februārī 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
(piektdienās līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Ināras”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu
soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Ināras”,
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6092
006 0447, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6092 006 0299 – 2,64 ha platībā, 6092 006
0333 – 1,37 ha platībā, 6092 006 0445 – 3,53 ha platībā.
Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 11 800. Nodrošinājums
10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada
pašvaldībai pirms izsoles.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš
saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju, mob.
tālr.29192507. Izsole notiks 2019.gada 13.februārī plkst.
09:00 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 (piektdienās līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt
mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/
pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html
Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu
soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054
002 0076 – 1,79 ha platībā. Izsolāmās mantas sākumcena –
EUR 2 700. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš
saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju, mob.
tālr.29192507. Izsole notiks 2019.gada 13.februārī plkst.
10:00 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 (piektdienās līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt
mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/
pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html
Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Oskari”, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā izsoli
Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu
soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Oskari”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 004
0157, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 004 0157 – 0,9 ha platībā. Izsolāmās mantas sākumcena
– EUR 1 400. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas
jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš
saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju, mob.
tālr.29192507. Izsole notiks 2019.gada 13.februārī 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 (piektdienās līdz plkst.15.00).
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt
mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/
pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html
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Dabas resursu nodokļa pieaugums ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas tarifu
visās pašvaldībās un novados no 2019. gada 1. janvāra

Mainoties dabas resursu nodokļa
(DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa
par sadzīves atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs
komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs
par sadzīves atkritumu noglabāšanu
atkritumu poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu un maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
kā arī citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. DRN veido būtisku daļu
no sadzīves atkritumu apsaimnie-

košanas maksas, tāpēc proporcionāli
pieaugs arī visas "Clean R" pakalpojuma izmaksas.
2016. gada 15. decembrī Saeima
pieņēma grozījumus Dabas resursu
nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN
pieaugs katru gadu, līdz 2020. gadam
ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par
vienas tonnas sadzīves atkritumu
apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00
€/t. 2019. gadā šī nodokļu likme būs
43,00 €/t.
Pašvaldībās, kuras apkalpo SIA
“Clean R”, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 m3 ar
PVN no 2019. gada 1. janvāra līdz
2019. gada 31. decembrim būs seko-

jošs: Dagdas novads – 16,25 € (līdz
šim 15,48 €);
DRN palielināšana ir Latvijas
un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu
saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot
vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību,
kā arī finansiāli nodrošināt vides
aizsardzības pasākumus.
Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu
sadzīves atkritumu tvertnē veido
tieši tie atkritumi, kurus ir iespē-

jams atšķirot un bez maksas nodot
pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus,
mēs ne tikai palīdzam dabai, veicinot
dabas resursu saudzīgu izmantošanu
un ierobežojot vides piesārņošanu,
bet arī atbalstām tautsaimniecības
ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts
iepriekš, samazinām personīgās
izmaksas par atkritumu izvešanas
pakalpojumu.
Ja Jums rodas jautājumi saistībā
ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, lūdzam sazināties ar
Klientu apkalpošanas centru, zvanot
pa tālruni 67111001 vai rakstot uz
e-pastu kc@cleanr.lv

Relaksācijas telpu atklāšana Aleksandrovas internātpamatskolā

Starptautiskā Latvijas
- Lietuvas projekta “Interreg” (ADD ME, pr.nr
LLI-151) ietvaros, 06. decembrī Aleksandrovas internātpamatskolā notika
projekta rezultāta izveidoto Relaksācijas telpu atvēršana.
Relaksācijas telpas sastāv

no dažādām istabām, kuras ir
pielāgotas bērniem ar īpašām
vajadzībām.
Sāls istaba, multisensorā istaba, bumbu istaba, agresijas
un stresa novēršanas istaba, kinozāle un radošā istaba ir relaksācijas telpas,
kuras apmeklēt būs iespējams ik vienam Aleksan-

drovas internātpamatskolas
audzēknim. Sāls istaba ir
īpaša relaksācijas telpa,
kurā no speciālas iekārtas
izdalās sāls joni. Multisensorā istaba – aprīkota
ar krāsu projektoru, apgaismojošu burbuļu lampu,
muzikālo ūdens gultu, smilšu
gaismas galdu un citām attīstošām mantām. Bumbu istaba – aktīvā telpa pirmskolas
vecuma bērniem. Agresijas
un stresa novēršanas istaba –
telpa, kuras sienas ir apīkotas
ar speciālu mīksto segumu,
boksa maisu un šūpuļtīklu,
stresa novēršanai. Kinozāle
un radošā darbnīca – telpa,
kurā bērni var radoši izpausties, zīmējot pa telpas
sienām un uzbaudot LED TV
un mājas kinozāli.
Relaksācijas telpu atvēršanas dienā skolotāja/
logopēde Inese Kuzņecova
rādīja meistarklasi (integrētu
mācību stundu) multisensorajā istabā, kur tika izmantoti visi gaismas līdzekļi,
lai bērni varētu nostiprināt
zināšanas par krāsām. Pēc
meistarklases tika rādīta
prezentācija par projekta
galvenajiem rezultātiem sarīkotajām nometnēm, ilgtermiņa programmu, dabas

takas ierīkošanas procesu
un relaksācijas telpu rekonstrukciju.
Tāpat Aleksandrovas skolas direktore Anita Malinovska pateicās visiem sadarbības partneriem un ielūdza uz
noslēguma konferenci, kura
notiks 11. decembrī Visaginas “Verdenes” ģimnāzijā. Jāatgādina, ka projekts
noslēgsies 2019. gada 28.
februārī.
Vairāk informācijas par Latvijas – Lietuvas pārrobežas
sadarbības projektu var atrast www.latlit.eu vai www.

europa.eu
Šis raksts ir sagatavots ar
Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aleksandrovas internātpamatskola,
un tas nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Rakstu sagatavoja
Solvita Sadovska
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Konstantinovas bibliotēkā:
02.01. Jaunākās literatūras izstāde
janvārī;
13.01. Literatūras izstāde “Savas pasaules vidū…”
Rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80;
19.01. Plaukta izstāde “Arabeskas šausmu stāsti”
Edgaram Alanam Po – 210;
Visu mēnesi - „Bērnu/Jauniešu/
Vecāku žūrija 2017”
(anketu elektroniska aizpildīšana);
26.01. Plaukta izstāde “Sniegi sniga,
putināja”;
Katru ceturtdienu darbojas sieviešu
klubiņš “Veiksme”.
Bērnu literatūras nodaļā:
08.01. 13.00-14.00 Rīta stunda mazajiem “ Ziemas ēdnīca putniem”;
16.01 Informācijas diena “ Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā janvārī”;
19.01. 10:00 Bibliotekārā stunda Periodiskie izdevumi Bērnu literatūras
nodaļā 2019. gadā;
Janvāris- decembris: Konkurss “ Krāj
un laimē Bērnu literatūras nodaļā”;
Literatūras izstāžu plāns:
02.01. – 31.01. “Dziedātprieks”
Tematiska literatūras izstāde – latviešu tautas dziesmas un latviešu
komponistu dziesmas bērniem.
02.01. – 31.01. “ Ceļojums saldumu
pasaulē”. Plaukta izstāde.
02.01. – 31.01. “Brīnumainā ziema”.
Plaukta izstāde.

PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS

16.01. – 31.01. “Grāmatiņ, stāsti, kas
jauns!”. Jaunieguvumu izstāde.
Andzeļu bibliotēkā:
08.01. - 22.01. Literatūras izstāde
,,Grāmata meklē lasītāju "
22.01. - 30.01. Izstāde bērniem
,,Mana mīļākā pasaka ". Skaļās
lasīšanas stunda ,, Nu grāmatiņ stāsti
kas jauns "
Dagdas novada bibliotēkā:
25.01. “Jaunas grāmatas – jauni
piedzīvojumi”. Jauno grāmatu diena.
10.01. un 24.01. Plkst. 11:00 – 12:00
“Bibliotēkas pakalpojumi” informatīvā stunda.
Literatūras izstāžu plāns:
2.-30.01. Vai nav daudz man ticis
dots,
Savā zemē, savā tautā baltu mūžu
nodzīvot”. /Dz. Žuravska/ Latviešu
rakstnieces Dzintras Žuravskas 80.
gadu jubileja.
2.-30.01. “Barikādes – atmodas un
cerību laika sākums”.
2.-30.01. “Dagdas novada bibliotēka– toreiz un tagad.”
2.-30.01. “Ar grāmatu apkārt pasaulei” – Lietuva, Igaunija.
Andrupenes bibliotēkā:
15.01.2019. “Zaķa garauša laimes
zeme” Skaļās priekšālasīšanas stunda pirmsskolas vecuma bērniem.
10.01.- 17.01.2019. “Pacelt dzīvi
jauna viļņa virsotnē” Grāmatu izstāde rakstnieces Dzintras Žuravskas
80. jubilejas gadā.

17.01. - 22.01.2019. “20. janvāris –
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres
diena” Tematiska izstāde.
22.01. - 25.01. “Lasītprieks” Pasākumi lasītveicināšanas programmas
“Bērnu un jauniešu žūrija” dalībniekiem.
Ķepovas bibliotēkā:
No 02.01-07.01.19 "Tu esi mūžībai
vidū"...Izstāde veltīta mūsu novadnieka, atdzejotāja, dramaturga Konstantīna Aizpura 100 dzimšanas dienai;
No
06.01-09.01.19
"Romānspagātnes liecinieks". Plaukta izstāde
veltīta rakstnieka Mārtiņa Krieviņa
110 atceres dienai;
No 13.01-16.01.19 "Uz baltās
nebūtības sliekšņa".Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Dzintras
Žuravskas 80 jubilejai;
No 20.01-25.01.19 "Barikāžu laiku
atceroties". Izstāde veltīta barikāžu
aizstāvju atceres dienai.
Svariņu bibliotēkā:
No 07.01. Izstādes un apskats: “Ko
mums nesīs Cūku gads”;
No 17.01. “Barikāžu laiks” – izstāde
veltīta 1991. gada barikāžu aizstāvju
atceres dienai.
Visu mēnesi – tikšanās ar Bērnu žūrijas ekspertiem. Atskaite, nobeiguma
pasākums.
Bērziņu bibliotēkā:
Janvāris: "Ko sola mums 2019!" horoskopu, kalendāru izstāde

10.01. - 20.01. "Barikāžu aizstāvju
dienu atceroties..." literatūras izstāde
Šķaunes bibliotēkā:
7.01. – 24.01. „Kas tā tāda viešņa
bija, ar tik garu deguntiņu? - cūka
latviešu tautas folklorā”;
16.01. – 28.01. „Cerību ugunskuri” literatūras izstāde 1991.gada
barikāžu aizstāvjus atceroties.
Ezernieku bibliotēkā:
03.01- 31.01.- “Snieglapiņas no
sniegrozēm lido...”- dzejnieka K.Elsberga 60. jubilejai veltītā literatūras
izstāde.
02.01.-31.01.“Talanti mums blakus”Dagdas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde;
14.01- 31.01.- “Noķer spēles garšu!”dazādas spēļu grāmatas un galda
spēles brīvajiem brīžiem;
17.01.-24.01.- materiālu izstāde par
barikāžu laiku Latvijā.
Asūnes bibliotēkā:
05.01.19. literatūras izstāde “Es cerēju...”, veltīta novadnieka Konstantīna
Aizpura 100 – jai atceres dienai.
13.01.19. “Iegūstot zaudēts, zaudējot
iegūts.” literatūras izstāde un literatūras apskats veltīts rakstnieces Dzintars Žuravskas 80 – jai dzimšanas
dienai.
26.01.19. Radošā darbnīca “Baltas
skaistas zeķes mežģīņrakstā.”

Izziņo pretendentu pieteikšanu Latgaliešu kultūras gada balvai BOŅUKS 2018

2019.
gada
februāra
beigās vienpadsmito reizi
notiks ikgadējā latgaliskās
kultūras aktīvistu un norišu
satikšanās – tiks pasniegtas
Latgaliešu
kultūras
gada balvas “Boņuks”. Lai
noskaidrotu balvas saņēmējus tiek izsludināta pretendentu pieteikšana, kas ilgs
līdz 2019. gada 10. janvārim.
Ieejot jaunā desmitgadē,
mainīts balvas nolikums un
nākamgad balvu saņems 11
latgaliskās kultūras aktivitātes, notikumi, norises un
personības. “Boņuks” vēl
arvien ir vienīgā balva, kas
īpaši izceļ un godina sasniegumus un paveikto latgaliskās kultūras dzīvē.
Līdz
šim
Latgaliešu
kultūras
gada
balvas
“Boņuks” katru gadu tika
pasniegtas
vismaz
18
nominācijās, taču, uzsākot
jaunu balvas desmitgadi,
“Boņuks” saņēmēju skaits
būs 11. Turpmāk balvai arī
nebūs atsevišķi izvirzītu
nomināciju, bet pretendentus
varēs iesniegt trīs kategorijās, no kurām balvas žūrija
izvēlēsies 10 balvas saņēmējus – aktivitātes, personības, notikumus, darbus, bez
kuriem visvairāk nebūtu iedomājama latgaliskā kultūra
2018. gadā. Viena balva ne-

mainīgi tiks pasniegta par
mūža ieguldījumu latgaliešu
kultūras attīstībā. Pretendentus balvai kategorijās “Valoda. Literatūra. Publicistika”,
“Aktivitātes. Notikumi. Personības” un “Audio. Video”
var iesniegt līdz 2019. gada
10. janvārim.
Ik gadu Latgaliešu kultūras
gada balvas “Boņuks” pasniegšanas ceremonija ir ne
vien atskats par iepriekšējā
gadā paveikto, bet arī latgaliešu kultūras aktīvāko
ļaužu, interesentu un atbalstītāju satikšanās. 2019.
gada 24. februārī Latgales
vēstniecības GORS Lielajā
zālē balvas pasniegšanas ceremoniju muzikāli kuplinās
apvienība “Latgalīšu Reps”,
grupa “Baritoni”, Arnis Slobožaņins,
etnogrāfiskais
ansamblis “Vabaļis”, grupa “Lata Donga”, projekts
“Teksasys latgalīšI”, “Misters&Nospiedumi” un “Ausmeņa Records” repere Ūga
un citi. Pirms ceremonijas
turpat Latgales vēstniecībā
GORS ikviens gribētājs
varēs piedalīties prāta spēlēs
“Aļberts”, kuras parasti
notiek Kārsavā, mēģinot atbildēt uz ar Latgali saistītiem
jautājumiem.
Latgaliešu kultūras gada
balvas “Boņuks” mērķis ir

veicināt latgaliešu kultūrvides saglabāšanu un attīstību, kā arī apkopot un godināt
spilgtākos un nozīmīgākos
sasniegumus
latgaliešu
kultūrā pagājušā gada griezumā. Balvas jubilejas reizē,
kas notika šī gada februārī,
“Boņuks” tika pasniegts 19
nominācijās. Šī gada sākumā balvas par paveikto,
sasniegumiem vai aktivitāti latgaliešu kultūrā 2017.
gadā saņēma Raibīs, grāmatas “Gostūs pi Boņuka” un
“Kačeiša patmalis”, Viesturs
Kairišs, bankas “Citadele”
bankomāti latgaliski, Latgales simtgades kongress,
“Reigys Ausmeņa Kebabs”
saimnieks Valters Murāns,
Anneles Slišānes projekts
#100dečiLatvijai, Latvijas
Radio stāstu cikls par Latgales kongresu, Latvijas Radio kora koncertizrāde “Latgales gredzens”, latgalisko
vērtību iekļaušana Nemateriālās kultūras mantojuma
sarakstā, grupas “Bez PVN”,
“Tautumeitas”, “Galaktika”,
apvienība “Latgalīšu Reps”
un Riharda Dubras oratorija
“Marija”, bet par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras
attīstībā tika godināts sabiedriskais darbinieks, literāts
un skolotājs Alberts Spoģis
un valodniece Lidija Leiku-

ma.
Aizpildītas pieteikuma anketas balvai “Boņuks 2018”
elektroniskā formātā, pa pastu vai tiešsaistes pieteikuma
veidā Latgales vēstniecība
GORS gaidīs līdz 2019. gada
10. janvārim. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs latgalisko
kultūrvidi vai attiecīgo balvas nozari pārzinoša žūrija
vismaz 25 cilvēku sastāvā.
Latgaliešu kultūras gada
balva “Boņuks” pirmo reizi
tika pasniegta 2009. gadā,
bet kopš 2013. gada balvu
rīko Latgales vēstniecības
GORS komanda. “Boņuks
2018” norisi atbalsta Valsts
kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programma ar
A/S “Latvijas valsts meži”
un Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu, kā
arī Rēzeknes pilsētas dome
un latgaliešu kultūras ziņu
portāls lakuga.lv.
Balvu pasniegšanas cer-

emoniju klātienē var vērot
ikviens interesents. Biļetes
sarūpējamas Latgales vēstniecības GORS un “Biļešu
Paradīze” biļešu sistēmās.
Biļetes cena 5,00 un 7,00 €.
Plašāk TE.
Tiešsaistē
anketas
aizpildāmas un plašāka informācija atrodama: http://
bonuks.lv un http://latgalesgors.lv.
Video ieskats “Boņuks
2017”, kas notika šī gada
februārī:
https://youtu.be/
o0N_npgcJDE
Vēsti sagatavoja:
Edīte Husare
Latgales vēstniecība GORS
(SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”)
Mārketinga nodaļas vadītāja
E-pasts: gors.vestis@
rezekne.lv; edite.husare@
rezekne.lv,
Mob. tālr.: +371 29109924
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Konkurss “Laukiem
būt!” ir klāt
Atgādinām, ka konkursā apbalvo

Līdz 16. janvārim ikviens
jaunais lauku uzņēmējs, kurš piedalījies LLKC rīkotajās mācībās,
aicināts pieteikties dalībai konkursā
“Laukiem būt!”, ko jau septīto gadu
organizē Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs (LLKC) un Valsts
Lauku tīkls.
Konkurss ir turpinājums mācību
ciklam, kas nupat noslēdzās 26 LLKC
birojos visā Latvijā. Mācību laikā
kopumā 233 jaunie uzņēmēji apguva
uzņēmējdarbības un mārketinga
pamatus, attīstīja savu biznesa ideju,
veica tirgus un konkurentu izpēti, kā
arī finanšu aprēķinus.
Elīna Zālīte, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja:
“Konkursā piedalīties var visi mācības beigušie jaunieši, kuri mācību

laikā izstrādājuši biznesa plānu un
saņēmuši sertifikātu. Ja tavai biznesa
idejai un tās ilgtspējai notic kompetenta žurija, tad tā ir lieliska iespēja noticēt sev un savam sapnim, lai
nešaubīgi ietu un cīnītos par savas
idejas īstenošanu dzīvē!”
Konkurss notiks divās kārtās: 1.
kārta paredzēta februārī, kad dalībnieki prezentēs, bet žūrija vērtēs visus
konkursā iesniegtos biznesa plānus.
Šīs kārtas noslēgums norisināsies
klātienē pasākumā “Izdzīvošanas
skola”, kad dalībnieki gan prezentēs savas idejas un to prototipus
žūrijas locekļiem, gan piedalīsies
interaktīvās lekcijās un iepazīsies
savā starpā. Virzīšanai uz konkursa
otro kārtu tiks izvēlēti 16 finālisti pa
četriem katrā kategorijā.

Ziema šogad mūs priecē ar sniega baltumu, bet Kultūras centra
amatiermākslas kolektīvi priecē
skatītājus ar saviem jubilejas koncertiem. 2018.gadā deviņi kolektīvi
svinēja apaļas jubilejas, dāvājot
daudz pozitīvu emociju skatītājiem. Gada nogalē, 28.decembrī
ciemiņus Ezernieku Saietu namā
pulcēja vokālais ansamblis “Tautību studija”.
Atskatoties uz saviem desmit radošās darbības gadiem, ansamblis dāvāja skatītājiem koncertu. Ar
apsveikumiem, dāvanām un labiem
vārdiem bija ieradušies gan Dagdas novada kolektīvi, gan ciemiņi
no Izvaltas un Dubuļiem. Katram
priekšnesumam un apsveikumam
cauri vijās cilvēcisko attiecību siltums un patiess prieks par kopā būšanu.
„Tautību studija” – tās ir enerģiskas
dāmas, kuras vēlas gūt prieku kopīgā

dziedāšanā un sniegt to tālāk citiem.
Savu brīvo laiku un enerģiju ansamblim velta Vera Baltiņa, Svetlana
Zubareva, Ļuba Duncāne, Tatjana
Volovatova un tā mākslinieciskā
vadītāja Vita Vitāne. Daudzus gadus dziesmai ir veltījusi arī Oksana
Potapova. Svētku reizē visas dāmas
saņēma Dagdas novada pašvaldības
atzinību.
Nosaukums “Tautību studija”
radies no idejas par dažādu tautu
dziesmu izpildīšanu. Ansambļa repertuārā iekļautas gan latviešu tautas
dziesmas, to apdares, gan populārā
mūzika, gan krievu, ukraiņu, baltkrievu un citu tautu dziesmas. Ideja
izrādījās veiksmīga, jo dažādu kultūru un tradīciju izpēte
paplašina redzesloku,
dod iespēju uzzināt ko
jaunu, kā arī piesaista skatītāju uzmanību un interesi. Desmit

4 labākās biznesa idejas katrā no 4
konkursa kategorijām:
Uzņēmējdarbības ideja LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ;
Uzņēmējdarbības ideja NELAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ (t.sk.
zivsaimniecība):
Ražošana;
Pakalpojumu sniegšana;
Lauksaimniecības produkcijas PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA
(t. sk. mājražošana).
Konkursa 2. kārta norisināsies martā,
un tās laikā dalībnieki cīnīsies par
galvenajām balvām. Kopējais balvu
fonds ir 20 000 eiro.
Interesenti savus biznesa plānus
līdz 2019. gada 16. janvārim aicināti iesūtīt elektroniski uz e-pas-

tu: laukiembut@llkc.lv. Ar detalizētākiem konkursa nosacījumiem
var iepazīties nolikumā, vai sazinoties ar savu reģionālo LLKC konsultantu.
Konkursa “Laukiem būt!” atbalstītāji un lieldraugi ir valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM, kas
kopīgi ar LLKC piedalās apmācību
procesā un konkursa žūrijā.
Plašāka
informācija:
Terēze
Brazeviča, LLKC Uzņēmējdarbības
konsultante, tālr. 26320141.

Tautību studijai - 10

pastāvēšanas gadu laikā ansamblim
vērojama būtiska izaugsme. 2018.
gadā „Tautību studija” guva vērtīgu
starptautisko pieredzi, piedaloties
Starptautiskajā tautas mākslas festivālā „Dožinki” Varšavā (Polijā).
Dziesma vienmēr vairo prieku, par to
pārliecinājās visi jubilejas koncerta
apmeklētāji. Pasākuma programma
bija gan muzikāli, gan stilistiski kontrastaina. Paldies „Tautību studijai”!
Lai labi skan vēl daudzus gadus!
Sveicam jubilejā!
Kultūras centra vadītāja
Inese Plesņa

Atskatoties uz 2018.gadu

Kluss kā sapnis, mīļš kā glāsts,
Skaists kā bērnu dienu stāsts
Svētku prieks pār zemi nāk …

Kad aizvadīts vēl viens darba gads, iestājies svētku laiks – izbaudīts Ziemassvētku svētīgais
klusums, jaunā darba cēliena gaišais salūts – un JAUNAIS 2019.gads ir klāt.
Atskatoties uz 2018.gadu, pārņem padarīta darba sajūta, prieks par sniegto atbalstu Dagdas
novada iedzīvotājiem, patiess gandarījums par saņemtajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem no cilvēku puses, kas ir kā pamats nospraužamajiem mērķiem un uzdevumiem turpmāk.
Daudz vēl ir darāmā un to, kas ir ieviešams mūsu Dagdas novadā, vislabāk zina paši iedzīvotāji. Tikai būsim pacietīgi, mērķtiecīgi plānosim mūsu rīcībā esošos budžeta līdzekļus, un tad
arī viss izdosies.
2018.gadā sociālo pabalstu izmaksai esam izlietojuši gandrīz EUR 333 530,-, palīdzot
vairāk kā 2600 personām, pakalpojumu apmaksai – vairāk kā EUR 161500,-, un pakalpojumus saņēmušas 85 personas.
Visiem laimīgu, panākumiem bagātu un veselīgu jauno 2019.gadu!
Sociālā dienesta vārdā, vadītāja E.Trūle
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Dagdas novada pašvaldība seminārā Novo Mesto, Slovenijā

1. Slovēnija
Slovēnija ir viena no mazākajām
Eiropas valstīm. Mūsdienu Slovēniju
parasti pazīst kā vienīgo Dienvidslāvijas republiku, kura atdalījusies no šīs
valstu savienības bez karadarbības.
Slovēnija ieguva neatkarību no Dienvidslāvijas Sociālistiskās Federatīvās
Republikas 1991.gada 25.jūnijā. Bijušās Dienvidslāvijas sastāvā bija arī
Serbija, Melnkalne, Bosnija un Hercogovina, Horvātija un Maķedonija.
Valsts valoda ir slovēņu, bet daudzi,
īpaši vecākā gada gājuma cilvēki, prot
arī serbu valodu, horvātu, kā arī, ja
skolā bija mācīta, krievu valodu. Taču
dažās pašvaldībās reģionālās valodas
statusu ir ieguvušas itāļu un ungāru
valoda.
Slovēnija ir savā ziņā unikāla zeme,
jo neskatoties uz savu nelielo izmēru,
tā ir ļoti daudzveidīga. Tā pilnībā attaisno tai piederošo iesauku „Eiropa
miniatūrā”. Slovēnijas galvaspilsēta ir
Ļubļana, kas ir arī tās lielākā pilsēta.
Valsts atrodas apskaužamā ģeogrāfiskā
stāvoklī, starp Alpiem un tuvu pie jūras,
tā ir svētīta ar iespaidīgiem kalniem un
krasta veidojumiem, bieziem mežiem
un Adrijas jūras piekrasti.
Šī ir valsts, kas mīl sportu visa
gada garumā – slēpošanu, snovošanu, peldēšanu, pārgājienus un
riteņbraukšanu. Pusaudžiem patīk
komandu sporta veidi – basketbols,
futbols un volejbols. Citas brīvā laika pavadīšanas iespējas ir teātra apmeklēšana, dziedāšana korī un dejas.
Nedēļas nogalēs pusaudži dodas uz
kafejnīcām vai boulingu.
Kalnu virsotnes, kas cauru gadu klātas sniegiem, gleznainās ielejas, straujas upes, dzidrie ezeri, brīnumainie
ūdenskritumi, alas - paradīze alpīnistiem, kalnu slēpotājiem vai vienkārši
romantiķiem. Katrā gadalaikā tiem
tiek piedāvātas dažnedažādas atrakcijas. Sniegs kalnos var uzkavēties
līdz pat vēlam jūnijam un pat jūlijam, bet pavasaris ir brīnišķīgs laiks,
lai izbaudītu ziedu krāšņumu. Kad
dienas paliek garākas, tas ir, tuvojoties vasarai, kultūras dzīve rit pilnā sparā. Rudens ir gadalaiks, kas ir
visbagātīgākais ar vietējiem augļiem
un dārzeņiem. Savukārt ziema vilina
tūristus – slēpotājus- no dažādām pasaules malām.

Zaļa krāsa šeit ir dominējošā, jo visi
lauki ir apkopti, tīri un plaukstoši. Novo
Mesto ir jauks reģions, kur ir augsti attīstīta zemkopība un lopkopība. 70%
no visiem iedzīvotājiem ir saimnieki,
kas veido savas fermas. Šeit atrodas
zāļu ražotava KRKA. Arī valsts to atbalsta. Piemēram, jaunām ģimenēm,
kas vēlas sākt attīstīties lopkopībā vai
zemkopībā, valsts piešķir pamatkapitālu un bezprocentu kredītu. Tas arī
izskaidro, kāpēc Slovēnija ir attīstīta
valsts, ar augstu IKP. Šeit nepastāv
mūsdienu Eiropas problēma, kad jaunieši pamet savas dzimtās pilsētas, jo
visi ar lielāku prieku atgriežas un plāno veidot uzņēmumu savās dzimtajās,
varbūt salīdzinoši mazās, pilsētās.
Vēl Slovēnija ir pazīstama ar tās
izcilajiem vīniem un tradicionālajiem
ēdieniem. Interesants fakts ir tas, ka uz
katriem 70 iedzīvotājiem vienam pieder vīna darītava. Slovēņu ēdiens tiek
uzskatīts par diezgan vienkāršu. Visizplatītākie ir kartupeļi, gaļa un siltas
biezzupas. No rīta tiek ieturētas mazas
brokastis (brokastu pārslas vai maizes
šķēle ar ievārījumu), vēlāk seko uzkoda
– sendvičs un kāds auglis vai jogurts.
Pusdienas ir lielākā dienas ēdienreize,
kad tiek pasniegti salāti un pamatēdiens, dažkārt arī zupa. Vakariņas ir
salīdzinoši mazākas. Tipiskie slovēņu
ēdieni, kurus ieteicams pamēģināt, ir
potica (sarullēta riekstu smalkmaizīte),
štruklji (ar krējumu pildīti pelmeņi),
vai čevapčiči (maltas gaļas ēdiens).
2. Eiroskepticisms
Eiroskeptisms, eiroskepticisms jeb
eiroskepse ir nosaukums, ko attiecina
uz viedokļiem, kas ir kritiski pret Eiropas Savienību. Eiroskepticisms krasi
palielinājās Eiropas migrantu krīzes
laikā kopš 2014. gada.
Pētniecības institūts (Pew Research
Center”,) gan arī secinājis, ka vairums
iedzīvotāju 10 aplūkotajās ES valstīs
tomēr ir atbalstījuši savu valstu pievienošanos ES. Tomēr 42% vēlas,
lai vairāk varas būtu nacionālajām
valdībām, un tas ir vairāk nekā iepriekš.
Skepticisms ir audzis Vācijā, Francijā, Lielbritānijā un Spānijā. No 10
valstīm, kuru iedzīvotāju noskaņojumu
aplūkoja „Pew Research Center”, visnegatīvākie bijuši Grieķijas iedzīvotāji. Tur 71% bijuši negatīvi noskaņoti pret ES, savukārt 27% - pozitīvi.
Negatīvi pret ES bijuši arī Francijas
iedzīvotāji – 61% pret, savukārt 38%
par. Lielāks skeptiķu nekā optimistu
skaits bija arī Lielbritānijā un Spāni-

jā attiecīgi – 48% pret – 44% pret un
49% un 47%. Savukārt mazliet lielāks
optimistu nekā pesimistu skaits bija
Vācijā un Nīderlandē. Zviedrijā optimistu skaits sasniedza 54%, kamēr
pret ES nelabvēlīgi noskaņoto skaits
bija 44%. Itālijā un Ungārijā šī proporcija bija attiecīgi 58%-39% un
61%-37% un vairāk bija pret ES labvēlīgāk noskaņoto skaits. Visbeidzot,
vislielākais ES atbalstītāju skaits bijis
Polijā – 72%. Tur pret ES nelabvēlīgi
noskaņoti bija 22% aptaujāto.
Latvijā sarūk Eiropas Savienības
atbalstītāju skaits, un tagad tas sas-

niedzis kritisko 20% robežu. Cilvēku
attieksme ir cieši saistīta ar ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem
pašmājās. Tomēr šī tendence nenozīmē, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības vēlētos redzēt valsti ārpus Eiropas
Savienības, tā skaidro eksperti.
Eiroskepticisma cēloņi
Eroskepticisma attīstībai ir savi
cēloņi: zināšanu trūkums par ES;
nevienlīdzība ES valstīs; mediji pārāk daudz negatīvas informācijas;
migrācijas krīze; ekonomiskā krīze un
solidaritātes trūkums krīzes laikā.
3. Mūsu projekta tikšanās publisko
debašu mērķi un rezultāti
Mūsu galvenais uzdevums debatējot
bija sasniegt kopīgi izvirzītos mērķus.
Debates palīdz izskatīt euroskepticismu no vietējo iedzīvotāju viedokļa
(lauku iedzīvotājiem);
Šāda veida debatēs dalībnieki pauž
savu viedokli par ES un nākotni tajā;
Tiek paustas pozitīvas un negatīvas
sekas par dalību ES, tās izstrādātiem
projektiem un to rezultātiem, izrunā
problēmas, kas radās mijiedarbība ar
pilsonisko sabiedrību un institūcijām;
Publiskās debates atklāj jautājumus
par eiroskepticismu (iemesli, draudi,
bažas, labas prakses ...); Sekmē aktīvu
pilsonisko līdzdalību.
Katras valsts pārstāvjus sadalīja

vairākās grupās, kurās konkrēti jautājumi un problēmas tika izpētītas sīki
un padziļināti, ņemot vērā katras valsts
pārstāvja viedokli. Piemēram, pirmajā darba grupā tika apspriests, ko mēs
varam darīt, lai uzlabotu Eiropas Savienību? Apsprieda kā maza pilsoņu grupa sniedz ieguldījumu kopējās Eiropas
Savienības idejā. Tas nenozīmē tikai
politikus jautājumu risināšana, bet labā
vārda izplatīšanu, solidaritāti utt. Otrās
grupas dalībnieki diskutēja, kas mums
ir vajadzīgs kā ES pilsoņiem? Trešā
darba grupa mēģināja atrast pareizus
veidus kā "cīnīties" ar eiroskepticismu? Ceturtā grupa meklēja kopīgas
iezīmes, kas piemīt eiroskepticismam
„jaunajām ES valstīm“, „vecajām
ES valstīm“, „valstis, kas gatavojas
iestāties ES“. Piektās grupas dalībnieki veidoja informatīvo lapu “Viss, ko
vērts zināt par Eiropas Savienību".
Otrajā dienā tika apspriests, kā mūs
ietekmē marketings un mediji: kādus
plašsaziņas līdzekļu veidus jāizmanto labās kampaņās, kāda veida ziņas
jānosūta citai sabiedrības grupai? Kādus pasākumus, seminārus, sanāksmes,
sapulces var organizēt, lai veicinātu
pozitīvu ES vidi? Kā eirooptimismu
var veicināt ar valsts institūciju dalību?
Rezultātā nonācām pie sekojošā:
Iedzīvotājiem ir svarīgi zināt :kur

un kā tiek iztērēts Eiropas projektu
finansējumus. Jānodrošina reālie fakti
ar pierādījumiem, piemēram, sakot, ka
Eiropa finansē skolas vai kādas sporta
zāles remontu, tad ir jāievieto arī fotogrāfijas, dokumenti utt.
Mums visiem jābūt tolerantiem un
atvērtiem jaunumiem.
Jauki, ja izveidotos TV kanāls,
kur tiktu apspriesti visi ES jautājumi.
Tādā veidā iedzīvotāji tiktu izglītotāki un zinošāki, iepējams, tādā veidā
mazinātos eiroskepticisms. Galvenais
eiroskepticisma iemesls ir cilvēku
neziņa, kas notiek Eiropā.
Jāpopularizē starptautiskās nometnes,
kur cilvēki var iepazīt citu kultūru,
mentalitāti. Tā var mazināt pastāvošos
stereotipus.
Cilvēkiem jāredz un jāsaprot visas
priekšrocības, iestājoties Eiropas Savienībā. Tāpēc jāorganizē ES dienas.
Mums jāpielāgojas Eiropas Savienībai,
bet nav jāaizmirst sava kultūra, sava
identitāte.
Vairums problēmu slēpjas mūsu
pašu pašvaldībās, valstī, nevis ES.
Mūsdienās, cilvēki nav vienaldzīgi pret pastāvošo situāciju, viņi runā,
bet neviens neuzklausa. Šajās tikšanās
reizēs mēs kopīgiem spēkiem, interesēm un motivācijām varam uzlabot
to. Ļausim, lai mūsu balsis tiktu uzklausītas!
Turpinājums 7.lpp

Turpinājums no 6. lpp
4. Atsauksmes par braucienu
Šis projekts ilgst kopš 2017.gada
rudens. Sešas kopīgas mazo pašvaldību dalībnieku tikšanās, piedalās 9
valstis. Tā bija piektā tikšanās reize.
Pirmajās reizēs tika apspriesti eiroskepticisma cēloņi un iemesli, savukārt jau
iepriekšpēdējā – tika diskutēts par
veidiem, kā mazināt eiroskepticismu.
Šajā skaistajā valstī ieradās pārstāvji no Horvātijas, Bulgārijas, Serbijas,
Maķedonijas, Bulgārijas Portugāles,
Rumānijas, vietējie slovēņi un mēslatvieši no Dagdas novada pašvaldības.
Latvijas delegācijā piedalījās Marija
Mickeviča, Anna Sevastjanova, Erna
Šļahota, Lilita Šatilova, Ligita Nagļa
un Daniela Čapķeviča.

Dagdas Novada Ziņas

Mēs visas izbaudījām šo skaisto un
tajā pašā brīdī ļoti informatīvo braucienu. Mūs iepriecināja Slovēnijas laika
aptākļi – silta un spoža saulīte, kas jau
kļuva reta viešņa Latvijas ziemas laikā.
Ar lielāko prieku iepazināmies ar citiem konferences dalībniekiem, vietējiem iedzīvotājiem, dalījāmies pieredzē
un piedalījāmies viedokļu apmaiņā.
Ierodoties Novo Mesto pilsētā tikai
mums bija unikāla izdevība iepazīties
ar pilsētas mēru Georgu Macedoni,
kas par pilsētas mēru strādā tikai divas
nedēļas. NOVO MESTO ielu, iestāžu
nosaukumi mums šķita ļoti neparasti,
tāpēc ar interesi devāmies tos pētīt.
Slovēnijas iedzīvotāji mums šķita ļoti
atsaucīgi un draudzīgi. Ikviens bija ļoti
laipns un sirsnīgs pret mums. Lai arī

vietējie īpaši nepārvalda angļu valodu, bet katrs centās mums izpalīdzēt
slovēniski .
Vēl apmeklējām Leona Štukelja muzeju. Leons bija vingrotājs,
vienīgais Dienvidslāvijas pārstāvis,
kurš kļuva par trīskārtējo olimpisko
čempionu un piecas reizes kļuva par
pasaules čempionu. Muzejā, kas izvietots divos stāvos, varēja apskatīt 19.
gadsimta sākuma olimpiskās medaļas,
sporta iekārtas, uzzināt par Leona
dzīvesgājumu un apskatīt viņa personīgās mantas. Īpaši interesanti bija
lūkot fotogrāfijas, kur Leons tiekas ar
pasaulslavenām personībām.
Jau iepriekš zinājām, ka slovēņi
ir ļoti ticīga tauta. Par to pārliecinājamies, kad redzējām baznīcu skaitu
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gan galvaspilsētā, gan pa ceļam uz
Novo Mesto, gan pašā pilsētā. Pēdējā dienā nolēmām apmeklēt tuvāko
mūsu viesnīcai baznīcu un piedalīties
Svētajā Misē. Tieši šis notikums paliks mūsu sirdīs vēl ilgu laiku, kas
mums dāvāja vārdiem neaprakstāmus
mirkļus, spožumu, siltumu un cerību
sirdīs. Droši varam apgalvot, ka brauciens izdevās. Esmu lepna, ka Dagdas
novads arī piedalās projektā. Savā garajā rakstā es centos atspoguļot savu
redzējumu par projekta tēmu.

Projekta dalībniece, Dagdas vidusskolas skolniece Daniela Čapķeviča

No 1. janvāra mainīsies minimālā braukšanas maksa atsevišķos reģionālās vietējās nozīmes maršrutu autobusu posmos Rīgas un Pierīgas teritorijā, republikas nozīmes pilsētās un reģionālās attīstības centros

Saskaņā ar šī gada 1. jūnijā
Sabiedriskā transporta padomes
pieņemto lēmumu no 2019. gada
1. janvāra tiek mainīta minimālā
braukšanas maksa atsevišķos
reģionālajos vietējās nozīmes autobusos Pierīgas un Rīgas teritorijā,
kā arī republikas nozīmes pilsētās
un reģionālās attīstības centros.
Pierīgas un Rīgas pasažieriem
minimālā braukšanas maksa ir
noteikta viens eiro. Savukārt republikas nozīmes pilsētās tā būs 70
centi un reģionālās attīstības centros – 60 centi. Braukšanas maksa
pārējos vietējās nozīmes maršrutu posmos un reģionālajos starppilsētu maršrutos nemainīsies un
paliks līdzšinējā.
Paredzamais
minimālais
braukšanas maksas pieaugums ir
samērā neliels – 10 līdz 20 centi. Atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes
lēmumam minimālā maksa braucieniem reģionālās vietējās nozīmes
autobusos uz/no pieturvietām Rīgā

būs viens eiro līdzšinējo 80 centu
vietā. Minimālā braukšanas maksa
uz/no
pieturvietām
republikas
nozīmes pilsētās Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā,
Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī
noteikta 70 centi līdzšinējo 60 centu
vietā. Attīstības centru (Aizkraukle,
Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis,
Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga,
Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona,
Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda,
Smiltene, Talsi, Tukums, Valka)
pieturvietās minimālā braukšanas
maksa būs 60 centi līdzšinējo 50 un
55 centu vietā.
Piemēram, šobrīd brauciens uz
vai no republikas nozīmes pilsētas
maksā 70 centus vai vairāk, arī pēc
jaunā gada braukšanas maksa saglabāsies nemainīga. Savukārt pasažieri, kuri maksā par braucienu
60 centus, piemēram, braucot no
Rēzeknes uz Ludzu, no 2019. gada 1.
janvāra maksās 70 centus. Tāpat arī
attīstības centru teritorijās – ja šobrīd

brauciens reģionālajā autobusā uz
vai no attīstības centra maksā 60
centus un vairāk, tad arī turpmāk
maksa saglabāsies līdzšinējā, bet
pasažieri, kuri par braucienu šobrīd
maksā 50 vai 55 centus, piemēram,
mērojot ceļu no Līvāniem uz Rožupi,
nākamgad maksās 60 centus.
Izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem
nemitīgi pieaug, braucēju skaits
autobusos katru gadu samazinās
(izņemot prognozes par 2018.
gadu), savukārt maksa par braucienu reģionālās nozīmes autobusos ir
saglabāta nemainīga vairākus gadus
– tas ir viens no iemesliem, kāpēc
valsts budžeta līdzekļi, kas atvēlēti sabiedriskajam transportam, nav
pietiekami. Lai saglabātu sabiedriskā
transporta biļešu maksu, maršrutu
un reisu skaitu līdzšinējā apmērā, un

SPORTA SKOLAS ZIŅAS

Novembra beigās un decembrī sporta
skolas audzēkņi piedalījās sekojošos sporta pasākumos:
27.-29. novembrī četri vieglatlēti bija
Novopolockā (Baltkrievija), kur notika starptautiskais turnīrs vieglatlētikā. Par godalgas
ieguvējiem kļuva: Viktors Kuzmins-2.vieta
augstlēkšanā un Andris Vorobjovs-3.vieta
tāllēkšanā.
29.novembrī sporta skolas volejbolisti
2003.-2005.g.dzimuši zēni piedalījās Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs volejbolā un ieguva 2.vietu. Sacensībās piedalījās: Einārs Šņucins, Aleksandrs Radionovs,
Danila Bisters, Sergejs Markins, Danila Malinovskis, Daniels Novickis un Ilmārs Šņucins.
8.decembrī divi vieglatlēti piedalījās Preiļu
novada ziemas čempionātā vieglatlētikā. Andris Vorobjovs ieguva 2.vietu augstlēkšanā.
8.-9.decembrī
mūsu
volejbolistes

2003.-2004.g.dzimušas meitenes piedalījās
“Kausa izcīņa” jauniešiem finālsacensībās
Līvānos. Spēles notika par 11.-15.vietu. Mūsu
komanda zaudēja trīs spēles un kopvērtējumā
ieguva 15.vietu. Velēsim viņiem sasniegt
labākus rezultātus nākošajā gadā.
12.decembrī vieglatlēti piedalījās Daugavpils čempionātā vieglatlētikā. Viņu
labākie rezultāti: Viktors Kuzmins-1.vieta
augstlēkšanā un 2.vieta 55m barjerskriešanā;
Evelīna Zemlicka-2.vieta 55m barjerskriešanā un 3.vieta augstlēkšanā; Undīne
Kromāne-2.vieta augstlēkšanā.
19. un 20.decembrī notika Krāslavas un
Dagdas Ziemassvētku sacensības volejbolā
kur mūsu volejbolistes 2003.-2004.g.dzimušas ieguva 1.vietu.
Sporta skolas metodiķis: Jevgēnijs Igaunis

vienlaikus būtu iespējams kompensēt
pārvadātājiem
zaudējumus
par
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, minimālās maksas
palielināšana attiecīgajos reģionālās
nozīmes maršrutos ir visoptimālākais
risinājums šī brīža situācijā.
Nosakot braukšanas maksu, tiek
ņemti vērā ne tikai izdevumi un
iedzīvotāju pirktspēja, bet arī tas, ka
sabiedriskais transports pilda sociālo funkciju un nodrošina iedzīvotāju
mobilitāti. Tādēļ braukšanas maksa,
tostarp minimālā braukšanas maksa,
ir zemāka nekā faktiskās izmaksas,
un starpību starp izmaksām un ieņēmumiem no pasažieru biļetēm dotē
valsts. Kopumā pārvadātāju ieņēmumi veido vien 50 % no kopējām
sabiedriskā transporta pakalpojumu
izmaksām.
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Dagdas Novada Ziņas
Decembrī Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 2 jaundzimušie
kuriem doti šādi vārdi:

Apsveicam!

Adrians un Ariana

VIŅSAULĒ
AIZGĀJUŠIE*
DECEMRA MĒNESĪ
Baņņikovs Valērijs (dz.1940.g.)
Indrāne Antoņina (dz.1974.g.)
Kudrjavceva Manefa (dz.1935.g.)
Makejonoka Tatjana (dz.1958.g.)
Mjalāns Voldemārs (dz.1972.g.)
Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā
atsauce obligāta!

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

Atbildīgais par izdevumu:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Silvija Rapša, silvija.rapsa@dagda.lv,

tālr. 29190911, 65681721

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3100
Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

Orols Pēteris (dz.1951.g.)
Ruskule Zoja (dz.1959.g.)
IZSAKĀM DZIĻU LĪDZJŪTĪBU
TUVINIEKIEM

*reģistrētie Dagdas novada
dzimtsarakstu nodaļā decembrī

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

