
Izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nākamais numurs iznāks 5. maijā

Visi uz Lielo talku!
23. aprīlī visus Dagdas 

novada iedzīvotājus 
aicinām piedalīties 
Lielajā talkā 2016.

 Piedalīsimies un rūpē-
simies par savu novadu!
Lielās talkas koordinators Dag-

das novadā: Arvīds Ozoliņš
(tel. 25628885)

Ezerniekos būvēs sporta zāli
   Jau šogad pie Ezernieku vidusskolas tiks uzsākta sporta zāles būvniecība.
   Iepriekš Ezernieku skolēni sportoja aktu zālē, kas bija pielāgota sporta nodarbībām. 2014.gadā aktu zāle tika renovēta  un 
sportot tur vairs nav ieteicams. 2016.gada februārī Dagdas novada domes deputāti pieņēma lēmumu sākt sporta zāles celtnie-

cību Ezerniekos.
    Uz šo brīdi jau ir gatavi sporta zāles tehniskie dokumenti. Tuvākajā laikā tiks iz-
sludināts iepirkums par būvniecību. Vasarā tiek plānots uzsākt celtniecības darbus.
    Sporta zāli paredzēts izvietot pie Ezernieku vidusskolas ziemeļrietumu gala sienas. 
Būve sastāvēs no vienstāvu sporta zāles un divstāvu piebūves. Sporta zālē būs bas-

ketbola un volejbola laukumi. Piebūves 1.stāvā pa-
redzētas ģērbtuves, tualetes, dušas, inventāra telpa 
un palīgtelpas. 2.stāvā būs izvietotas galda tenisa 
zāle, treneru telpas, kā arī atklāts balkons, ko varēs 
izmantot skatītāji un līdzjutēji.

   Sporta zāle tiks celta par pašvaldības līdzekļiem, un 
šim mērķim tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē. Ap-
tuvenās sporta zāles būvniecības izmaksas tiek plā-
notas 640 000 €.

Guna Malinovska
Sabiedrikso attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Aicinām piedalīties konkursā
   Konkurss “Dagdas novada ziedu dzīpa-
ri Latvijas villainē” ir Dagdas novada paš-
valdības rīkots pasākums “Ceļā uz Latvijas 
simtgadi – 100 puķes savam novadam!”.
   Konkursa mērķis:
• Veicināt sabiedrības iesaistīšanos Dagdas 
novada teritorijas sakopšanā un ainavas 
veidošanā;
• Motivēt, atbalstīt un ieinteresēt novada ie-
dzīvotājus, zemes īpašniekus un komersantus 
sev piederošo īpašumu labiekārtošanā;
• Veidot tūrismam pievilcīgu vidi.
    Konkursam var pieteikties Dagdas nova-
da administratīvajā teritorijā esošie zemes, 
privātmāju, dzīvokļu īpašnieki, daudzdzīvokļu 
māju pārvaldnieki vai citas personas.
   Dalībai konkursā pretendentus var izvirzīt 
pašvaldības pārvalžu vadītāji, iestāde, uzņē-
mums, pats īpašnieks vai tā pārstāvis, piemē-
ram, kaimiņš, radinieks, draugs vai paziņa. 
    Konkursam var pieteikties līdz 2016. gada 
1. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu at-
tiecīgajā pagasta pārvaldē, Dagdas novada 
pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai 
elektroniski, nosūtot pieteikuma anketu uz 
e-pastu: dome@dagda.lv.  Pieteikuma anketa 
un vērtēšanas tabula pieejama Dagdas no-
vada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv / 

Pašvaldība / Konkursi.
   Konkurss notiek šādās nominācijās:
• Sakoptākais ciems Dagdas novadā;
• Sakoptākā lauku sēta Dagdas novadā;
• Sakoptākā individuālā māja Dagdas novadā;
• Tradīcijas un kultūras mantojums lauku sētā 
Dagdas novadā;
• Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Dagdas no-
vadā;
• Sakoptākā iestāde Dagdas novadā;
• Sakoptākais uzņēmums (zemnieku saimnie-
cība) Dagdas novadā;
• Sakoptākā tirgotava vai kafejnīca Dagdas 
novadā;
• Pievilcīgākais tūrisma piedāvājums Dagdas 
novadā;
• Speciālbalvas: „Skaistākais piemājas dārzs”, 
„Krāšņākā puķu dobe”, “Oriģinālākais vai 
neparastākais košumdārzs” „Skaistāko un 
praktiskāko ideju dārzs”, “Videi draudzīgākā 
sēta”.
    Konkursa uzvarētāji tiks aicināti uz apbal-
vošanas ceremoniju Dagdas novada svētku 
pasākuma ietvaros.
   Jautājumu gadījumā varat vērsties pie 
izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadī-
tājas Marijas Micķevičas pa e-pastu marija.
mickevica@inbox.lv vai pa tālr. 65653240, 
mob. 28626484.

Cienījamie “Dagdas Novada Ziņas” lasītāji! 
    Laiks rit, mainās cilvēki un vide tiem apkārt. Arī informatīvajā izdevumā ir notikušas pārmaiņas. Turpmāk par Dagdas novada 
pašvaldības informatīvo izdevumu “Dagdas Novada Ziņas” būs atbildīgas un dalīs vienu amata slodzi divas redaktores: Evita 
Krūmiņa atbildēs par izdevuma saturu (e-pasts evita.krumina@dagda.lv, tālr. 65681721, mob. nr. 29190911) un Evika Muiznie-
ce nodrošinās maketu un vizuālo noformējumu (e-pasts evika.muizniece@dagda.lv). 
    Aicinām arī Jūs, Dagdas novada iedzīvotāji, iesaistīties avīzes tapšanā! Sūtiet idejas veiksmes stāstiem, jautājumus, uz kuriem 
vēlētos iegūt atbildes, kā arī varat pavēstīt kādu citu noderīgu informāciju, kas būtu interesanta parējiem lasītājiem. Informāci-
ju var sūtīt pa e-pastu: evita.krumina@dagda.lv (Evita Krūmiņa) vai pa pastu uz Dagdas novada pašvaldību, Alejas iela 4, Dag-
da, Dagdas novads, LV-5674 ar norādi “Dagdas Novada Ziņas”. Informāciju avīzei var iesniegt līdz katra mēneša 25. datumam.
    No maija mēneša izdevums “Dagdas Novada Ziņas” tiks izdots atsevišķi latviešu valodā un atsevišķi krievu valodā. Izdevums 
latviešu valodā būs pieejams visos iepriekšējos izvietošanas punktos, bet izdevums krievu valodā būs pieejams tikai pēc iedzī-
votāju pieprasījuma Dagdas klientu apkalpošanas centrā un pagastu pārvaldēs. Tāpat arī aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli 
par izdevumu “Dagdas Novada Ziņas”, jo mums ir svarīgi, lai Jūs iegūtu Jums svarīgu informāciju!

Evita Krūmiņa
Evika Muizniece    

  

   Vissvētas Trīsvienības Romas katoļu Dagdas draudze no Dagdas novada pašvaldī-
bas ir saņēmusi fi nansējumu procesijas tērpu šūšanai, tāpēc ir nepieciešams noņemt 
mērus bērniem.
   Visi labas gribas vecāki, kuri nav vienaldzīgi pret Dievu un kristīgo dzīvi ir aicināti          
pieteikt bērnus procesijai. Īpaši tiek aicināti pieteikties jauni dalībnieki. Pieteikties var 
pie procesijas vadītājām un pie Sandras Vigules pa mob. tālr. 29962887.

 Dagdas vidusskola no 
6.līdz 17. jūnijam rīko va-
saras nometni 1.-5. klašu 
skolēniem.
   Vecāku iesniegumi Dag-
das vidusskolā jāiesniedz 
līdz 29. aprīlim.
Vecāku fi nansējums:
• Pusdienu maksa;
• Maksa pa ekskursijām;
• Maksa par radošo darbnī-
cu materiāliem.
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Domes sēdes lēmumi

    Domes sēdes sākumā tika atļauts deputātam Aivaram Plotkam nolasīt 
viņa sagatavoto informatīvo ziņojumu par iepirkumu “Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Dagdas novadā”. Uz domes sēdi bija ieradušies arī vairā-
ki iedzīvotāji, kuri pēc ziņojuma nolasīšanas sēžu zāli pameta. 
   Sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar 
dvēseli 2016” nolikumu un konkursa komisiju; konkursa “Dagdas novada ziedu 
dzīpari Latvijas villainē” nolikumu un nolēma izsludināt Dagdas novada  pašval-
dības konkursu „Lauksaimnieks-2016”.
   Nolēma piedalīties Zivju fonda pasākumā  un iesniegt projekta pieteikumu 
„Jolzas, Patmalnieku un Janovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteiku-
mu izstrāde” ar kopējām izmaksām 2 018,51 EUR ar pašvaldības līdzfinansēju-
mu 348,48  EUR.
    Tika apstiprināti noteikumi „Par klašu piepildījumu Dagdas novada pašvaldī-
bas skolās 2016./2017. mācību gadā”. Noteikumi paredz, ka 1. un 5.klasi var at-
vērt ar skolēnu skaitu vismaz 2 skolēni, un veidot  apvienoto  klašu  komplektus  
ar  skolēnu  skaitu  ne  mazāku  par  6 skolēniem.
   Domes sēdē deputāti precizēja pašvaldības domes 2016.gada 18.februāra 
lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par īpašumu “Mežā-
res”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā. Izskatīja jautājumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu par īpašumu Stūrīši, Andzeļu pagastā.
   Piecām personām tika nolemts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
  Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4 „Par ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dagdas novadā ”. Aizliegums paredzēts uz 
pieciem gadiem.
   Piešķīra līdzfinansējumu 600,00 EUR apmērā biedrībai “Latgalieši” memoriā-
lās plāksnes izgatavošanai priesterim, kanoniķim, rakstniekam un publicistam 
Janam Vasilevskim un tās uzstādīšanai Asūnes baznīcā.
   Biedrībai “OrhidejasS” tika nodotas patapinājumā uz 7 gadiem 5 telpas paš-
valdībai piederošajā ēkā „Zīles 1”, Andzeļos.

   Dagdas novada domes priekšsēdētājai S.Viškurei piešķīra ikgadējo un papil-
datvaļinājumu no 4.aprīļa līdz 17.maijam un noteica, ka viņu aizvietos Dagdas 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins.
   Vienai personai tika piešķirtas dzīvojamās telpas Andrupenes pagastā.
   Atbalstīja pirkuma līgumu slēgšanu par nekustamajiem īpašumiem „Mežrozī-
tes”, Rabši, Dagdas pagastā; „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā un „Ziedumājas”, 
Meļķeri, Ķepovas pagastā.
   Deputāti izskatīja jautājumu par Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja 
Aivara Trūļa aizvietošanu viņa prombūtnes laikā un noteica, ka Konstantinovas 
pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus veiks Ezernieku pagasta pārvaldes un 
Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns.
   Sēdē tika izskatīti jautājumi par: nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosauku-
mu piešķiršanu; zemes nomas tiesību izbeigšanu; zemes nomas līgumu slēgša-
nu; zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu; zemes nomas līgumu 
pagarināšanu; neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; grozīju-
miem zemes nomas līgumos; adrešu piešķiršanu; zemes vienības nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa maiņu; zemes gabala platības precizēšanu; zemes 
nodošanu apakšnomā; zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Svēta Zeme” 
Asūnes pagastā.
   Tika izskatīts papildus jautājums par aizņēmumu transportlīdzekļu iegādei PI 
“Pilsētsaimniecība” un Andrupenes pagasta pārvaldei. Tika nolemts ņemt aiz-
ņēmumu Valsts kasē 30 000,00 EUR apmērā  divu mazlietotu transportlīdzekļu 
iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
   Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu var iepa-
zīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli. 
 

Informāciju sagatavoja: 
Guna Malinovska 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Vēlētāju iniciatīvas Centrālajā 
vēlēšanu komisijā

  Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) ir reģistrētas divas ini-
ciatīvas, par kurām notiek parakstu vākšana.
   Parakstu vākšanas kārība:
• Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupa;
• Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgiem Latvi      
jas pilsoņiem no 18 gadu vecuma;
• Parakstus var vākt 12 mēnešus no iniciatīvas reģistrācijas CVK;
• Lai likumprojektu/Satversmes grozījumu projektu iesniegtu 
Saeimā, to jāparaksta 1/10 daļai balsstiesīgo pilsoņu.
Dagdas novadā par iniciatīvām var parakstīties:
• Pagastu pārvaldēs;
• Dzimtsarakstu nodaļā (Skolas 6, Dagda);
• Bāriņtiesā (Daugavpils 8, Dagda);
• Portālā www.latvija.lv ar drošu e-parakstu.
   Parakstoties jāuzrāda pase vai personas apliecība. Parakstīta 
veidlapa jāiesniedz iniciatīvas grupai.
   Informācijas par parakstu vākšanas nosacījumiem ir pieejama 
CVK mājas lapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas”.

Informāciju apkopoja:
Evita Krūmiņa

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
APSTIPRINĀTI

ar Dagdas novada domes
                     2016.gada 17.marta  lēmumu
                                             (protokols Nr.4, 8.§)

“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Dagdas novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar 
Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likuma 22.panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Dagdas novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Andrupenes 
pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, 
Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts un Dagdas pilsēta, ai-
zliegumu audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Aizliegums Dagdas novada teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus tiek no-
teikts uz 5 (pieciem) gadiem no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”.  

Dagdas novada domes priekšsēdētāja
 S.Viškure 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dagdas novada pašvaldības 2016.gada 17.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 4

„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dagdas novada teritorijā”
   Projekta nepieciešamības pamatojums:
   Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā un trešā daļa nosaka, ka pašvaldības ar 
saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīga-
jā administratīvajā teritorijās vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.
   Dagdas novada administratīvajā teritorijā kopš 2011.gada februāra tika noteikts piecu gadu aizliegums 
audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus. 
    Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību. Bioloģiskā lauksaimniecība nevar pastāvēt līdzās ģenētis-
ki modificēto kultūraugu audzēšanai. Audzējot ģenētiski modificētos kultūraugus, to izplatība blakus 
esošajās teritorijās ir neizbēgama.
Īss projekta satura izklāsts:
  Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūrau-
gus visā Dagdas novada administratīvajā teritorijā. Aizliegums tiek noteikts uz 5 (pieciem) gadiem no 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu:
    Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
  Aizliegums audzēt noteiktas lauksaimniecības kultūras ir uzņēmējdarbības ierobežojums. Savukārt 
uzņēmējiem, kas nodarbojas ar konvencionālo, integrēto vai bioloģisko lauksaimniecību, tiek uzlabo-
ta konkurētspēja. Vietējiem uzņēmējiem, kas ražo bioloģisko lauksaimniecības produkciju, var rasties 
ievērojami finansiālie zaudējumi, ja tiek atļauta ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana.
Informācija par administratīvajām procedūrām:
   Administratīvās procedūras notiek Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā noteiktajā kārtībā.
   Uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts vides dienests, Valsts augu aizsardzī-
bas dienests un Valsts darba inspekcija.
Personas, kuras pārkāpušas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošos normatīvos aktus, sau-
camas pie atbildības.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
   Pirms saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldība informēja sabiedrību par nodomu noteikt aizliegu-
mu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dagdas novadā, publicējot paziņojumu 2016.gada 
25.janvārī Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv un 2016.gada 4.februārī pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”. Termiņš sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildu-
mu iesniegšanai tika noteikts līdz 2016.gada 5.martam. Līdz noteiktajam termiņam no sabiedrības ne-
tika saņemti viedokļi, priekšlikumi vai iebildumi, kas uzskatāms par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Dagdas novada domes priekšsēdētāja
 S.Viškure

Traktortehnikas valsts tehniskā apskate Dagdas novadā 
2016. gadā

    Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos 
ceļu satiksmē un pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktorteh-
nika jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai skatei.
    Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītā-
ja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai 
OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
    Tālrunis uzziņām: 65626350 vai 29284665, 29336238.
   Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējais valsts tehniskās 
apskates laiki un datumi Dagdas novadā 2016. gadā.

Pagasts, ciems Datums Laiks Norises vieta
c. Andzeļi 14.04. 10:15 Darbnīcas
c. Ezernieki 15.04. 10:20 Darbnīcas
Dagdas pag., c. Ozoliņi 20.04. 10:15 Darbnīcas

Šķaunes pag., c. Landsko-
rona

27.04. 10:25 Darbnīcas

Andrupenes pag., c. 
Astašova

13.05. 10:15 Darbnīcas

Andrupenes pag., c. 
Mariampole

16.05. 10:15 Dabniīas

c. Svarinci 18.05. 10:15 Latgales iela 20
Bērziņu pag., c. Porečje 18.05. 12:00 Skolas iela 6
c. Konstantinova 20.05. 10:15 Saules iela 8
c. Asūne 23.05. 10:15 Dārza iela 1
Ķepovas pag., c. Neikšāni 25.05. 10:15 Pagasts

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Krāslava
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Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2016”
   Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības 
budžeta, kopējais pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00 €, viena 
projekta atbalsts - līdz 500,00€.
   Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt:
• grupu līdzdalību sociālās vides un infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju 
un viesu labumam;
• iespēju grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā;
• pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.
   Projektā var piedalīties biedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas 
uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē.
  Projekta ietvaros Dagdas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitā-
tes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apkārtnes labiekārtoša-
na, dabas taku, atpūtas vai sporta laukumu izveide u.tml.
   Termiņi:
    Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2016. gada 4. aprīļa līdz 2016. 

gada 6. maijam.
   Apstiprinātie projekti īstenojami no 2016. gada 23. maija un pabeidzami ne vēlāk 
kā 2016. gada 30. septembrī.
   Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada 
uzlabojumus Dagas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami 
un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. Finansēti tiks izdevumi inventāra, pamat-
līdzekļu un materiālu iegādei, bet netiks finansētas pakalpojumu, darbaspēka un 
citas nolikumā atrunātās izmaksas.
   Ar konkursa nolikumu un pieteikšanās nosacījumiem var iepazīties dagdas nova-
da mājas lapas www.dagda.lv sadaļā Projekti/ Pašvaldības projekti/ Sabiedrība ar 
dvēseli 2016 un drukātā veidā to iespējams saņemt Dagdas novada pašvaldībā, 
Attīstības un plānošanas nodaļā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
   Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības 
un plānošanas nodaļas projektu koordinators Artjoms Gekišs, tālr. 65681437, 
e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv

Izsludināts konkurss “Lauksaimnieks 2016”
  Tiek izsludināts Dagdas novada pašvaldības 
konkurss “Lauksaimnieks-2016”. Konkursa mēr-
ķis ir sekmēt saimniecisko darbību Dagdas nova-
da teritorijā.
   Konkursam var pieteikt vismaz pa vienam preten-
dentam no pagasta katrā grupā, ar nosacījumu, ka 
minētie subjekti iepriekšējo triju gadu laikā nepieda-
lījās konkursā „Lauksaimnieks”.
    Dagdas novada pašvaldības pārvaldes preten-
dentus var izvirzīt līdz 2016. gada 1. jūnijam, bet 
konkursa pieteikuma anketas nomināciju grupās var 
iesniegt līdz 2016. gada 10. jūnijam.
     Konkursa pretendentu izvērtēšana norisināsies no 
15. jūlija līdz 1. septembrim.
    Vērtēšanas komisija Konkursā vērtēs zemnieku, 
piemājas saimniecības, SIA un lauku sētas šādās gru-
pās ar pamatnozari:

• augkopībā;
• lopkopībā;
• bioloģiskajā lauksaimniecībā;
• biškopībā;
• augļkopībā; 
• dārzeņkopībā;
• tūrismā;
• akvakultūrā;
• mājražošanā.
   Katrā no minētājām pamatnozarēm kā atsevišķu 
nomināciju „Gada iesācējs lauksaimniecībā” vērtēs 
tās saimniecības, kuru saimnieciskās darbības ter-
miņš nepārsniedz 2 gadus.
    Vērtēšanas komisija konkursa dalībniekus vērtēs 
pēc vairākiem kritējiem gan pēc kopējiem, gan arī 
pēc katrai pamatnozarei atsevišķiem.
Daži no kopējiem vērtēšanas kritērijiem:

• Kopējais iespaids, vērtējot pieejas ceļus, ceļmalas, 
grāvmalas ainavu;
• Plānojuma lietderīgums, tā atbilstība darba un at-
pūtas vajadzībām, sētas funkciju ērts izvietojums;
• Vides pievilcīgums un mājīgums;
• Saimnieciskā pagalma, ražošanas zonas un pārējās 
teritorijas sakoptība, glītums;
• Saimniecības atpazīstamība: reklāma, produkcijas 
realizācija un konkurēt spēja tirgū;
• Ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi, novērtējums.
    Konkursa dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana 
notiks Dagdas novada lauksaimnieku pasākumā.
  
  Informācija ir pieejama Dagdas novada mājas 
lapā www.dagda.lv / Pašvaldība / Konkursi. Kā 
arī mājas lapā ir pieejama vērtēšanas tabula un 
pieteikuma veidlapa.

Mājdzīvnieku reģistrācija un čipošana
    No 2016. gada 1. jūlija ir noteikta obligāta suņu 
reģistrācija. Visiem suņiem, kuri ir sasnieguši sešu 
mēnešu vecumu, ir jābūt reģistrētiem Lauksaimnie-
cības datu centrā, kā arī apzīmētiem ar mikroshēmu 
jeb čipētiem. Līdz šim Latvijā tika čipoti un reģistrē-
ti tie dzīvnieki, kuri piedalījās izstādēs, vai uz laiku 
tiek izvesti ārpus valsts robežas. Sesku un kaķu či-
pošana un reģistrācija ir brīvprātīga.
   Dzīvnieku reģistrēšana ļaus ātrāk atrast saimniekus 
pazudušajiem vai klaiņojošajiem dzīvniekiem, kā arī 
varēs kontrolēt vakcināciju, piemēram, pret trakum-
sērgu. Obligātās čipošanas dēļ arī patversmēm būs 
vieglāk atrast pazudušo suņu saimniekus, savukārt 
saimniekiem atbrīvoties no mājdzīvniekiem būs daudz 
sarežģītāk. 
   Pirms mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas mājdzīv-
niekam ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu un jābūt 
lolojumdzīvnieka pase. Mājdzīvnieka apzīmēšanu veic 
praktizējošs veterinārārsts.
   Pirmreizējā mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija ir 
maksas pakalpojums, saskaņā ar Lauksaimniecības 
datu centra publisko pakalpojumu cenrādi 7,11 eiro 
par vienu mājdzīvnieku. Mājdzīvnieks nav jāņem līdzi 
pie reģistrācijas.
   Mājdzīvniekus var reģistrēt klātienē:
1. Pie praktizējoša veterinārārsta, ja viņam ir noslēgts 

līgums ar LDC;
2. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošana 
centrā (Alejas ielā 4, Dagdā);
3. Lauksaimniecības datu centrā, Skolas ielā 9, 26. kab., 
Krāslavā (pirmdienās no 10.00 līdz 13.00 (iepriekš pie-
teikties pa tālruni 26515076, 22019976. Mēneša pir-
majā pirmdienā slēgts!)
   Reģistrējot mājdzīvnieku klātienē līdzi, jābūt personu 
apliecinošam dokumentam( pase vai personas aplie-
cība), kā arī mājas (istabas) dzīvnieka pase.
    Reģistrējot mājdzīvnieku pie veterinārārsta, ir papil-
dus izmaksas par apzīmēšanu ar mikroshēmu un lolo-
jumdzīvnieka pases izsniegšanu, ja tas nebija izdarīts 
agrāk, un par datu ievadīšanu LDC datubāzē. 
   Mājdzīvniekus reģistrēt var arī elektroniski:
1. Aizpildītu un parakstītu ar drošu elektronisko pa-
rakstu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu 
jāsūta uz e-pastu: ldc@ldc.gov.lv. Veidlapu izdrukai var 
atrast www.ldc.gov.lv.
2. Izmantojot portāla www.latvija.lv  pakalpojumu “Ie-
sniegums iestādei”. Vispirms nepieciešams autenti-
ficēties ar elektronisko parakstu, ID karti vai internet-
banku.
   Reģistrējot mājdzīvnieku elektroniski, jāpievieno ne-
pieciešamie dokumenti - aizpildīta reģistrācijas veidla-
pa, dzīvnieka pases kopija un maksājumu apliecinošs 

dokuments.
   Gadījumos, ja saimnieki nereģistrēs un nečipos 
savus mājdzīvniekus, ir paredzēts administratīvais 
sods, fiziskām personām no 7 līdz 210 eiro, bet ju-
ridiskām personā no 15 līdz 350 eiro.
   Pēc dzīvnieku reģistrācijas datubāzē, turpmākos no-
tikumus (par dzīvnieka turēšanas vietas maiņu, nāvi, 
pazušanu vai atrašanu, īpašnieka maiņu) dzīvnieka 
īpašnieks varēs reģistrēt bez maksas, izmantojot por-
tālu www.latvija.lv.

Dagdas novada teritorijā strādājošie
veterinārārsti:

Vārds, uzvārds Tālrunis
Leonīds Baranovs 29 32 08 06
Anita Brēdika 26 37 67 59

Vladimirs Esmans 26 39 14 25
Aleksandrs Smoļaņinovs 29 40 62 22
Jānis Lukaševičs 26 23 40 39
Zinaida Siliņeviča 26 25 21 77
Viktorija Spila 29 12 98 73
Inta Vedļa 29 17 00 53

Evita Krūmiņa

Izglītības un kultūras ziņas
   3. martā Rīgā notika 17. ekonomikas  valsts olimpiādes  
3. posms, kurā veiksmīgi startēja Dagdas vidusskolas 
12.klases skolniece Evita Kairiša ( sk. Diāna Stikute), mei-
tene  ieguva 2. vietu valstī. 
    Martā jau desmito reizi notika vokālās mūzikas kon-
kurss “Balsis”, kurā izcilu priekšnesumu sniedza Dagdas 
vidusskolas 4.-5. klašu vokālais ansamblis “Kvartets” (va-
dītāja Rita Kāposte), šis ansamblis skanīgi dziedāja arī 
Latgales novadā, 3. konkursa kārtā Rēzeknē, gūstot 1. 
pakāpes diplomu. 
    8. martā saturīgi un sirsnīgi Dagdas pilsētas pirmssko-
las izglītības iestādē “Saulīte” izskanēja Dagdas novada 
pirmsskolnieku skatuves runas konkurss, bet Dagdas vi-
dusskolā šajā dienā sacentās novada jaunie prātnieki, jo 
notika 7.- 9. klašu konkurss “Viszinis 2016”, kur šo titulu 
izcīnīja Andzeļu pamatskolas 9. klases skolniece Jana 
Krauliša.
    10. martā Aleksandrovas internātskolā notika netradi-
cionālās modes skate. 
   14. martā Rēzeknē notika 13. Latgales novada atklātā 
matemātikas olimpiāde 5.-8. kl. skolēniem, kurā teicamus 
rezultātus guva Dagdas vidusskolas skolēni: 1. vietu - 5. 
klases skolniece Ksenija Barkanova (sk.Irēna Maļkeviča), 
2. vietu - 6.a klase skolēns Ņikita Šaļtis (sk. Aija Babre), 2. 
vietu - 7.a skolēns Jevģēnijs Locs, 3. vietu – 8. klases sko-
lēns Juris Gapaņonoks (sk. Anna Jubele) un Andrupenes 
pamatskolas 7. klases skolēns Jāzeps Kiselevskis (sk. 
Anna Jubele), kurš ieguva 3. vietu.
     15. martā Daugavpils teātrī notika Daugavpils Univer-

sitātes Gada balvas zinātnē un Gada balvas - zināšanu 
un mūžīgās jaunības simbola – Hesperīdu zelta ābola 
– pasniegšanas ceremonija, kuras laikā tika sumināti un 
apbalvoti labākie Daugavpils Universitātes darbinieki, 
studenti un sadarbības partneri par 2015. gadā veikto 
ieguldījumu Universitātes attīstībā un popularizēšanā. 
Nominācijā “Gada skola” titulu ieguva Dagdas vidussko-
la (direktore Vija Gekiša).
    16. martā Viļānos 1. Starptautiskajā un 6. Starpnovadu 
pedagoģisko lasījumu konferencē ar saviem lasījumiem 
piedalījās Dagdas novada skolotāji.
     18. martā Daugavpilī notika desmitā Latgales nova-
da atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kurā 
veiksmīgi startēja Dagdas vidusskolas 10.klases skolnie-
ces Kristīne Andžāne, gūstot 2. vietu un Iveta Rudka 3. 
vietu (sk. Leonora Brence).
    18. martā Daugavpilī Dagdas vidusskolas un Ezernieku 
vidusskolas skolēni piedalījās skolēnu ZPD konferencē, 
gūstot augtu novērtējumu. Iespēju piedalīties Latvijas 
40.skolēnu zinātniskajā konferencē Rīgā izcīnīja Ezernie-
ku vidusskolas 10. klases skolniece Loreta Ieva Dārznie-
ce, 11.klases skolnieces Olita Brenča un Dagnija Vaišļa     
(darbu vadītāja Bronislava Andžāne).
    Martā notika Dagdas novada angļu valodas 5.- 6.kl.,   
mājturības 6.-8.kl., dabas zinību 3.kl. un matemātikas 
olimpiāde 4.klasēm.
    Sadarbībā ar kultūras un mākslas biedrību “Teira Lat-
golys muoksla” tika izsludināts starpnovadu 1.-12.kl. vi-
zuālās mākslas konkurss “Muna tautysdzīsme kruosu vo-

lūdā”, kura laureāti  tiks sveikti 3. Starptautiskajā festivālā 
21. maijā.
    Skolās martā notika diagnosticējošie darbi 3. un 6.kla-
sei, kā arī 12.klašu skolēniem centralizētie eksāmeni an-
gļu un krievu valodā.
    31. martā Dagdas vidusskolā izskanēja koru konkurss 
“Tauriņu balsis 2016”, 1. pakāpes diplomu un iespēju 
piedalīties 2. kārtā Jēkabpilī izcīnīja Dagdas vidusskolas 
2.-4.klašu koris (diriģente Rita Kāposte, koncertmeistare 
Maija Steļmačenoka).
    11.martā TDA “Dagda”  (vadītāja Rita Vaišļa) viesojās 
Lietuvas Republikas Visaginas pilsētā, kur piedalījās XXII 
deju festivālā “Gerve”.       
    12.martā Krāslavā notika Latvijas vokālo ansambļu kon-
kursa pirmā kārta. 2.kārta  notiks 10.aprīlī Bērzgales TN, 
tajā piedalīsies Ezernieku SN vokālais ansamblis “Gam-
ma” (vad. Ilze Platace) un Andrupenes  TN  vokālais  an-
samblis “Saulespuķes” (vad. Karīna  Beikule).
    19.martā Krāslavas Kultūras namā notika deju ska-
te, kurā piedalījās Dagdas novada deju kolektīvi – TDA 
„Dagda” (vadītāja Rita Vaišļa), Andzeļu vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Eži” (vad. Aivars Platacis), Andrupenes vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs „Ondrupīši” (vad. Gunta 
Streļča).
    Visās izglītības iestādēs daudzveidīgi un krāšņi aizritēja 
daudzveidīgie Lieldienu pasākumi.

Dagdas novada IKSN
Informāciju sagatavoja Irēna Maļķeviča
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Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā

   Martā bija daudz asu diskusiju par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā. Kat-
ram iedzīvotājam, kurš vēlējās, bija dota iespēja 
izteikt savu viedokli un uzdot sev interesējošos 
jautājumus SIA “Clean R” pārstāvjiem. Vienal-
dzīgi nepalika arī domes deputāti. Liels paldies 
Dagdas novada iedzīvotājiem par atsaucību. Pie-
dāvājam iepazīties ar atbildēm uz iedzīvotāju un 
deputātu uzdotajiem jautājumiem, un atbildi uz 
Dagdas pilsētas iedzīvotāju iesniegumu.
    Atgādinām, ka ar Dagdas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr.9 par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Dagdas novadā, kas tika 
apstiprināti 2011. gada 28. decembra domes sēdē, 
var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājas 
lapā dagda.lv /pašvaldība/dokumenti/saistošie 
noteikumi, drukātā veidā ir pieejami katra pagasta 
pārvaldē, pašvaldības kancelejā un klientu apkal-
pošanas centrā.
Cik bieži es saņemšu rēķinu?
   Rēķina saņemšanas biežumu Jūs varat izvēlēties 
līguma slēgšanas brīdī. Jūs varat izvēlēties – saņemt 
rēķinu reizi mēnesī, ceturksnī vai pusgadā.
Kad es saņemšu rēķinu?
   Rēķinu Jūs saņemsiet attiecīgā perioda sākumā, 
lai varat prognozēt savus izdevumus, bet apmaksu 
varat veikt pēc tam, kad pakalpojums saņemts. Ja 
izveidosies atšķirība starp “Clean R” atsūtīto rēķinu 
un faktiski sniegto pakalpojumu, pārrēķinu, par pa-
pildu pakalpojumu vai atceltajām izvešanas reizēm, 
saņemsiet nākamajā rēķinā.
Vai pēc līguma noslēgšanas varu mainīt rēķina 
saņemšanas biežumu?
   Rēķina izrakstīšanas biežumu Jūs varat mainīt arī 
līguma darbības laikā, rakstot uz e-pastu kc@cleanr.
lv vai zvanot 67111001.
Kāds ir rēķina apmaksas termiņš?
   Apmaksas termiņš norādīts rēķinā. Ja esat pietei-
cies ceturkšņa vai pusgada rēķinam, varat apmaksāt 
gan visu summu, gan pa daļām (rēķinā katram mē-
nesim norādīts apmaksas datums).
Uzmanību! Veicot rēķina apmaksu obligāti, jānorā-
da rēķina un klienta līguma numurs!
Kas nosaka minimālo sadzīves atkritumu izveša-
nas biežumu?
   Dagdas novada pašvaldība nosaka minimālo iz-
vešanas biežumu. Pakalpojuma sniedzējiem ir pie-
nākums to ievērot. Dagdas novadā ir noteikts, ka 
izvešana jāveic vismaz 1 reize mēnesī.
Vai varu izvēlēties sadzīves atkritumu izvešanu 
biežāk nekā noteikusi pašvaldība?
   Atkritumu izvešana pēc iespējas biežāk vēlama no 
higiēnas viedokļa it īpaši, ja Jūs sadzīves atkritumos 
metat arī pārtikas atkritumus. Tomēr lielākoties vē-

lamo biežumu klienti izvēlas, balstoties uz kopējo 
saražoto sadzīves atkritumu apjomu un konteinera 
tilpumu. Ja pieredze liecina, ka pasūtīto konteineru 
regulāri nākas pārpildīt un, lai nebūtu jāsaņem uz-
rēķins par papildu izvesto apjomu, vēlams izvēlēties 
lielāku konteineri vai biežāku izvešanu.

Vai es varu atcelt izvešanas reizi nepieciešamī-
bas gadījumā?
   Rakstot vai zvanot uz “Clean R”, Jūs varat atcelt vai 
pārcelt atkritumu izvešanas dienu. Tomēr lūdzam 
ņemt vērā, ka tas jādara laicīgi – ne vēlāk kā 24 stun-
das iepriekš. Izmaiņas var pieteikt darba laikā – no 
8:00 līdz 15:00. Ja nebūsiet laicīgi brīdinājuši, sa-
maksa par pasūtīto, bet faktiski neizmantoto pakal-
pojumu tiks iekasēta.
Ko darīt, ja nepieciešama papildus sadzīves at-
kritumu izvešana?
   Jūs varat pieteikt papildu atkritumu izvešanas rei-
zi. Samaksa par papildu atkritumu izvešanas reizi 
tiks iekļauta nākamā perioda rēķinā.
Vai varu mainīt konteinera tilpumu, ja tas izrādās 
par mazu vai par lielu?
   Ja līguma slēgšanas brīdī pieteiktais konteiners 
ir par mazu vai par lielu, Jūs varat pieteikt izmaiņas 
līgumā.
Kā pieteikt izmaiņas līgumā?
 Izmaiņas līgumā aicinām pieteikt zvanot uz 
67111001 vai rakstot uz kc@cleanr.lv, vai vēršoties 
kādā no “Clean R” klientu apkalpošanas centriem: 
Rīgā, Vietalvas ielā 5 vai Daugavpilī, Lāčplēša ielā 
10. Tāpat pieteikumu varat aizpildīt mājas lapas 
www.cleanr.lv e-pakalpojumu sadaļā.
Uzmanību! Zvanot vai rakstot pieteiktās, izmaiņas 
stājas spēkā tikai pēc parakstīta līguma eksemplāra 
saņemšanas. Juridiskās personas izmaiņas līgumā 
var pieteikt tikai rakstiski vai personīgi ierodoties 
klientu apkalpošanas centrā!
Kādu atkritumu apjoma un samaksas aprēķinā-
šanas veidu uzņēmums piedāvā daudzdzīvokļu 
namiem?
   Tagad tiks iekasēta samaksa par faktiski izvesto at-
kritumu daudzumu, dalot to ar daudzdzīvokļu namā 
dzīvojošo cilvēku skaitu. Līdz ar to daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotājiem jāiesniedz informācija uzņēmu-
mam par mājā dzīvojošo cilvēku skaitu.
Uzmanību!  Lai iedzīvotājiem nevajadzētu maksāt 
par “tukšu gaisu”, viņiem pašiem būs jāizrēķina viņu 
daudzdzīvokļu namam atbilstošākie konteineru lie-
lumi un nepieciešamais izvešanas biežums. Vairāku 
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji var apvienoties un 
izveidot vienu atkritumu konteineru novietni uz vai-
rākām mājām.
Kā var izvairīties no situācijas, ka cilvēkiem, ku-

riem nav noslēgts līgums, nemestu savus atkritu-
mus kaimiņu konteineros?
    Lai tāda situācija nerastos, ir piedāvāts uzstādīt at-
slēgas uz konteineriem, kas tiks piešķirtas tikai tiem, 
kam ir noslēgti līgumi. 
Ko darīt cilvēkiem, kuri saražo ļoti mazu atkritu-
mu daudzumu un tie, kas dzīvo viensētās lielā 
attālumā no ceļa?
   Ja atkritumu daudzums ir ļoti mazs, tad ir jāvēršas 
pie atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma un jā-
vienojas par risinājumu konkrētajā situācijā, galve-
nais, lai būtu noslēgts līgums. Šādos gadījumos par 
konteineru novietošanu iespējams vienoties, taču 
katra situācija jāvērtē atsevišķi, lai abām pusēm tas 
būtu izdevīgi. 
Cik man būs jāmaksā par sadzīves atkritumu 
konteineru? Vai tas ir jāpērk?
   Noslēdzot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu ar “Clean R”, konteineris tiek piešķirts lieto-
šanai bez maksas.
Kā rīkoties tiem cilvēkiem, kuriem atkritumus iz-
vest ir nepieciešama tikai kādu laika periodu?
   Ir iespējami terminētie līgumi gadījumos, ja atkri-
tumus ir nepieciešams izvest tikai kādu laika perio-
du, piemēram, vasarā.
Vai iedzīvotāji var lauzt līgumu ar “Clean R”?
    Jebkurš var lauzt līgumu, taču jāņem vērā, ka Latvi-
jas likumdošana paredz, ka ikvienam, kas ražo atkri-
tumus, ir jābūt noslēgtam līgumam ar pašvaldības 
izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. 
Uzmanību! Gadījumā, ja līgums netiks parakstīts, 
uzņēmums par to ziņos pašvaldībai, un tad pašvaldī-
ba var uzlikt sodu par atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpšanu. Sods ir 70-700 eiro fiziskām 
personām un 430-1400 eiro juridiskām personām. 
Kāpēc jāšķiro atkritumi?
   Jo vairāk iedzīvotāji domās par saražoto atkritu-
mu daudzumu un šķirošanu, jo mazāk būs par tiem 
jāmaksā, jo par šķirotu atkritumu nodošanu nav jā-
maksā.
Atkritumu šķirošanas vietas Dagdā:
• Rēzeknes iela 4b;
• Brīvības iela 3b;
• Alejas iela 3a;
• Mičurina iela 3a;
• Brīvības iela 31a;
• Pasta iela 35.
Tuvākajā laikā arī katra pagasta centrā tiks izvietoti 
konteineri atkritumu šķirošanai.
Jautājumu gadījumā iedzīvotāji var vērstie pie 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA 
“Clean R” pa tel. 67111001 vai e-pastu kc@

cleanr.lv
Informāciju apkopoja

Evita Krūmiņa

Atbilde uz Dagdas pilsētas iedzīvotāju iesniegumu
    Dagdas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā - 
Pašvaldība) 2016.gada 16.martā tika saņemts 
(reģ. Nr.3-1.11.1/1/16/228¬) Dagdas pilsētas 
iedzīvotāju kolektīvi parakstīts iesniegums, kurā 
izteikta neapmierinātība ar reālo maksu par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu. 
   Atsaucoties uz iesniegumā norādīto, Pašvaldība 
paskaidro, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 1.punktu un Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.pun-
ktu viena no pašvaldības funkcijām ir sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas organizēšana. Atbilstoši 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pir-
majai daļai pašvaldība izvēlas komersantu, kurš ap-
saimniekos atkritumus, tādā kārtībā, kāda noteikta 
iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos, orga-
nizējot iepirkuma procedūru. Pašvaldības rīkotajā 
konkursā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas 
SIA „Clean R”, kuras piedāvājums tiks atzīts par 
saimnieciski visizdevīgāko, kā arī piedāvātais ta-
rifs par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu starp 
konkursa pretendentiem viszemākais EUR 11,91 
par m3 (bez PVN), savukārt, SIA “Dova” piedāvāja 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 
cenu – EUR 16,45 par m3 (bez PVN).
   Vērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, 
komisija rīkojās saskaņā ar Publisko iepirkuma li-

kuma normām un Atklātā konkursa nolikuma pra-
sībām. Nav pamatota iesniedzēju norāde par to, 
ka Dagdas novada pašvaldības iepirkuma komi-
sija nav ievērojusi iepirkumu procedūras 5.5.2. un 
5.5.9. punktus.
   Latvijas Republikā nav tiesību normu vai labās 
prakses piemēru, uz kura pamata komersantam 
(atkritumu apsaimniekotājam) būtu tiesisks pamats 
veikt šādu aprēķinu (sadzīves atkritumu normatīvais 
daudzums, ko rada viena fiziska persona gadā), lai 
aprēķinātu maksu par sava sniegtā pakalpojuma 
apjomu, kā tas ir bijis laikā, kad sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus Dagdas novadā 
nodrošināja SIA “Dova”. Šāda veida aprēķins (ar 
noteiktu sadzīves atkritumu normatīvo daudzumu, 
ko rada viena fiziska persona gadā) ir negodīgs un 
nevienlīdzīgs attiecībā pret patērētājiem, jo netiek 
uzskaitīts sadzīves atkritumu daudzums, ko faktiski 
rada patērētājs, bet pieņemts (SIA “Dova” līdzšinējā 
prakse), ka patērētājs gadā rada 0,804 m3 sadzīves 
atkritumu.
    SIA „Clean R”, aprēķinot faktiski apsaimniekoto at-
kritumu apjomu piemēro Latvijas teritorijā pieņem-
to un atzīto kārtību, t.i. faktiskais atkritumu apjoms 
tiek noteikts atbilstoši klienta saražotajam atkritumu 
daudzumam. 
    Tādēļ, slēdzot līgumus, patērētājiem ir jānovēr-

tē savi paradumi un jānovērtē aptuvenais sadzīves 
atkritumu daudzums, kurš tiks radīts noteiktā laika 
posmā, attiecīgi, jāizvēlas atbilstošas tvertnes un 
jāpielāgo izvešanas biežumi, jo balstoties uz izvē-
lēto tvertnes tilpumu un izvešanas biežumu arī tiks 
aprēķināta samaksa par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu. 
    Tvertņu tilpumu un izvešanas grafiku jebkurš at-
kritumu radītājs var mainīt, par to nosūtot piepra-
sījumu SIA „Clean R”. Atkritumu apsaimniekotājs ir 
iekļāvis līgumos ar klientiem informāciju par mini-
mālo izvešanas biežumu, kas noteikts Dagdas nova-
da pašvaldības  2011.gada 26.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.9 „Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Dagdas novadā”. SIA „Clean R” klientiem 
būs iespēja izvēlēties atkritumu konteineru tilpumu, 
konteineru skaitu un izvešanas biežumu atbilstoši 
radīto atkritumu apjomam, tomēr izvešanas bie-
žums nebūs retāks, kā noteikts saistošajos noteiku-
mos.
    Jautājumu un neskaidrību gadījumā SIA “Cle-
an R” speciālisti sniegs nepieciešamo informāciju. 
Kontakti saziņai - zvanīt 67111001 vai rakstīt uz 
kc@cleanr.lv.

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors
 Ivars Pauliņš
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“Новости Дагдского Края”

VSPC “Dagda” darbu uzsāka zobu higiēnists
   VSPC “Dagda” darbu uzsāka zobu higiēnists
Pateicoties Dagdas novada pašvaldības piešķirta-
jam finansējumam (EUR 1110,00), tika iegādāts 
un uzstādīts aprīkojums zobu higiēnas veikšanai. 
Šogad ir noslēgts līgums ar VM NVD (Veselības 
ministrijas Nacionālais Veselības dienests), pie-
šķirtas kvotas un darbu veic sertificēs speciālists. 
Pagaidām pakalpojums tiek sniegts vienreiz mē-
nesī trešajā piektdienā, bet, ja pieprasījums pie-
augs, tad darbu varam organizēt biežāk, tai skaitā 
sestdienās.
Zobu higiēna
    Profesionālu zobu higiēnu katram cilvēkam ir ietei-
cams veikt vienu - divas reizes gadā.
Zobu higiēnas laikā speciālists noņems gan cieto, 
gan mīksto zobu aplikumu. Tieši zobu higiēnists pa-
stāstīs, kā kopt mutes dobumu. Regulāri apmeklējot 

zobārstu un, rūpīgi kopjot zobus mājās, ir iespējams, 
ka Jūsu zobiem jauni bojājumi vairs neveidosies!
Zobu higiēnas nepieciešamība
    Higiēnists veic mutes dobuma profilakses pasā-
kumus, kas sevī ietver:
• Virs un zem smaganu aplikuma un zobakmens no-
ņemšana;
• Zobu pulēšanu, zobu starpu diegošana;
• Notīra aplikumu un pigmentus no zobiem;
• Jūtīgu zobu kakliņu pārklāšana ar laku un diskom-
forta likvidēšana;
• Fluora saturošu līdzekļu uzklāšana uz zobiem;
• Izstāsta par pareizu zobu tīrīšanu, diegošanu un 
mutes kopšanas līdzekļu izvēli lietošanai mājās;
• Izstāsta par veselīgiem ēšanas paradumiem.
Der zināt:
    Profesionāli veikta zobu higiēna palīdz izvairīties 

no paradontozes, gingivīta un citām mutes dobuma 
saslimšanām.
• Zobu higiēna ieteicams veikt ne retāk kā reizi sešos 
mēnešos.
• Zobu higiēna ir neatņemama veselīga smaida sa-
stāvdaļa.
• Zobu higiēna palīdz uzturēt Jūsu elpu svaigu.
• Zobu higiēna palīdz baltināt zobus, pateicoties 
abrazīvajām pastām un sodas strūklai.
• Zobu higiēna var būt nesāpīga, pateicoties virsmas 
anestēzijai.

Pēc iepriekšēja pieraksta reģistratūrā pa tālruni 
65653187. 

Bērniem līdz 18 gadiem BEZMAKSAS
VSPC “Dagda” vadītājs

Andris Badūns

Решения заседания думы 
     В начале заседания депутату Айвару Плот-
ке было разрешено зачитать подготовленное 
им информационное сообщение о закупке 
“Сбор и вывоз бытовых отходов в Дагдском 
крае”.  На заседание думы также пришли не-
сколько жителей, которые после прочтения со-
общения покинули зал заседаний. 
   На заседании депутаты утвердили положение 
конкурса проектов самоуправления “Общество 
с душой 2016” и  конкурсную комиссию; поло-
жение конкурса “Dagdas novada ziedu dzīpari 
Latvijas villainē” и решили объявить конкурс са-
моуправления „Крестьянин -2016”.
     Решили принять участие в мероприятии Рыб-
ного фонда и подать заявку на проект „Разра-
ботка правил рыбохозяйственной эксплуатации 
озёр  Йозлас, Патмалниеку и Яновас” общей сто-
имостью 2 018,51 EUR с софинансированием са-
моуправления- 348,48  EUR.
    Утверждены правила „О наполняемости клас-
сов в школах самоуправления Дагдского края 
в 2016 /2017 учебном году”. Правила предусма-
тривают, что можно открывать 1-ые и 5- ые клас-
сы  при количестве не менее двух учеников, и 
создавать объединённые комплекты классов при 
количестве не менее 6 учеников.  
    На заседании думы депутаты уточнили решение 
думы от 18 февраля 2016 года о погашении дол-
га за налог на недвижимое имущество “Mežāres” 
в Андрупенской волости. Рассмотрели вопрос о 
погашении долга за налог на недвижимое иму-

щество  “Stūrīši” в Андзельской волости. 
     Решено аннулировать сведения о деклариру-
емом месте жительства пяти физическим  лицам. 
    Депутаты утвердили обязывающие правила Nr. 
4 „О запрете выращивания модифицированных 
культурных растений в Дагдском крае”. Запрет 
предусмотрен на пять лет. 
    Обществу “Latgalieši” выделено софинансиро-
вание в размере 600,00 EUR для изготовления 
мемориальной доски памяти священника, кано-
ника, писателя и публициста Яниса Василевскиса 
и её установления в Асунском костёле. 
    Обществу “OrhidejasS” переданы в пользова-
ние на 7 лет 5 помещений в принадлежащем са-
моуправлению здании „Zīles 1”в Андзелях.  
    Председателю думы Дагдского края С.Вишкуре 
выделен ежегодный и дополнительный отпуска с 
4 апреля по 17 мая и решено, что выполнять её  
обязанности будет заместитель председателя 
думы Дагдского края Райтис Азинс. 
    Одному физическому лицу выделены жилые 
помещения в Андрупенской волости. 
    Поддержали заключение договора закупки 
недвижимого имущества  „Mežrozītes” в Рабшах 
Дагдской волости; „Lāči” в Озолинях Дагдской 
волости и „Ziedumājas” в Мелькерах Кеповской 
волости.  
    Депутаты рассмотрели вопрос о замещении 
руководителя управы Константиновской воло-
сти Айвара Трулиса на время его отсутствия и 
решили , что обязанности руководителя управы 

Константиновской волости будет исполнять ру-
ководитель Эзерникской и Свариньской управ 
Янис Анджан. 
    На заседании были рассмотрены вопросы: о 
разделе недвижимого имущества и присвоении 
нового наименования; окончании прав на арен-
ду земли; заключении договора на аренду зем-
ли; утверждении результатов аукциона на право 
аренды земли; продлении договора на аренду 
земли; утверждении списка не арендованных 
земельных участков; изменениях в договорах на 
аренду земли; присвоении адресов; изменении 
цели использования земельной единицы недви-
жимого имущества; уточнении площади земель-
ного участка; передачи земли в субаренду; раз-
работке проекта землеустройства “Svēta Zeme” 
в Асунской волости. 
     Были рассмотрены вопросы о займе для при-
обретения транспортных средств для ПС  “Го-
родское хозяйство” и управы Андрупенской 
волости. Решено взять заём в Государственной 
кассе в размере 30 000,00 EUR для приобрете-
ния малопользованных транспортных средств 
для выполнения автономных функций самоу-
правления.
С полным протоколом заседания и приложе-

ниями можно ознакомиться на сайте
 www. dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / 

Novada domes protokoli. 
Информацию подготовила: 

Гуна Малиновска

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

Kā radās doma par sava biznesa uzsākšanu?
   Vispār tā bija ģimenes griba, mums ar māmiņu jau 
ļoti sen gribējās kaut ko savu. Šoreiz sanāca tā, ka es 
savas aplamības dēļ pazaudēju darbu. Es strādāju 
VSPC “Dagda” par pavāri gandrīz 10 gadus, bet tad 
man sagribējās kaut ko pamainīt. Nomainot darbu, 
sapratu, ka tas nav tas, ko gribēju. Un uz to laiku es 
paliku bezdarbniece. Atnākot uz NVA, tur man piedā-
vāja pamēģināt uzrakstīt savu projektu. Varbūt izdo-
sies. Kā redzat, izdevās!
Cik vecs ir Jūsu uzņēmums?
    Maijā būs tikai viens gads.
Par ko gribējāt kļūt bērnībā?
   Mans bērnības sapnis bija kļūt par medmāsu, bet tā 
kā mamma tik maziņu negribēja laist nekur tālu, sāku 
studēt tepat Dagdā Lauksaimniecības skolā (tagad 
– Daugavpils būvniecības tehnikums) par pavāri un 
viesmīli. Uzreiz kā pabeidzu mācīties, Dagdas novadā 
tika īstenots projekts, kad uz gadu ņēma strādāt jaunus 
speciālistus un viņiem maksāja algu. Tur es nostrādāju 
gadu un paliku turpināt darbu.
Kur esat ieguvuši zināšanas, kas ir nepieciešamas 
Jūsu darbības jomā?
   Studēju 4 gadus Lauksaimniecības skolā (tagad – Dau-

gavpils būvniecības tehnikums) par pavāri un viesmīli. 
Vairāk zināšanas apguvu praksē. Pirmā mana prakse 
bija darbs slimnīcā, tur vajadzēja, apmēram, 200 cilvē-
ku pabarot. Vēlāk mamma sāka strādāt pie Maijas Ļev-
kovas atpūtas bāzē, un pēc kāda laika arī es. Dažādus 
mielastus sāku vairāk gatavot jau manā otrajā praksē.
Cik liels ir pieprasījums?
   Ziemas periods ir pats grūtākais, jo pieprasījuma 
gandrīz vispār nav. Tagad jau paliek aizvien vieglāk, jo 
rodas vairāk pasūtījumu. Jau ir pasūtījums uz kāzām, 
kuras notiks vasarā. Ir arī pasūtījumi uz nākamajiem 
mēnešiem. Dažreiz ir tikai viens pasūtījums mēnesī, bet 
ir arī vairāk. Pašlaik visi pasūtījumi bija tikai Dagdas no-
vadā, bet es domāju, ka viss vēl ir priekšā.
Cik plašs ir Jūsu  piedāvāto produktu sortiments?
   Sortiments ir ļoti plašs: vairāk nekā 10 veidu karsto 
ēdienu, pāri 30 vai pat 40 uzkodām, 30 veidu salāti, kā 
arī viss visādas smalkmaizītes, tortes, pīrāgi, kliņģeri utt.
Kā notiek jauna produkta radīšana?
   Daudz ko smeļos no interneta vai dažreiz gadās, ka 
ideju nočiepju no kāda. Daudz ideju smeļos arī kursos. 
Nesen trīs mēnešus braukājām uz kursiem Rīgā, kuros 
sieviete gatavoja vairāk nekā 70 dažādas uzkodas. Arī 
no viņas pāris uzkodas nočiepu, kuras man pašai garšo 
un skaisti izskatās.
Kā domājat attīstīt savu biznesu tālāk?
   Vispār man ir ļoti lieli plāni. Man gribētos iegādāties 
sev tādu kā kempinga mašīnu, lai būtu vieglāk tirgot, jo 
ēdiens ir produkts, kuram ir nepieciešams ledusskapis 
un citi svarīgi nosacījumi.

Vai nebija do-
mas atvērt ka-
fejnīcu vai vei-
kalu? 
   Tas būtu ide-
āli, bet atvērt 
kafejnīcu ir ļoti 
grūti. Ja būtu 
tāda iespēja, 
es, protams, 
gribētu kafej-
nīcu, lai cilvēki 
varētu ēst svai-
gus ēdienus, 
bet nevis pirk-
tus veikalā. 
Kāds ir stimuls 
veidot un attīstīt savu biznesu tieši Dagdas novadā?
   Lai kaut kur citur veido biznesu citi! Es vispār esmu 
savas pilsētas patriote. Mēs ar vīru esam palikuši no 20 
draugiem gandrīz vienīgie Latvijā, pārējie visi ir ārze-
mēs. Mēs esam vajadzīgi te un es negribētu nekur tālāk 
braukt. Pilsētā var būt ir vairāk iespēju, jo tur ir vairāk 
cilvēku. Mums te ir nedaudz grūtāk, jo ir maza pilsēta, 
kurā ir ļoti daudz pensionāru, daudz cilvēku, kuri varbūt 
arī gribētu, bet nevar atļauties daudz ko. Cilvēki iet un 
pērk kaut ko nocenotu sakarā ar to, ka nav naudas.

Gribētu Lanai novēlēt, lai viņas bizness veiksmīgi 
attīstītos! 

Evita Krūmiņa

Vizītkarte
Vārds, uzvārds: Lana Mihailovska
Vecums: 30
Dzīvesvieta: Dagda
Uzņēmuma nosaukums: Mājražošana ”Amor”
E-pasts: mihailovska3@inbox.lv
Tālrunis: 25959326
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Регистрация и чипирование домашних животных 

   С 1 июля 2016 года вводится обязательная регистрация собак. Все собаки, достигшие 
шестимесячного возраста, должны быть зарегистрированы в Сельскохозяйственном 
центре данных, а также помечены микросхемами или чипированы. До этого времени 
в Латвии были чипированы и зарегистрированы те животные, которые участвовали в 
выставках или вывозились на время за границы государства. Чипирование и регистрация 
хорьков и котов являются добровольными. 
     Регистрация животных позволит быстрее найти хозяв потерявшихся или бродячих животных, 
а также позволит контролировать вакцинацию, например, против бешенства. Благодаря 
обязательному чипированию также и приютам будет легче найти хозяев потерявшихся 
животных, в свою очередь, хозяевам животным будет сложнее отказаться от своих домашних 
животных. 
    До регистрации домашнего (комнатного) животного он должен быть помечен микросхемой 
и у него должен быть паспорт домашнего животного. Индетификацию животного проводит 
практикующий ветврач. 
Первичная регистрация домашнего (комнатного) животного является платной услугой, согласно 
тарифу публичных услуг Сельскохозяйственного центра данных-  7,11 евро за одно животное. 
   Домашнее животное не нужно брать с собой на регистрацию. 
   Домашних животных можно зарегистрировать:
1. У практикующего ветврача, если у него заключён договор с СЦД;
2. В Едином государственном и самоуправленческом центре обслуживания клиентов (ул. Алеяс 
4, Дагда);
3. В Сельскохозяйственном центре данных, ул. Сколас 9, 26 каб., в Краславе (по понедельникам 
с 10.00 до 13.00 (предварительная запись по телефонам 26515076, 22019976. Закрыт в первый 
понедельник месяца!)
      Регистрируя животное в очном порядке, следует иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность ( паспорт или удостоверение личности), а также паспорт домашнего (комнатного) 
животного. 
    При регистрации животного у ветврача существует дополнительная плата за чипирование и 
выдачу паспорта домашнего животного, если этого не было сделано раньше, и ввод данных в 
базу данных СЦД. 
Домашних животных можно также зарегистрировать в электронном формате:
1. Заполненный и подписанный электронной подписью бланк регистрации домашнего 
(комнатного)животного следует послать на э- почту: ldc@ldc.gov.lv. Бланк для распечатки 
можно найти www.ldc.gov.lv.
2. Используя услугу портала www.latvija.lv   “Iesniegums iestādei”. Прежде всего нужно 
авторизоваться с помощью электронной подписи, идентификационной карты или интернет 
банка. 

  При регистрации животного в электронном формате нужно приложить необходимые 
документы: заполненный бланк регистрации, копию паспорта животного и документ, 
подтверждающий оплату. 
  В случае, если хозяева не зарегистрируют и не пометят чипами своих домашних животных, 
предусмотрен административный штраф: физическим лицам от 7 до 210 евро, а юридическим 
лицам от 15 до 350 евро. 
  После регистрации животного в базе данных все дальнейшие события (о месте содержания 
животного, смерти, потери или нахождении, смене собственника) хозяин животного сможет 
бесплатно регистрировать, используя портал   www.latvija.lv.

Ветврачи, работающие на территории Дагдского края:

Имя, фамилия № телефона
Леонид Баранов 29 32 08 06
Анита Бредика 26 37 67 59
Владимир Эсман 26 39 14 25
Александр Смолянинов   29 40 62 22
Янис Лукашевич 26 23 40 39
Зинаида Силиневича 26 25 21 77
Виктория Спила 29 12 98 73
Инта Ведля 29 17 00 53

Эвита Круминя

   Дагдский Римский католический приход Пресвятой Троицы получил финансиро   
вание от  самоуправления Дагдского края на пошив одежды для процессии, поэ-
тому необходимо снять мерки с детей. 
    Всех родителей доброй воли, которым не безразличен Бог и христианская жизнь, при-
глашают подать заявки на участие детей в процессии, как и тех, которые уже участвуют 
в процессии. Особенно ждем новых участников. Подавать заявки можно руководителю 
процессии и Сандре Вигуле по моб. тел.. 29962887.

Самоуправление Дагдского края 
объявляет конкурс проектов „Обще-

ство с душой 2016”
   Поддержанные проекты будут финансироваться из бюд-
жета самоуправления Дагдского края, общее доступное 
финансирование мероприятия - 5 000,00 €, поддержка 
одного проекта- до 500,00€.
    Целью конкурса является финансовая поддержка:
• участия групп в улучшении социальной среды и инфраструк-
туры на благо жителей края и гостей;
• возможности для групп получить опыт осуществления само-
инициативных проектов;
• мотивации гражданского развития общества Дагдского 
края.  
   В проекте могут принять участие общества и незарегистри-
рованные группы жителей, которые хотят улучшить качество 
жизни в своём округе. 
    В рамках проекта будет возможно осуществить, например, 
такие мероприятия: оборудование детских игровых площа-
док, благоустройство окрестных территорий многоквартир-
ных домов, создание природных троп, мест для отдыха или 
спортивных площадок и т.д. 
    Сроки:
    Заявки проектов на конкурс подаются с 4 апреля 2016 года 
до 6 мая 2016 года. 
Утверждённые проекты осуществляются с 23 мая 2016 года 
и должны быть закончены не позднее, чем 30 сентября 2016 
года. 
    В рамках проекта будут выделены финансовые средства на 
осуществление таких проектов, которые показывают улучше-
ние в инфраструктуре и социальной области Дагдского края, 
будут публично доступны и будут осуществлены силами самих 
жителей. Будут финансироваться расходы на приобретение 
инвентаря, основных средств и материалов, но не будут фи-
нансироваться издержки на услуги, рабочую силу и другие, 
оговорённые в положении. 
    С положением конкурса и условиями подачи заявок мож-
но ознакомиться на домашней странице Дагдского края www.
dagda.lv в разделе Projekti -> Pašvaldības projekti -> Sabiedrība 
ar dvēseli 2016 , в распечатанном виде можно получить в само-
управлении Дагдского края в Отделе развития и планирова-
ния по адресу ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. 
    Координатор конкурса и контактное лицо для спра-
вок и вопросов: координатор проектов Отдела разви-
тия и планирования Артём Гекиш, тел. 65681437, э-почта                                    
artjoms.gekiss@dagda.lv.

В Эзерниеках построят 
спортивный зал 

   Уже в этом году начнётся строительство спортивного зала 
при Эзерниекской средней школе. 
   До этого ученики Эзерниекской средней школы занимались 
спортом в актовом зале, который был приспособлен для спор-
тивных занятий. В 2014 году актовый зал был реновирован и 
заниматься спортом там уже не желательно. В 2016 году депу-
таты думы Дагдского края приняли решение начать строитель-
ство спортивного зала в Эзерниеках. 
   На данный момент уже готовы технические документы на 
строительство спортивного зала, а в ближайшее время будет 
объявлена закупка на строительство. Летом планируется на-
чать строительные работы. 
   Спортивный зал предусмотрено разместить у северо-запад-
ной торцевой стены Эзерниекской средней школы. Строи-
тельство будет состоять из возведение одноэтажного спор-
тивного зала и двухэтажной пристройки. В спортивном зале 
будут баскетбольная и волейбольная площадки. На первом 
этаже пристройки предусмотрена раздевалка, туалет, душ, 
помещение для инвентаря и вспомогательные помещения. На 
втором этаже разместится зал для настольного тенниса, тре-
нерские помещения, а также открытый балкон, который смо-
гут использовать зрители и болельщики. 
    Спортивный зал будет построен на средства самоуправле-
ния, и на эти цели будет взят заём в Государственной кассе. 
Приблизительные затраты на строительство на строительство 
спортивного зала планируются в размере 640 000 €.

Гуна Малиновска, 
руководитель Отдела общественных отношений и коммуникаций 

зрения и задать интересующие его вопросы представителям ООО “Clean R”. Не остались 
равнодушными и депутаты думы. Большое спасибо жителям Дагдского края за отзывчивость. Предлагаем ознакомиться с ответами на вопросы, за-
данные жителями и депутатами. 
Как часто я буду получать счета?
    Как часто получать счета, Вы можете выбрать во время заключения договора. Вы можете выбрать: получать счёт раз в месяц, квартал или в полугодие.
Когда я получу счёт?
    Счёт вы получите в начале соответствующего периода, чтобы могли прогнозировать свои расходы, но оплату можете произвести после того, как получите 
услугу. Если образуется разница между счётом, присланным “Clean R”, и фактически предоставленной услугой, перерасчёт за дополнительную услугу или отме-
нённый вывоз мусора получите в следующем счёте. 
Смогу ли после заключения договора изменить частоту получения счетов?
    Частоту получения счетов Вы можете менять и во время действия договора, написав на э- почту kc@cleanr.lv или позвонив 67111001.
Каков срок оплаты счёта?
    Срок оплаты указан в счёте. Если Вы заявили о получении счёта раз в квартал или полугодие, можете оплачивать как всю сумму, так и по частям (в счёте для 
каждого месяца указана дата оплаты).
Внимание! Оплачивая счёт, обязательно нужно указать номер счёта и договора!                                                                     /..продолжение статьи на следующей странице/

Сбор и вывоз бытовых отходов в Дагдском крае
    В марте было много острых дискуссий об сборе и вывозе бытовых отходов в Дагдском 
крае. У каждого жителя, который хотел, была возможность высказать свою точку 
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В ЦЗСУ “Дагда” начинает работу стоматолог-гигиенист 
   Благодаря финансированию, выделенному 
самоуправлением Дагдского края (1110.00 
евро), было приобретено и установлено обо-
рудование для проведения зубной гигиены. 
В этом году заключён договор со Службой на-
ционального здоровья Министерства здравоох-
ранения, выделены квоты и работу выполняет 
сертифицированный специалист. Пока услуга пре-
доставляется один раз в месяц в третью пятницу, 
но, если спрос вырастет, тогда работу сможем ор-
ганизовать и чаще, в том числе по субботам. 
  Зубная гигиена. 
   Каждому человеку желательно проводить зуб-
ную гигиену один- два раза в год. Во время зубной 
гигиены специалист снимет и твёрдый, и мягкий 
зубной налёт. Именно стоматолог-гигиенист рас-
скажет, как ухаживать за полостью рта.
   Если регулярно посещать зубного врача, про-
водить гигиенические процедуры и старательно 
ухаживать за зубами в домашних условиях, то, 
возможно, новых повреждений ваших зубов не 

будет!  
   Необходимость зубной гигиены.
     Проведёт профилактические мероприятия 
полости рта, которые включают в себя:
• Снятие зубного налёта и наддесневого и поддес-
невого зубного камня; 
• Это проводят при помощи ультразвукового ап-
парата и ручных инструментов; 
• Полирование зубов с использованием специаль-
ных абразивных паст и порошков.
• Очистение налета и пигментов с зубов. 
• Очищение промежутков между зубами при по-
мощи нити;
• Покрытие лаком чувствительных зубных шеек и 
ликвидация дискомфорта; 
• Нанесение на зубы фторосодержащих средств 
(геля, пены и лака);
• Специалист  проинформирует о правильном 
очищении зубов, нитях и выборе средств по ухо-
ду за полостью рта для использования в домашних 
условиях; 

• Расскажет о принципах здорового питания. 
   Полезная информация:
• Зубная гигиена:
• это снятие твёрдого и мягкого налёта; 
• помогает избавиться от пародонтоза, гингивита 
и других заболеваний полости рта;
• желательно проводить не реже одного раза в 
течение шести месяцев;
• неотъемлемая часть здоровой улыбки;
• помогает поддерживать ваше дыхание свежим. 
• проводится в комбинации ручных инструментов 
и ультразвукового скелера;
• помогает отбеливать зубы при помощи абразив-
ной пасты и содового фонтана;
• может быть безболезненной благодаря анесте-
зии поверхности. 

По предварительной записи в регистратуре 
по телефону 65653187

Детям до 18 лет БЕСПЛАТНО
Руководитель ЦЗСУ “Дагда” Андрис Бадунс

/...продолжение статьи “Обхозяйствование бытовых отхо-
дов в Дагдском крае“/
Кто определяет минимальную частоту вывоза 
бытовых отходов?
    Минимальную частоту вывоза определяет само-
управление Дагдского края. Обязанность опера-
тора  – её соблюдать. В Дагдском крае установле-
но, что вывозить отходы следует не менее одного 
раза в месяц.  
Могу ли я выбрать вывоз бытовых отходов 
чаще, чем установлено в самоуправлении?
    По возможности более частый вывоз желате-
лен и с точки зрения гигиены, особенно, если вы 
выбрасываете в бытовaые отходы и пищевые от-
ходы. Однако, выбирая желаемую частоту вывоза 
отходов, клиенты основываются на объёме произ-
водимых бытовых отходов и ёмкости контейнера. 
Если по опыту подтверждается, что присланный 
контейнер приходится регулярно переполнять, 
желательно выбрать больший контейнер или уве-
личить частоту вывоза. 
Могу ли отменить вывоз отходов в случае не-
обходимости?
    Написав или позвонив в “Clean R”, Вы можете 
отменить или перенести день вывоза. Однако 
просим иметь ввиду, что это следует сделать сво-
евременно – не позднее, чем за 24 часа. Подавать 
заявки об изменениях можно в рабочее время с 
8:00 до 15:00. Если не предупредите заблаговре-
менно, плата за заказанную, но неиспользованную 
услугу, будет взиматься. 
Что делать, если необходим дополнительный 
вывоз бытовых отходов?
    Вы можете подать заявку на дополнительный вы-
воз. Плата за дополнительный вывоз отходов будет 
включена в счёт за следующий период. 
Могу ли изменить ёмкость контейнера, если он 
окажется маленьким или большим?
    Если контейнер, на который подали заявку во 
время заключения договора, оказался маленьким 
или большим, Вы можете подать заявку на измене-
ние договора. 
Как подать заявку на изменение договора?
    Подать заявку на изменение договора, можно 
позвонив по тел. 67111001 или написав kc@cleanr.
lv, или обратившись в один из центров обслужива-

ния клиентов “Clean R“: ул. Виеталвас 5 в Риге или 
ул. Лачплеша 10 в Даугавпилсе. Также заявку мож-
но заполнить на домашней странице www.cleanr.lv 
в разделе э- услуг.
Внимание! Позвонив или написав заявку, измене-
ния вступают в силу только после получения под-
писанного экземпляра договора. Юридические 
лица могут подать заявку на изменение договора 
только в письменном виде или лично явившись в 
центр обслуживания клиентов!
Каков объём отходов и способ расчёта опла-
ты предприятие предлагает многоквартирным 
домам?
    Сейчас оплата будет рассчитываться от факти-
ческого объёма вывезенных отходов, разделив 
его на число жителей многоквартирного дома. 
В связи с этим жителям многоквартирных домов 
следует предоставить предприятию информацию 
о числе жителей в доме. 
Внимание!  Чтобы жителям не пришлось платить 
за “воздух”, им самим нужно будет рассчитать ве-
личину контейнеров, соответствующую их много-
квартирным домам, и необходимую частоту выво-
за. Жители нескольких многоквартирных домов 
могут объединиться и определить одно место для 
мусорных контейнеров для нескольких домов. 
Как можно избавиться от ситуации, чтобы 
люди, которые не заключали договор, не бро-
сали свои отходы в соседние контейнеры?
    Чтобы такая ситуация не возникла, предложено 
установить ключи на контейнеры, которые будут 
выделены только тем, с кем заключён договор. 
Что делать тем людям, которые производят 
очень малое количество мусора, и тем, кто жи-
вёт на хуторах в большом отдалении от доро-
ги?
    Если объём отходов очень маленький, тогда сле-
дует обратиться к предприятию по сбору и вывозу 
отходов и договориться о решении в конкретной 
ситуации; главное, чтобы был заключён договор. В 
таких случаях об установке контейнера возможно 
договориться, однако каждая ситуация оценива-
ется отдельно, чтобы обеим сторонам было выгод-
но. 
Сколько мне нужно будет платить за мусорный 
контейнер? Нужно ли его покупать?

    Заключив договор об сборе и вывозе отходов 
с “Clean R” контейнер для использования предо-
ставляется бесплатно.  
Как следует действовать тем людям, у которых 
вывозить мусор необходимо только какой-то 
период времени ?
     Возможны временные договоры в случаях, если 
вывозить отходы необходимо только в какой- то 
период времени, например, летом. 
Могут ли жители разорвать договор с “Clean 
R”?
    Любой может разорвать договор, однако сле-
дует иметь в виду, что законодательство Латвии 
предусматривает, что у каждого, кто производит 
отходы, должен быть заключён договор с пред-
приятием по сбору и вывозую отходов, выбран-
ным самоуправлением. 
Внимание! В случае, если договор не будет под-
писан, предприятие сообщит об этом самоуправ-
лению, и тогда самоуправление может наложить 
штраф за нарушение правил обхозяйствования 
отходов. Штраф физическим лицам-  70-700 евро, 
и юридическим лицам- 430-1400 евро. 
Зачем нужно сортировать отходы?
    Чем больше жители будут думать о количестве 
производимых отходов и их сортировке, тем 
меньше будут за них платить, так как за сдачу со-
ртированных отходов платить не нужно. 
Места сортировки отходов в Дагде:
• ул. Резекнес 4б;
• ул. Бривибас 3б;
• ул. Алеяс 3a;
• ул. Мичурина 3a;
• ул. Бривибас 31a;
• ул. Паста 35.
   

 Также в ближайшее время в каждом волостном 
центре будут установлены контейнеры для сорти-
ровки отходов. 
    В случае возникновения вопросов жители 
могут обращаться к предприятию по обхо-
зяйствованию отходов ООО “Clean R” по тел. 
67111001 или по э-почте kc@cleanr.lv

Информацию подготовила 
Эвита Круминя 

Уважаемые читатели “Новости Дагдского края”! 

    Идёт время, меняются люди и меняется жизнь вокруг них. В информационном издании также произошли измене-
ния. В дальнейшем за информационное издание самоуправления Дагдского края “Новости Дагдского края” будут 
ответственны и разделят  одну должностную нагрузку два редактора: Эвита Круминя будет отвечать за содержание 
издания (э- почта evita.krumina@dagda.lv, тел. 65681721, моб. тел. 29190911) и Эвика Муйзнице обеспечит макет и 
визуальное оформление (э- почта evika.muizniece@dagda.lv). 
    Приглашаем также и Вас, жителей Дагдского края, принять участие в создании газеты! Присылайте идеи для историй успе-
ха, вопросы, на которые хотели бы получить ответы, а также можете сообщать о какой- либо другой полезной информации 
, которая была бы интересна остальным читателям. Информацию можно посылать по э- почте evita.krumina@dagda.lv (Evita 
Krūmiņa) или по почте в самоуправление Дагдского края по адресу ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край, LV-5674 с пометкой 
“Dagdas Novada Ziņas”. Информацию для газеты можно присылать до 25 числа каждого месяца. 
     С мая месяца издание “Новости Дагдского края” будет издаваться отдельно на латышском языке и на русском языке. Номер 
на латышском языке будет доступен во всех предыдущих пунктах размещения, а номер на русском языке будет доступен по 
просьбе жителей только в Центре обслуживания клиентов и в управах волостей. Также приглашаем жителей высказать свою 
точку зрения об издании “Новости Дагдского края”, так как для нас важно, чтобы вы получали нужную вам информацию!

Эвита Круминя 
Эвика Муйзниеце   
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Avgustovs Stanislavs
(dz.1952.g.)

Drīksna Magdalēna 
(dz.1934.g.)

Jonina Zofija 
(dz.1945.g.)

Korotkovs Edgars
 (dz.1997.g.)

Lapiņš Jānis
 (dz.1933.g.)

Maslova Naina 
(dz.1941.g.)

Rabša Stanislavs
 (dz.1952.g.)

Varpahovska Janīna 
(dz.1937.g.)

Vjaters Vilgelms 
(dz.1933.g.)
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 (dz.1930.g.)

Ciršs Vladimirs 
(dz.1954.g.)

Kaupužs Arnolds 
(dz.1950.g.)
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aizgājēju tuviniekiem 

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!

Sirsnīgi sveicam
 skaistajā dzīves jubilejā!

Aprīļa jubilāri Dagdas novadā
Dzimušie* Dagdas novadā martā

Apsveicam ar  mazuļa  
piedzimšanu!

Viss plaukst! Atcerēsimies kaut ko par ziediem...
Pagāgušās krustvārdu mīklas atminējumi:
Horizontāli:
3. amerikāņi; 4. Piecas  6. Zvaniņš 7. Putnu dzīšana 
9. Amerikas Savienotās Valstis 13. Kuličs 14. Cālis 
17. Latvija 18. Šūpošanās
Vertikāli: 1. Senās Romas impērijas 2. Zaķis 5. 
Kristus asinis 8. Divas 9. Atdzimšanu 10. Ausis 11. 
Auglību 12. Itālija 15. Pisanka 16. Faberžē 19. Os-
taras

14. Šis zieds Latvijas iedzīvotājiem vis-
biežāk asociējas ar vecvecāku mājām. Tā 
nozīme – dziedināšana, dzīvība, laimīga 
laulība, līksma dzīve. 16. Šis zieds saka tā 
saņēmējam: „Tu esi brīnišķīgs draugs „ 17. 
Savulaik uzskatīts, ka šo ziedu sastāvā ir īsts 
zelts, tāpēc tās iemantojušas ļoti izsmal-
cinātu nozīmi. 18. Šie jaukie pavasara ziedi 
simbolizē draudzību un cerību, taču Viktori-
jas laikmetā tās bija bruņniecības simbols.

4. Senie romieši šos ziedus veltīja 
miega dievam Morfejam. Kā vēsta 
leģenda: „Katrā ziedā - viegli sapņi!”.  
5. Šīs puķes skaidrojums – ’’mans 
liktenis ir tavās rokās’’.  6. Mīlestī-
bas simbols un talismans, uzticība, 
arī - vientulības skaistums. Rudens 
ziedi, kas saistās ar skolas sākšanos. 
8. Šis zieds zied dažādās krāsās, bet 
tieši violetas krāsas zieda nozīme 
ir „lūdzu piedošanu”. Ziedam ir ļoti 
spēcīga smarža. 9. Šajā valstī nav 
pieņemts iet ciemos ar ziediem, jo 
tad saimnieki uzskatīs, ka viņu māja 
laikam ir tik neglīta, ka to vajag iz-
daiļot. 12. Pēc izskata šīs dzīvespri-
ecīgi dzeltenās un pilnīgās puķes 
rada draudzīgu un ļoti priecīgu ie-
spaidu, taču patiesībā vēsturiski šīm 
puķēm skaidrojums saistīts ar kara 
pieteikšanu.  13. Zieda nozīme - 
uzticība, laipna sagaidīšana, laimes 
atgriešanās. Asociējas ar skolas 
beigām. 15. Lai arī ir grūti pretoties 
šim skaistumam, to senais skaidro-
jums attiecināms uz piesardzību, jo 
paši ziedi ir indīgi. 

Vertikāli: 1. Lai 
arī šīs puķes mūsu 
acīs nav ieguvušas 
to labāko reputā-
ciju, rozā krāsas 
zieds nozīmē, ka 
cilvēks, kam to dā-
vina, nekad netiks 
aizmirsts. 2. Sim-
bolizē romantiku, 
sapņainību, iztēli 
un atzīšanos mīles-
tībā. Turcijas ofi ciā-
lais zieds. 

Horizontāli: 3. Apstādījumu 
zieds, kura nozīme ir Reliģioza 
aizraušanās, Cietsirdība, 7. „Zie-
du karaliene”. 10. Viktorijas laik-
metā zieds tika dāvināts tiem, kas 
tika nicināti un nīsti. Mūsdeinās 
to izmanto kā garšaugu. 11. Šīs 
puķes tikušas uzskatītas par skai-
stuma un pilnības simbolu. Tās 
tikušas pat pielūgtas. 

-70-
Antonova Lidija, 

28.04., Andzeļu pag.
Kaškurs Tadeušs, 

07.04., Ķepovas pag.
Ņikitenko Natālija, 

16.04., Dagda
Sokolova Irina, 

25.04., Andrupenes pag.
Stankeviča Ņina, 

18.04., Svariņu pag.
Vaivode Helēna,

12.04., Bērziņu pag.

-75-
Andžāne Valentīna,

 16.04., Dagda
Bartķevičs Nikolajs, 

12.04., Dagda
Beitāne Marija, 
14.04., Andrupenes pag.

Golubevs Genādijs, 
17.04., Asūnes pag.

Grabovska Antoņina, 
11.04., Andzeļu pag.
Murāne Irina, 

23.04., Dagda

Romaška Malgožata, 
01.04., Asūnes pag.
Šaļtis Antans, 

12.04., Dagda

-80-
Andrejeva Genovefa, 

14.04., Dagda
Konošonoka Irēna,

 04.04., Dagda
Spila Terēzija 
12.04., Dagdas pag.

Vaišļa Jāzeps, 
02.04., Ezernieku pag.

-85-
Lukaševica Veronika, 

26.04., Andrupenes pag.
Platacis Jānis, 
11.04., Bērziņu pag.

Stikuts Bronislavs, 
09.04., Dagda

Svarinska Monika, 
02.04., Bērziņu pag.

-100-
Ermansone Natālija, 
27.04., Ezernieku pag.

Beitāne Amālija
Sukovatcins Damirs

Nagļa Deivids
Vjatere Laura

Markova Katrīna
Urtāne Darja

Apgūsti iespējas – pilnveido sevi! Varbūt šī būs iespēja 
paaugstināt savu dzīves kvalitāti.

Gaidām Tevi Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljonā 
Preiļos!

KĻŪSTI PAR ZEMESSARGU!
Zemessardze Tev nodrošinās, 30 apmaksātas dienas gadā 

(~30 euro par mācību vai dienesta uzdevumu izpildes dienu), 
formastērpu un ekipējumu, medicīniskās pārbaudes un vak-
cināciju, atbilstošu apmācību, atraktīvus kolēģus un zinošus 

instruktorus.
KĻŪSTI PAR KARAVĪRU!

Profesionālais dienests Tev nodrošinās progresīvu un konku-
rētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas, sociālās garanti-

jas, interesantu darbu komandā!
Kontakti:

Litavnieki, Preiļu pagasts,
Preiļu novads, LV 5301

Tālr.Nr.65307066; mob.28312554
e-pasts: 35bn@mil.lv




