
Pasākumi Dagdas 
novadā aprīlī:

Vasali, šudiņ!
  Nu ituo mieneša es, Evika 
Muizniece, byušu izdavuma 
“Dagdas Novada Avīze” re-
daktore. Nikuo daudz jau na-
sagrib teikt, par tū ka tycu, ka 
dorbs, na vuords ruoda cylvā-
ku. Par tū vīneigais, kū apsaje-
mu ir struoduot, a tod jau nu 
Jius dzierdiešu i zynuošu, kas es 
par cylvāku i kai muns dorbs nu 
molys izaver… 
Īdvasmys i puču pylnu Jius pa-
vasari - „Zuole cauri     asfaltam 
deigst, naraudi, tok lauzīs tai 
leidza”! /”Bez PVN”/

Evika Muizniece,
„Dagdas Novada Ziņas” redaktore

“Dagdas Novada Ziņas”nākamais numurs iznāks 7. maijā

Paveries debesīs, ieklausies vējā,
Jūti kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu

Mūža garumā sadzirdēt ļauts.
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,

Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.

Lieldienu saule atspīd arvien.

Turpmākā Zemes tecējumā ap Sauli dienas 
gaisma turpina pieaugt un nakts tumsa sama-
zināties.

Lai līdz ar dienas garumu aug dzīvesprieks, 
darba spars un gaišas domas pārtop paliekošos 
darbos!

Dagdas novada pašvaldība

 ► 8.aprīlī plkst.17.00-19.00 
Dagdas novada JIC 
“Parka rozes” notiks 
improvizācijas meistar-
klase “Lieldienas zaķu 
kvartāls”

 ► 10.aprīlī plkst.14.00  
Andrupenes BJIC notiks 
tikšanās ar priesteri 
J.Voverovu

 ► 16.aprīlī plkst.14.00 
Andrupenes BJIC notiks 
galda spēļu diena           

 ► 24.aprīlī Asūnes TN 
notiks Dagdas novada 
skolu 9.klašu pasākums 
„Es esmu piederīgs 
Dagdas novadam”

 ►  26.aprīlī plkst.15.00 
Dagdas novada Tautas 
namā notiks XII Galda 
dziesmu un „gvelžu” sa-
iets „Auni kõjas, lakstei-
gola!” Ieeja bezmaksas

 ► 29.aprīlī plkst.17.00 Da-
gdas novada JIC”Parka 
rozes” notiks Dagdas 
novada motorolleru 
sezonas atklāšana

 ► 30. aprīlī Andrupenes 
BJIC,  Andzeļu BJC 
un Dagdas novada 
JIC”Parka rozes” notiks 
Latviešu fi lmu vakars

Latvijas Republikā 
šajos svētkos ob-
ligāti jāizkar LR 
valsts karogs:

1.maijs - Darba svētki, 
Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces sasauk-
šanas diena
4.maijs - Latvijas Repub-
likas Neatkarības dekla-
rācijas pasludināšanas 
diena

Svētku un atceres dienas 
- šajās dienās ieteicams 
izkārt LR valsts karogu:

3.aprīlis - Lielā piektdiena
5.aprīlis - Pirmās Lieldie-
nas
6.aprīlis - Otrās Lieldienas

Valsts karogu var pacelt 
vai citādi lietot arī tautas, 
darba vai ģimenes svēt-
kos, atceres dienās, kā arī 
citos gadījumos, garantē-
jot pienācīgu cieņu pret 
valsts karogu, saskaņa ar 
likumu.

Kārtīgs latvietis arī applūdušu 
pļavu nosvilinās! Joks jokam, 
bet kā jau katru gadu – Latvi-
jā atkal sākusies “kūlas dedzi-
nāšanas sezona”, kas aizne-
susi līdzi jau vairākas dzīvības. 
Diemžēl, cilvēciskais faktors 
– dzīvnieku, augu, cilvēku un 
viņu dzīves vides neatgriezenis-
ka bojāeja – ne vienmēr spēj 
apturēt kūlas dedzinātājus, 
tādēļ informējam par citiem 
zaudējumiem, kas noteikti sa-
gaida, piekopjot šo “pavasara 
sporta veidu.”
   Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD)
informē :
   Saistībā ar kūlas ugunsgrē-
kiem VUGD kontrolē, vai tiek ie-
vērotas Ministru kabineta 2004.
gada 17.februāra noteikumu 
Nr.82 „Ugunsdrošības notei-
kumi” prasības. Ja konstatēts 
pārkāpums, tiek uzsākta admi-
nistratīvā lietvedība saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksu (LAPK).
Normatīvajos aktos ir paredzēti 
šādi sodi:
• atbilstoši LAPK 179.panta 
ceturtajai daļai par kūlas de-
dzināšanu uzliek naudas sodu 
fi ziskajām personām 280 – 700 
eiro;
• atbilstoši LAPK 51.panta ot-
rajai daļai par zemes apsaim-
niekošanas pasākumu neizpil-
dīšanu un zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos, 
uzliek naudas sodu fi ziskajām 
personām no 140 – 400 eiro, bet 

juridiskajām personām - no 700 
- 2900 eiro;
• saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu 21.punktu, zemes 
īpašniekiem (valdītājiem) jā-
veic nepieciešamie pasākumi, 
lai objekta teritorijā nenotik-
tu kūlas dedzināšana. Par šās 
prasības pārkāpšanu, atbilstoši 
LAPK 179.panta pirmajai daļai 
VUGD uzliek naudas sodu fi zis-
kajām personām no trīsdesmit 
līdz divsimt astoņdesmit eiro, 
bet juridiskai personai – 280 –   
1 400 eiro.
   Kā arī VUGD sadarbojas ar 
Lauku atbalsta dienestu, ku-
ram sūta informāciju par kūlas 
degšanas vietām. Ja ir degusi 
kūla, zemes īpašniekiem tiek 
samazināts Eiropas Savienības 
platību maksājums – arī tādā 
gadījumā, ja pats zemes īpaš-
nieks nav vainīgs pie notikušās 
nelaimes.
  Situācijās, kad iedzīvotā-
ji pamana kūlas ugunsgrēku, 
nekavējoties ir jāzvana VUGD 
uz tālruni 112 un jānosauc pre-
cīza adrese vai pēc iespējas 
precīzāk jāapraksta vieta, kur 
izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jā-
nosauc savs vārds, uzvārds un 
telefona numurs un jāatbild uz 
dispečera jautājumiem.
    Degošu pērno zāli jeb kūlu 
var mēģināt apdzēst ar ūdeni, 
smiltīm, vai arī izmantojot koku 
zarus, piemēram, egļu zarus. 
Nav ieteicams mēģināt liesmas 
apdzēst tām uzkāpjot virsū, jo, 
iespējams, apavu zole var ne-

izturēt uguns radīto karstumu, 
kā arī no karstuma var aizdeg-
ties drēbes. Dzēšot liesmas vai 
glābjoties no tām ir jāstāv iz-
degušajā pusē, aptuveni 1-2 
metru attālumā no liesmām, jo 
tādējādi, ja liesmas pēkšņi mai-
nītu virzienu, iedzīvotājs būtu 
mazāk apdraudēts. Jūtot, ka 
kūlas ugunsgrēka dzēšana nav 
droša, iedzīvotājam, lai neap-
draudētu savu veselību un dzī-
vību, ir jāpārtrauc liesmu dzē-
šana un jāgaida ugunsdzēsēji 
drošā vietā.
• MĪTS: Kūlas dedzināšanu ir 
iespējams kontrolēt. Patiesība 
Vēja un citu apstākļu ietekmē, 
degšanas virziens var mainīties, 
liesmas var strauji izplatīties un 
pārmesties uz ēkām utt. Cilvēki 
neapzinās, ka, jo garāka zāle, 
jo lielākas liesmas un līdz ar to 
nekontrolējamāks ugunsgrēks.
• MĪTS: Kūlas dedzināšana ir 
senlatviešu tradīcija. Patiesība- 
senajos ticējumos un lauksaim-
niecības aprakstos nav liecību, 
ka tā būtu pašmāju tradīcija. 
Latviešiem savs zemes gabals 
bija svēts un tas tika izmantots 
pilnībā un apkopts rūpīgi, līdz ar 
to pavasaros uz laukiem sausās 
zāles nebija. Kūlas dedzināšana 
Latvijā sākās padomju laikos, to 
ieviesa iebraucēji. Krievijā un 
Ukrainā, kur bija plašas un ne-
apkoptas zemes platības, tika 
dedzināta kūla.
Vairāk informācijas par kūlas uguns-
grēkiem meklē www.vugd.gov.lv

Informāciju apkopoja Evika Muizniece

“Pyrms īmet ūgli mytrā syunā, voi spičku Norvegejis fjor-
da dyuņā, padūmoj, voi esi gotovs gaideit ugunsgrāku sovā

 pogolmā.” /Dabasu Durovys/

Lielās talkošanas 
vietas Dagdas novadā 

25. aprīlī:

Andrupenes pagastā - 
Andrupenes lauku sētas jauno 
objektu teritorijas labiekārtoša-
na un apzaļumošana.
Andzeļu pagastā - Andzeļu 
ciema labiekārtošana un sa-
kopšanas darbi.
Bērziņu pagastā - Malcānu 
ezera atpūtas vietas un ezera 
krastu sakopšana.
Dagdas pagastā - jauniešu 
centra „Parka rozes” apzaļu-
mošanas darbi.
Ezernieku pagastā - teritorijas 
sakopšana un labiekārtoša-
na pie tautas nama Ezernieku 
centrā.
Konstantinovas pagastā - 
dendroloģiskā parka „Skudri-
ķos” kopšana un jaunu stādīju-
mu veidošana.
Ķepovas pagastā - vides izglītī-
bas un kultūras centra „Ķepa” 
un „Lidoņu” mājas teritorijas 
kopšana.
Svariņu pagastā - Reiniku eze-
ra krastu un pludmales kopša-
na un labiekārtošana.
Šķaunes pagastā - Šķaunes 
brāļu kapu un vecās kapsētas 
kopšana Šķaunes ciemā.
Dagdas pilsēta - Dagdas pilsē-
tas parka teritorijas sakopšana 
un jaunu kociņu stādīšana.

Lielās talkas koordinatori Dagdas no-
vadā: Arvīds Ozoliņš (tel. 25628885)

Kapu svētku saraksti ir 
pieejami Dagdas novada 
mājas lapā www.dagda.lv 
/Kultūra/ Reliģija.



Vai Tu zināji, ka: 
 • 1. aprīlī ir Dagdas jauniešu biedrības “Dagne“ dzimšanas 
un vārda diena (biedrība izveidota 2003. gadā)
• 5. aprīlī 2011. gadā, ar zemessardzes inženieru palīdzību 
tiek pārmeklēts Dagdas ezers un tā apkārtne, lai atrastu 
vecticībnieku baznīcas zvanu, ko pēc seniem nostāstiem 
nogremdēja ezerā Otrā pasaules kara laikā. [Meklēšanas 
darbu iniciators Aivars Arnicāns - Dagdas novadpētniecī-
bas biedrības „Patria” vadītājs.]
• 17. aprīlī 1928. gadā, dibināts Latvijas Jaunatnes Sarkanā 
Krusta 293. Dagdas sešklasīgās pamatskolas pulciņš. Pulci-
ņā bija 44 biedri.

Foto : “Jauni pulciņi.” Latvijas Jaunatne, 1928. Nr. 44, 363. lpp.

• 27. aprīlī 1920. gadā, sakarā ar konstatētajām nelikumī-
bām atcelta Dagdas pagasta valde, arī tās priekšsēdētājs 
Stalidzēns.
• 27. aprīlī 2011. gadā, apstiprināts Dagdas novada ģer-
bonis, kurā attēlots zelta laukā sarkans fēnikss, kas atdzimst 
no liesmām, augšējā kreisajā stūrī trīslapu krusts, ģerbonis 
papildināts ar zilu pavedienapmali, kas simbolizē Dagdas 
novada ezerus. Ģerboni apstiprina novada domes sēdē 
Andrupenē. Pirms tam to 2011.gada 29.martā apstiprina 
LR Kultūras ministrija un paraksta prezidents V.Zatlers.

Evika Muizniece
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“Eiropas Gada cilvēki” – pērnā gada aktīvākie dažādu 
jomu censoņi, kas ar nesavtīgu darbu, enerģiju un kreati-
vitāti ieguvuši šo goda nosaukumu. Latvijā kopumā šādu 
apbalvojumu saņēma 42 nominanti, no kuriem 3 – mūsu 
novadnieki - Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultū-
ras un sporta nodaļas vadītāja Marija Mickeviča, Dagdas 
novada Sporta skolas direktore Vija Nipere un Veselības 
un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” sociālā aprūpē-
tāja Ināra Veržbicka.
    Novembra beigās atskanējis telefona zvans ar ielūgumu 
visām trīs Dagdas novada darbiniecēm ar Eiropas Parla-
menta deputātes Ivetas Grigules atbalstu doties uz Briseli 
lūkot, kā darbojas Eiropas Parlaments, kā noris parlamenta 

deputātu ikdiena un kāda ir pašmāju deputātu artava un 
ietekme Eiropas Parlamentā. Brauciens notika 2015. gada 
24.–26. februārī.
    Bez formāliem apsveikumiem un neizsakāma lepnuma 
gribējās zināt, kāds ir pašu balvu ieguvēju viedoklis gan 
par braucienu, gan saņemto godalgu. Inārai Vežbickai šis 
ir bijis pirmais tik tālais brauciens, kas vainagojies ar prieku, 
dziļāku ieskatu ES darbības principos, jauniem kontaktiem, 
kurus, pat ja I. Vežbicka nepielietos savā darba sfērā, no-
teikti nodos novada kolēģiem.
    Pēc Marijas Mickevičas teiktā, vizītes laikā tika iepazī-
ti pārnovadnieki, dažādu darbības sfēru pārstāvji, kas arī 
esot bijis lielākais ieguvums – iespēja smelties iedvesmu un 
veidot jaunus kontaktus sadarbībai. Ar vairākiem kontakti 
jau nodibināti – šeit noteikti jāuzsver latgaliešu dabiskā ha-
risma un pozitīvais iespaids, ko radām – jau augustā ciemi-
ņi ir gatavi doties uz Dagdas novadu, jo Latgale tiem šķiet 
baudāma vieta gan cilvēku atvērtības, gan estētiskā ziņā. 
Par Eiropas Savienības darbu M. Mickeviča saka – ”Patī-
kami dzirdēt, ka Eiropas Savienības sēdēs tiek lemts arī par 
Latviju (energoresursu, lauksamniecības un pārtikas kvali-
tātes jomā), darbs parlamentā ir viedokļu apmaiņa, nevis 
skaļa kliegšana un kaut kā deklarēšana. Turklāt, katram 
deputātam ir pieņemšanas laiks, kurā tas tiekas ar cilvē-
kiem, skaidro savu darbību un ir atvērts dialogam.” 
    Arī Vijai Niperei brauciens ir šķitis aizraujošs, radies cits 
priekšstats par ES parlamenta darbību, drošību tajā. Arī pil-
sētas infrastruktūra likusies iespaidīga un labi attīstīta, kas 
ir viens no virzieniem, kurā Latvijai būtu jāaug. Tomēr lielā-
kais prieks un gandarījums bijis par pašmāju deputāti Ivetu    
Griguli, kas esot bijusi vienkārša un atklāta kontaktā ar sa-
viem viesiem. Šeit gribētos minēt M. Mickevičas vārdus, ko 
atkārtoja arī visas pārējās laureātes - “Neko jau mēs faktiski 
neesam izdarījuši, strādājam tāpat, kā visi citi cilvēki” – pie-
rādījums tam, ka jo cilvēks ir inteliģentāks, jo viņš ir vienkār-
šāks. 

Evika Muizniece

 Brisele “savējo” acīm
26.februāra Domes 
ārkārtas sēdes 

lēmumi

Deputāti atbalstīja dalību 
VARAM organizētā KPFI 
projektu konkursā „Siltum-
nīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūrā”, 
kura ietvaros paredzēts 
nomainīt spuldžu gaismek-
ļus Mičurina, Jaunatnes, 
Tirgus, Pasta, Māras ielās 
un Alejas un Liepājas ielu 
posmos.

Vienbalsīgi tika atļauts    
Dagdas novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja 
vietniekam Raitim Azinam 
savienot amatu ar  Nodar-
binātības valsts aģentūras 
Aktīvo nodarbinātības un 
atbalsta pasākumu īste-
notāju izvēles komisijas lo-
cekļa amatu.

Ar pilnu Domes ārkārtas 
sēdes protokolu var ie-
pazīties www.dagda.lv / 
Pašvaldība / Dokumenti / 
Novada domes protokoli.

Informāciju sagatavoja: 
Guna Malinovska 

Sabiedrisko attiecību un komuni-
kāciju nodaļas vadītāja

Nespļauj akā, no kuras pats dzersi
Ik gadu Latvijā no jauna 
uzkrājas līdz 700 000 ton-
nām atkritumu, no kuriem 
apmēram puse rodas māj-
saimniecībās, no kuriem 
30 % jeb 200 000 tonnu no 
kopējā sadzīves atkritumu 
svara veido iepakojums, ko 
dažbrīd nevērīgi izmetam 
kopējā atkritumu kaudzē, 
taču to varētu sašķirot un 
pārstrādāt atkārtoti.

• Pirmkārt, atšķirojot iepa-
kojumu no sadzīves atkri-
tumiem, mēs samazinām 
kopējo apglabājamo at-
kritumu daudzumu, kas uz 
visiem laikiem nonāk at-
kritumu poligonā. Iepako-
jums veido apmēram 30 % 
no mājsaimniecības atkri-
tumiem, bet, ja pieskaitām 
arī citus pārstrādājamos 
atkritumus – nolietotās elek-
tropreces, baterijas, auto-
riepas, bioloģiskos atkritu-
mus, tad pārstrādājamo 
atkritumu daudzums izaug 
līdz 70 %.
• Otrkārt, atšķirojot pārstrā-
dājamos atkritumus no ko-
pējās atkritumu plūsmas, 
mēs samazinām ikmēneša 
mājsaimniecības izdevu-
mus par atkritumu izveša-
nu, jo sašķiroto atkritumu 
izvešana iedzīvotājiem ir 
bez maksas, bet par sadzī-
ves atkritumu izvešanu un 

apglabāšanu atkritumu po-
ligonā ir jāmaksā atkarībā 
no šo atkritumu svara. 
• Treškārt, iepakojuma ma-
teriālu pārstrāde ļauj taupīt 
enerģiju un dabas resursus 
- no 27 PET pudelēm iegūst 
tik daudz šķiedras, cik ne-
pieciešams viena džempe-
ra izstrādei;
• Tādā veidā mēs sargājam 
dabu, tātad arī sevi:
…tiek uzskatīts, ka minimā-
lais laiks, kas nepieciešams, 
lai plastmasas pudele sa-
dalītos dabā, ir 80 gadi;
gaisa piesārņojums, kas ro-
das, ražojot pudeles no pār-
strādāta stikla, ir par 20 % 
mazāks, bet ūdens piesār-
ņojumu par 50 % mazāks, 
salīdzinot ar pirmējā stikla 
ražošanā radīto piesārņoju-
mu;
…no bīstamajām vielām cil-
vēks ir pasargāts baterijas 
čaulītes dēļ. Nesaprātīgi iz-
mestas sadzīves atkritumos 
vai, kur pagadās, baterijas 
sāk rūsēt, čaulītes atveras 
un kaitīgās vielas nonāk 
augsnē, ūdeņos, tālāk tās 
uzņem augi, dzīvnieki un 
barības ķēdes augšgalā 
esošais cilvēks;
…viena zemē nomesta 
pirkstiņbaterija izraisa aug-
snes piesārņojumu 1m2 pla-
tībā, kas saglabājas gandrīz 
gadsimtu;

…atkārtoti pārstrādājot        
1 tonnu papīra, saglabāsim 
neskartus apmēram 14-18 
kokus.
Dagdā Tu vari šķirotos atkri-
tumus (plastmasu, stiklu un 
makulatūru) nogādāt seko-
jošās vietās : 

1. Alejas ielā 3a
2. Mičurina ielā 3a
3. Rēzeknes ielā 4b
4. Brīvības ielā 3b
5. Brīvības ielā 29
6. Pasta ielā 35a

Savukārt tuvākais bezmak-
sas nolietotās elektrotehni-
kas savākšanas punkts atro-
das Krāslavā, Sporta ielā 14, 
SIA “Zaļai Latvijai”. 
Arī uzņēmums SIA Dova 
piedāvā gan atkritumu pie-
ņemšanas pakalpojumus 
Indras ielā 15, Krāslavā, gan 
arī atkritumu izvešanas ie-
spējas – iekrāvēja tilpums 
ir 5-6 kubikmetri, plastmasu 
(plēvi), tekstilu un elektro-
tehniku ir iespējams izvest, 
veicot samaksu tikai par 
ceļa izdevumiem. 
Vairāk informācijas varat meklēt 
uzņēmuma mājaslapā www.dove.
lv, vai arī zvanot pa tālruni +371 
65621012

SAUDZĒSIM SAVU ZEMI!
Evika Muizniece

Iesniegumus platību maksājumu saņemšanai pieņems no 
20.aprīļa līdz 22.maijam

No 20.aprīļa līdz 22.maijam saimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta 
maksājumus par platībām par 2015.gadu. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez 
samazinājuma sankcijām bija 15.maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksā-
jumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22.maijam.

Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru 
nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.
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13. martā Dagdas vidusskolā 
viesojās Rēzeknes Augstsko-
las (RA) entuziastu grupa, lai 
prezentētu darbu, kas pārta-
pis informatīvā un aizraujošā 
lasāmvielā – L. Čeveres ma-
ģistra darbs “Arhetipi un žan-
riskās iezīmes šausmu stās-
tos”.  Grāmata pavisam tika 
prezentēta ceturto reizi, un 
Dagdas vidusskola kā prezen-
tācijas vieta tika izvēlēta tā-
pēc, ka šo skolu ir absolvējusi 
RA profesore I. Šuplinska. Sko-
lēniem bija arī iespēja redzēt 
robotu darbībā, kā arī dzirdēt 
iedvesmojošu RA profesores I. 
Silinevičas lekciju, kas aicinā-
ja jauniešus atgriezties savā 
novadā un to attīstīt.
    Grāmatas prezentācija pul-
cēja pilnu zāli skolnieku, kas ar 
interesi vēroja zem segām sē-
došos prezentācijas dalībnie
kus, kas stāstīja spoku stāstus, 

pēc tam šajā  nodarbē  iesais-
tot arī auditoriju, kurā gan at-
radās tikai viens drosminieks 
ar savu šausmu stāstu inter-
pretāciju un par drosmi saņē-
ma balvā RA mugursomu. Tad 
skolēniem bija iespēja vērot 
RA Inženieru fakultātes stu-
dentu darba augļus – robotus, 
kuri vadāmi ar tālvadības pul-
ti. Šajā priekšnesumā ar milzī-
gu azartu iesaistījās jaunāko 
klašu skolēni, kuri iemēģināja 
roku arī robota vadīšanā. 
   Jau nopietnākā atmosfērā 
tika aizvadīta I. Šuplinskas lek-
cija, kurā profesore vidussko-
lēniem stāstīja par asociatīvo 
dzejoļu krājuma analīzi. Liekas, 
izdzirdot šādu vārdu salikumu, 
vidusskolēni bēgtu kur kurais 
vai klausoties snauduļotu, bet 
nē – dzejas analīze ar šādu 
paņēmienu aizrāva pat zē-
nus, kas ar interesi piedalījās 
gan uzdevumu izpildē, gan 

diskusijā, gan sevis analizēša-
nā caur dzejas rindām un aso-
ciatīvajiem testiem.
   Tikpat svarīgos toņos pagāja 
RA ekonomikas profesores I. 
Silinevičas vadītā lekcija, kurā 
tika stāstīts gan par studiju 
iespējām RA gan tūrisma no-
zares popularitāti mūsdienās. 
Profesore pati ir no Ezernieku 
puses: “Es esmu bijusi visos 
pasaules kontinentos, tomēr 
Dagdas novads man liekas 
visskaistākais un tuvākais.” 
Lekcijas laikā izskanēja ļoti 
daudz ideju tūrisma attīstībai 
tieši Dagdas novadā, kā pati 
profesore teica: “Mēs esam 
atbildīgi par tām vietām, kur 
mēs esam dzimuši, esam atbil-
dīgi par to attīstību,” uzsverot, 
ka tūrisms ir niša, kas ir iene-
sīga, augstu kotējas Eiropas 
Savienības līmenī un ko šī no-
vada iedzīvotājiem ir jāizpilda, 
jo līdz ar tūrisma attīstību tiek 
celtas arī pārējās konkrētā 
apvidus infrastruktūras.
    Kopējais iespaids par pa-
sākumu gan tā dalībniekiem, 
gan organizatoriem bijis vairāk 
nekā pozitīvs, tika apspriestas 
arī sadarbības un kopīgu pa-
sākumu organizēšanas iespē-
jas nākotnē. Klausoties cilvē-
kos “no malas” nāk apjausma 
par to, cik Dagdas novads ir 
bagāts, cik augstā līmenī to 
var attīstīt un justies laimīgiem 
savā dzimtajā pusē. Atslēga 
uz to ir radošums, darbs un uz-
drīkstēšanās.

Evika Muizniece

No Latgales sirds uz Dagdas sirdi –  
Rēzeknes Augstskola Dagdas vidusskolāDeputāti pieņēma zināšanai 

izpilddirektora I.Pauliņa pār-
skatu par pašvaldības veikto 
darbu un domes pieņemto lē-
mumu izpildes gaitu februārī – 
martā.
Lēma par projekta „Siltumnī-
cefekta gāzu emisiju samazi-
nāšana Dagdas novada pub-
lisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” iesniegšanu Vi-
des aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas organizē-
tajam KPFI projektu konkursam 
„Siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismoju-
ma infrastruktūrā”.
  Nolēma rīkot pašvaldības pro-
jektu konkursu „Sabiedrība ar 
dvēseli 2015”.
  Atbalstīja dalību Zivju fonda 
pasākumā „Zivju resursu aiz-
sardzības pasākumi” ar diviem 
projektu pieteikumiem:
• „Zivju aizsardzības pasākumu 
efektivitātes paaugstināšana 
Dagdas novada ezeros”;
• „Ežezera, Arla, Udrijas ezeru 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde”.
 Tika atļauts VSPC „Dagda” 
iznomāt telpas laboratorijai, rī-
kojot telpu nomas izsoli.
Atbrīvoja vienu personu no ār-
pusģimenes aprūpes pakalpo-
juma maksas.
   Deputāti nolēma ņemt aizņē-
mumu Valsts kasē 193 300,00 
EUR apmērā 4 jaunu mikroau-
tobusu iegādei skolēnu pārva-
dāšanai.
  Izskatīja jautājumu par telpu 
nomas maksu IU „Minolta”.
Apstiprināja pašvaldības mak-
sas pakalpojumu cenrāžus 
Andrupenes lauku sētā, Jaun-
domes muižā, Ķepovas Saietu 
namā un izstāžu zālē un dau-
dzfunkcionālās  iekārtas Xerox 
WC 5022N izmantošanai.
  Apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma  „Vējoņi”, Ezernieku pa-
gastā izsoles rezultātus,  kā arī 
lēma par pirkuma līguma slēg-

šanu uz pašvaldības īpašumu 
„Mauriņi”, Andrupenes pagas-
tā un dzīvokli Alejas ielā 28-4, 
Dagdā.
   Tika apstirprināta pašvaldī-
bas īpašumā, valdījumā vai ze-
mes reformas laikā rīcībā eso-
šu neapbūvētu zemes gabalu 
iznomāšanas kārtība un paš-
valdības zemes nomas tiesību 
izsoles komisija.
Sakarā ar to, ka Beresnes baz-
nīca šogad svinēs 210 gadu ju-
bileju, baznīcas grīdas seguma 
nomaiņai tika piešķirts finansē-
jums 1000,00 EUR apmērā.
Nolēma izīrēt pašvaldībai pie-
derošus dzīvokļus divām perso-
nām.
  Izskatīja un atbalstīja depu-
tāta V.Stikuta iesniegumu par 
atlīdzības noteikšanu par pie-
dalīšanos domes, komiteju, 
komisiju sēdēs un par citu de-
putāta pienākumu pildīšanu 
saskaņā ar domes noteikto 
stundas apmaksas likmi.
 Izskatīja ar nekustamajiem 
īpašumiem saistītus jautājumus: 
par nekustamo īpašumu sadali 
un jaunu nosaukumu piešķirša-
nu; par zemes vienības nekus-
tamā īpašuma lietošanas mēr-
ķa maiņu; par zemes nomas 
tiesību izbeigšanu; par zemes 
nomas līgumu slēgšanu; par 
zemes nomas līgumu pagari-
nāšanu; par zemes nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības vienai 
personai; par zemes gabala 
sadali; par izpērkamās zemes 
samaksas apjoma samazinā-
šanu; par mantojuma zemes 
platības izmaiņu; par zemes 
gabala platības precizēšanu.

Ar pilnu domes sēdes protokolu un 
pielikumiem var iepazīties www.
dagda.lv / Pašvaldība / Dokumen-
ti / Novada domes protokoli. 
  

Informāciju sagatavoja: 
Guna Malinovska,

Sabiedrisko attiecību un              
komunikāciju nodaļas vadītāja

18.martā notika kārtējā Dagdas 
novada domes sēde

     Marts vispārējās un interešu izglītības jomā aiz-
ritēja spraigā, daudzveidīgā un  saspringtā darbā, 
jo strauji tuvojas mācību gada beigas, eksāmenu  
sesija absolventiem. Tuvojas arī XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki, gatavojoties 
tiem, skolās, novados un reģionos notiek dažādas 
skates, koncerti un konkursi.
   2. martā Dagdas novada 1.-12.kl. skolēnu Ska-
tuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 
1. kārtā, kurā piedalījās 38 skolu konkursu laureāti 
un trīs literārie uzvedumi, no Dagdas novada uz 
2. kārtu Rēzeknē izvirzīti Dagdas vidusskolas skolē-
ni – pirmklasniece Katrīna Kuzņecova un ceturtās 
klases skolnieks Reinis Vigulis (sk. Lidija Kartenko).
   6.martā Konstantinovas sākumskolā  savas ska-
tuves runas prasmes rādīja 24 pirmsskolnieki no 
visām Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestā-
dēm un grupām.
    6.martā Rīgā Latvijas Universitātes Humanitā-
ro zinātņu fakultātē norisinājās Latviešu valodas 
un literatūras 41.valsts olimpiādes 11.-12.kl. trešais 
posms, kurā piedalījās 96 skolēni no visas Latvijas. 
Dagdas vidusskolas 12.klases skolniece Karina Blu-
ka (sk.Aina Slesare)  ieguva Atzinību valsts mēro-
gā.
    7. martā Dagdas un Krāslavas novadu skolu 
tautas deju kolektīvi pulcējās uz skati, kurā tika 
atlasīti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku Deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” da-
lībnieki. Dagdas novadu skatē pārstāvēja 6 skolu 
tautas deju kolektīvi no Dagdas, Ezerniekiem un 
Andrupenes. 
   Atzinību valsts mērogā ieguva Ezernieku vidus-
skolas 12. klases skolniece Ludmila Kuzņecova, 
startējot Rīgā 3. atklātā mājsaimniecības olimpiā-
de „Tradicionālās kultūras mantojums”/„Manu 
senču (dzimtas/ģimenes) galda kultūras vērtības” 
(sk.Diāna Kiseļova).
   9. Latgales novada latviešu valodas un literatū-
ras olimpiādē Atzinību ieguva Dagdas vidusskolas 
7.b. klases skolniece Kristīne Kristiāna Ozoliņa (sk. 
Rita Orole)
    13.martā notika Dagdas novada 7.-9.kl. skolēnu 
erudīcijas konkurss “Viszinis”, kurā piedalījās skolēni 
no Andrupenes un Andzeļu pamatskolām, Ezer-
nieku un Dagdas vidusskolas. Titulu “Viszinis 2015” 
ieguva Ezernieku vidusskolas skolēns Edvīns Ļahs.
    13. martā Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pa-
kalpojumu centrā “Zeimuļs”,  izskanēja Latgales 

reģiona vokālās mūzikas konkurss “Balsis”. Mūsu 
novadu šajā konkursā pārstāvēja Dagdas vidus-
skolas vokālais ansamblis “Kvartets”- Līga Beitāne, 
Amālija Grišāne, Raivis Kuzņecovs, Raimonds Ei-
saks, vadītāja Rita Kāposte, koncertmeistare Mai-
ja Steļmačenoka, iegūstot 1. pakāpes diplomu.
    17. martā Dagdas novada tautas bibliotēkā pul-
cējās TN vadītāji, bibliotekāri, muzeju vadītāji, TIC 
darbinieki uz semināru „UNESCO darbība Latvijā 
radošai kultūras mantojuma komunikācijai vietējā 
sabiedrībā”, lektore – E. Maļkeviča, UNESCO Lat-
vijas Nacionālās komisijas Komunikācijas un infor-
mācijas sektora vadītāja.
    18. martā 10 Dagdas novada skolotāji ar la-
sījumiem piedalījās 5. starpnovadu pedagoģisko 
lasījumu konferencē Ludzā.
      20. martā Ezernieku un Dagdas vidusskolēni de-
vās uz Daugavpils Universitāti, lai prezentētu savus 
darbus skolēnu Latgales ZPD konferencē.
   24. martā Profesionālās izglītības kompetences 
centrs Daugavpils Būvniecības tehnikums Dagdā 
pieredzes apmaiņas seminārā tikās Dagdas nova-
da izglītības iestāžu vadītāji.
      Martā risinājās arī Dagdas novada mājturības 
6.-8.kl. zēniem un meitenēm, angļu valodas 5.-6.
kl., 3. un 4. kl. olimpiādes, Latgales atklātā latviešu 
valodas un literatūras olimpiāde 7.-10.kl., notika 
kursi izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 
“Bērnu tiesību aizsardzība” un kursi klašu audzinā-
tājiem “Karjeras izglītība”.
   Aleksandrovas internātpamatskolā marta sāku-
mā risinājās radošs un interesants pasākums – ne-
tradicionālās modes skate, bet marta beigās in-
ternātpamatskolā divu dienu pieredzes apmaiņas 
seminārā viesojās 7 Baltkrievijas Verhņedvinskas 
rajona rehabilitācijas un attīstības centra peda-
gogi.
    IKSN darbinieki martā turpināja apsekot novada 
pirmsskolas izglītības iestādes un grupas, lai iepazī-
tos un izvērtētu pirmsskolnieku sagatavotības līme-
ni mācībām 1. klasē.
    Martā uzsākts aktīvs 2. starptautiskā bērnu un 
jaunatnes deju, mūzikas un modes teātra festivāla 
sagatavošanas darbs.
  

Informāciju apkopoja Irēna Maļkeviča
Dagdas novada IKSN

Izglītības ziņas 

Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu 
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”, kurā iedzīvotāju grupas var 

saņemt finansējumu savu ideju realizēšanai.
Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada 
pašvaldības budžeta, kopējais pieejamais finansējums  
 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, piemē-
ram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudz-
dzīvokļu ēkas apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas vai 
sporta laukumu izveide u.tml.
Termiņi:
Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2015. gada 07. 
aprīļa līdz 2015. gada 8. maijam
Apstiprinātie projekti īstenojami no 2015. gada 20. maija un pa-
beidzami ne vēlāk kā 2015. gada 30. septembrī.
Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īsteno-
šanai, kas rada uzlabojumus Dagdas novadā infrastruktūras un 
sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzī-
votāju spēkiem. Finansēti tiks izdevumi inventāra, pamatlīdzekļu 
un materiālu iegādei, bet netiks finansētas pakalpojumu, darba-
spēka un citas nolikumā atrunātās izmaksas.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties portāla www.dagda.lv sadaļā Pašvaldības 
projekti 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: Attīs-

tības un plānošanas nodaļa, tālr. 65681437, 
e-pasts: artjoms.gekiss@dagda.lv
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta tre-
šo daļu; 
Ministru kabineta 2009.gada 
4.augusta 
noteikumu Nr.872 „Noteikumi 
par pasažieru 
kategorijām, kam ir tiesības 
izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla 
pamata maršrutos” 12.pun-
ktu

 
I Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā Dagdas novada 
pašvaldība sedz braukšanas  
izdevumus izglītojamajiem, 
kuri iegūst izglītību Dagdas 
novada administratīvajā te-
ritorijā esošajās izglītības ies-
tādēs. 

II Transporta izmaksu kom-
pensācijas apjoms

2. Dagdas novada pašval-
dības vispārējās pamatizglī-
tības iestāžu izglītojamajiem 
(1.-9.klase) ir tiesības saņemt 
kompensāciju 100% apmērā 
par braukšanas izdevumiem, 
kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no dzī-
vesvietas līdz Dagdas nova-
da pašvaldības izglītības ies-
tādei un atpakaļ, ja izmanto 
sabiedrisko transportu.

3. Dagdas novada pašval-
dības vispārējās vidējās iz-
glītības iestāžu izglītojama-
jiem (10.-12.klase) ir tiesības 
saņemt kompensāciju 100% 
apmērā par braukšanas iz-
devumiem, kas saistīti ar 
braucieniem mācību gada 

laikā no dzīvesvietas līdz Da-
gdas novada pašvaldības 
izglītības iestādei un atpakaļ, 
ja izmanto sabiedrisko trans-
portu.

4. Dagdas novada pašval-
dības teritorijā deklarētajiem 
profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestāžu (mākslas, mūzi-
kas un sporta) audzēkņiem, 
kas mācās novada izglītības 
iestādēs ir tiesības saņemt 
kompensāciju 50%  apmērā 
par braukšanas izdevumiem, 
kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no dzī-
vesvietas līdz profesionālās 
izglītības iestādei un atpakaļ, 
ja izmanto sabiedrisko trans-
portu.

5. Dagdas novada pašval-
dības teritorijā deklarētajiem 
izglītojamajiem, kas mācās 
profesionālās izglītības ies-
tādē, transporta izmaksas 
kompensāciju ir tiesības sa-
ņemt reizi nedēļā par brauk-
šanas izdevumiem, kas saistīti 
ar braucieniem no dzīvesvie-
tas uz profesionālās izglītības 
iestādi un atpakaļ, ja izman-
to sabiedrisko transportu.

III Kārtība transporta izmaksu 
kompensācijas saņemšanai

6. Sabiedriskā transporta 
izmaksu kompensācijas sa-
ņemšanai, izglītojamā liku-
miskais pārstāvis līdz katra 
mēneša 10.datumam ie-
sniedz aizpildītu iesnieguma 
veidlapu (Pielikums) Dagdas 
novada pašvaldības Kance-
lejā vai pagasta pārvaldē:
6.1. Izglītības darba spe-

ciālists skolvadības sistēmā 
e-klase pārskata izglītības 
iestādes apmeklējumu ie-
priekšējā mēnesī un saskaņo;
6.2. braukšanas biļetes, pielī-
mētas uz lapas hronoloģiskā 
secībā, norādot maršrutu un 
transporta izmaksu kopējo 
summu.

7. Aprēķinus par transporta 
izmaksu kompensācijas ap-
mēru veic Dagdas novada 
pašvaldības Finanšu nodaļa 
vai pagasta pārvalde, kur 
izglītojamais ir deklarēts vai 
faktiski dzīvo.

8. Kompensāciju par trans-
porta izdevumiem izmaksā 
iesnieguma veidlapā norādī-
tajai personai, pārskaitot uz 
norādīto bankas kontu.

9. Kompensācija par trans-
porta izdevumiem netiek iz-
maksāta:
9.1. par dienām, kad netiek 
apmeklēta izglītības iestāde;
9.2. ja savlaicīgi, līdz katra 
mēneša 10.datumam netiek 
iesniegtas biļetes, kas aplie-
cina braukšanu atbilstošos 
datumos;
9.3. ja attiecīgajā maršrutā 
pārvadājums tiek veikts ar 
pašvaldības transportu;
9.4. ja izglītojamais mācās 
neklātienes vai tālmācības 
programmās.

IV Noslēguma jautājumi

10. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā ar 2015.gada 1.maiju.

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja                                                                                         

S.Viškure

Dagdas pašvaldības saistošie noteikumi 
Dagdā 2015.gada 20.februārī             Nr. 3 (protokols Nr.2, 21.§)

“Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 
izglītojamajiem”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums Saistošo no-
teikumu izstrādi noteica ne-
pieciešamība pieņemt vienotu 
kārtību (t.sk. apmēru), kādā 
tiks segti transporta izdevumi 
izglītojamajiem uz Dagdas no-
vada pašvaldības izglītības ies-
tādēm. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā Dagdas novada 
pašvaldība sedz transporta 
izdevumus izglītojamajiem uz 
Dagdas  novada pašvaldības 
izglītības iestādēm. Saskaņā ar 
Ministru kabineta  2009.gada 
4.augusta noteikumiem Nr.872 
„Noteikumi par pasažieru ka-
tegorijām, kuras ir tiesīgas iz-
mantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla 
maršrutos” pašvaldības sais-
tošajos noteikumos ir paplaši-
nāta mērķgrupa un palielināts 
noteiktais transporta izdevumu 
apmaksas apmērs izglītojama-
jiem uz Dagdas novada paš-
valdības izglītības iestādēm. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Saistošo noteikumu īstenošanai 
pieaugs pašvaldības budžeta 
izdevumi par Dagdas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu iz-

glītojamo transporta izdevumu 
segšanu, kas saistīti ar brau-
cieniem no dzīvesvietas uz 
Dagdas novada pašvaldības 
izglītības iestādei un atpakaļ, 
ja izmanto sabiedrisko trans-
portu.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritori-
jā 
Saistošie noteikumi neatstās ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Sabied-
rības mērķgrupa, uz kuru at-
tiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums ir Dagda 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamie un viņu ve-
cāki.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām 
Saistošie noteikumi būtiski 
neietekmēs administratīvās 
procedūras.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām S a i s -
tošo noteikumu izstrādes gaitā 
nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām.

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja 

S.Viškure

Paskaidrojuma raksts
Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistoša-

jiem noteikumiem Nr.3
„Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus izglītojamajiem”

Pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.3

„Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 
izglītojamajiem”

Dagdas  novada pašvaldībai/ as

______________________________________ 

_____________________________________________________________
(likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

_____________________________________________________________
(deklarētās dzīvesvietas adrese,  tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu atmaksāt transporta izdevumus man (manam dēlam/ meitai) 
_____________________________________________________________________

(Vārds, uzvārds, personas kods)

par uzrādītajām braukšanas biļetēm no dzīvesvietas 
_____________________________________________________________________

(adrese)
uz ________________________________________________________un atpakaļ.

(izglītības iestādes nosaukums)

Sabiedriskā transporta maršruts:
 _____________________________________________________________________
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs:                                            
_____________________________________________________________________
(Vārds, uzvārds)

Transporta izdevumu kompensācija tiks saņemta:
 □ Dagdas  novada pašvaldībā (pagasta pārvaldē)
 □ Pārskaitīt uz bankas kontu _________________________________

                                         (bankas konta Nr.)

Esmu iepazinies/-usies ar Dagdas novada pašvaldības 20.02.2015. sais-
tošajiem noteikumiem Nr.3 „Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem” un informēts/-a, ka pašval-

dība atmaksā tikai transporta biļetes, kas atbilst iesnieguma veidlapā 
norādītajam maršrutam un ir iesniegtas noteiktajā kārtībā.

 □  Izziņa par izglītības iestādes apmeklējumu ____________________ 
mēnesī.

______________________________________
                                                                                  (paraksts un atšifrējums)

________________________(datums)

Sarosās autovadītāji – labajā atpakaļskata spogulī 
redzēsiet arvien vairāk velosipēdistu!

   Ar Ināras un Borisa Teterevu fonda atbal-
stu projekta “Māmiņu centra darba uzla-
bošana Dagdas novada Šķaunē ” ietvaros 
noticis pasākums ‘’Velosipēda tiesību mācī-
bas”, kur skolēni vecumā no 10 līdz 18 ga-
diem varēja apgūt teorētiskās zināšanas par 
ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī nokārtot 
teorijas eksāmenu un saņemt savu pirmo 
satiksmes dalībnieka apliecību – velosipēda 
tiesības.
   Eksāmens tika aizvadīts Šķaunes bibliotē-
kas telpās un par tā likumīgu norisi parūpē-
jās Krāslavas CSDD priekšnieka vietniece 
Ingūna Nartiša, kas minēja, ka uz Dagdas 
novadu sanāk braukt visbiežāk, lai pieņem-
tu velosipēdu teorijas eksāmens. Kopumā uz 
eksāmenu bija ieradušies 30 cilvēki, kuriem 
10 minūšu laikā bija jāatbild uz 10 jautāju-
miem par ceļu satiksmi, maksimālais pieļau-
jamo kļūdu skaits – 2. 
    Pasākuma organizatore Sandra Drozdo-
va, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dag-
das un Aglonas novadu komitejas “Šķaunes 

Māmiņu Centra” vadītāja izsaka pateicību 
gan pasākuma dalībniekiem, gan bibliotē-
kas vadītājai par telpām, gan arī Šķaunes 
pagasta pašvaldībai un bērnu vecākiem 
par nodrošināto transportu. Paldies jāsaka 
arī Jadvigai Ceicānei par palīdzību pietei-
kuma sagatavošanā.
    Kopumā jaunieši bija gandarīti par pa-
veikto, jo tika ne tikai iegūti pirmie doku-
menti bet arī sisti visi eksāmenu kārtošanas 
laika rekordi – vidēji eksāmens tika pabeigts 
minūtes laikā.

Evika Muizniece

   Šī gada 21. martā Rīgā norisinājās 14. „Lāses kausa” fināl-
sacensības, kurās piedalījās arī divas Ezernieku vidusskolas 
skolēnu komandas.
   „Lāses Kauss” ir vienas no populārākajām volejbola sacen-
sībām skolu jauniešiem, tās tiek organizētas divos posmos 
- atlases sacensības un finālsacensības. Atlase notiek visā 

Latvijā, un mums tā norisinājās Dagdas vidusskolā. Finālsa-
censības tradicionāli tiek organizētas Rīgā un ir kļuvušas par 
volejbola svētkiem, jo paralēli volejbola sacensībām, kas 
vienlaicīgi notiek uz 16 laukumiem, bērniem un jauniešiem 
ir iespēja pierādīt sevi arī dažādās atrakcijās, viktorīnās un 
citās aktivitātēs un iegūt balvas.
   Ik gadu finālsacensībās tiek aicināti piedalīties arī dažādi 
mūziķi, kas brīvbrīžos jauniešus priecē ar dziesmām. Skolē-

niem bija iespēja tikties ar Londonas Olimpisko spēļu bronzas 
medaļu ieguvējiem Jāni Šmēdiņu un Mārtiņu Pļaviņu.
30 komandu konkurencē mūsu meiteņu komanda izcīnīja 
6.vietu, bet puišu komanda 31 komandas konkurencē iegu-
va 7. vietu.
    Kopumā esam ļoti apmierināti ar rezultātiem un labi pa-
vadīto laiku.   

Dagnija Vaišļa                     

Ezernieku volejbolistu 
panākumi „Lāses kausā”
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„Новости Дагдского Края”
 „Человек года Европы” - 
наиболее активные энтузи-
асты   прошлого года  в раз-
личных областях, которые 
благодаря самоотвержен-
ной работе, энергии и твор-
честву получили это почёт-
ное звание. В Латвии  такую 
награду получили 42 номи-
нанта, из которых трое явля-
ются жителями нашего края: 
руководитель Отдела обра-
зования, культуры и спорта 
Дагдского края Мария Миц-
кевича, директор  Спортив-
ной школы Дагдского края 
Вия Нипере и работница по 
социальному уходу Центра 
здоровья  и социальных ус-
луг „Dagda”  Инара  Верж-
бицка.
   В конце ноября прозвучал 
телефонный звонок с пригла-
шением всем трём работ-
ницам Дагдского края при 
поддержке депутата Евро-
парламента Иветы Григуле  
отправиться  в Брюссель, что-
бы посмотреть, как работа-
ет Европейский парламент, 
как проходит повседневная 
жизнь депутатов, и каков 
вклад в работу и влияние на-
ших латвийских  депутатов в 
Европейском  парламенте.  
Поездка состоялась с 24 по 
26 февраля 2015 года. 
  Кроме  формального по-
здравления  и невыразимой  
гордости хотелось  узнать, 
каково мнение самих на-

граждённых и о поездке, о 
награде. Для Инары Верж-
бицкой  это было первой  
столь далёкой поездкой, ко-
торая увенчалась радостью, 
более  глубоким представ-
лением о принципах функ-
ционирования ЕС, новыми 
контактами, которые, даже 
если сама И.Вержбицка не 
будет использовать в сфере 
своей работы, безусловно, 
передаст своим  коллегам в 
крае.
По словам Марии Мицке-
вич, во время визита позна-
комились с награждёнными 
из других краёв, предста-
вителями разных сфер дея-
тельности, что тоже являлось 
большим приобретением: 
возможность почерпнуть 
вдохновение и наладить но-
вые контакты для сотрудни-
чества. С некоторыми кон-
такты уже установлены: здесь 
определённо необходимо 
подчеркнуть природную ха-
ризму латгальцев  и поло-
жительное впечатление,  и 
как следствие: уже  в августе  
гости готовы отправиться в 
Дагдский край, потому что 
Латгалия им кажется, как с 
точки зрения человеческой 
открытости, так и эстетиче-
ски приятным местом. О 
работе Европейского Сою-
за  М. Мицкевич говорит: 
’’Приятно слышать, что на за-
седаниях  Европейского Со-

юза  принимаются решения 
и о Латвии (в области энер-
гетики, сельского  хозяйства 
и качества продуктов пита-
ния), работа в парламенте 
– это обмен мнениями, а не 
громкими криками и  каки-
ми-то декларациями. Кроме 
того, у каждого депутата есть 
приёмное  время, когда он 
встречается  с людьми, объ-
ясняет свою деятельность и 
открыт для диалога „.
  Также и для Вии Нипере 
поездка оказалась захваты-
вающей, появилось другое 
представление о работе 
парламента ЕС и безопас-
ности в нём.  Кроме того, 
городская инфраструктура  
оказалась впечатляющей и 
хорошо развитой, что являет-
ся одним из направлений, в 
котором  Латвия должна ра-
сти. Тем не менее, самой 
большой радостью и удов-
летворением было обще-
ние  с латвийским депута-
том  Иветой Григуле, которая 
была простой и открытой  со 
своими гостями. Здесь  хоте-
лось  бы упомянуть слова М. 
Мицкевич, которые повтори-
ли все другие  лауреаты      : 
„Фактически мы ничего не 
сделали, работаем так, как 
и все другие люди „” - дока-
зательство того, что, чем че-
ловек интеллигентнее, тем он 
проще в общении.

Эвика Муйзниеце 

Брюссель   глазами „своих”

Здравствуйте!

  Начиная с этого месяца 
я буду редактором газеты 
«Новости Дагдского Края». 
Не хочется много говорить 
о себе, потому что я верю, 
что человека лучше всего 
показывает его работа, а 
не слова. По этому обе-
щаю работать, а потом 
уже буду рада услышать 
от вас, что я за человек и 
как моя работа выглядит  
со стороны.
Желаю, чтобы ваша весна 
была полна цветов и вдох-
новения!
«Трава через асфальт 
прорастает, не плачь, 
прорывайся вслед за ней.»
/Bez PVN/ (перевод с латгаль-
ского)

Эвика Муйзниеце 
редактор 

 „Dagdas Novada Ziņas”

Решения внеоче-
редного заседания 
думы от 26 февраля
  Депутаты поддержали уча-
стие в конкурсе проектов 
ФИКИ (Финансового ин-
струмента климатических 
изменений),  организован-
ном Министерством ох-
раны окружающей среды 
и регионального развития,   
„Уменьшение эмиссии га-
зов, вызывающих парниковый 
эффект, в инфраструктуре 
освещения публичных тер-
риторий самоуправлений”, 
в рамках которого пред-
усмотрено заменить лампо-
вые светильники на улицах 
Мичурина, Яунатнес, Тиргус, 
Паста, Марас и на участках 
улиц Алеяс и Лиепаяс.
  Единогласно разрешили 
Райтису Азиню совмещать 
должность заместителя 
председателя думы само-
управления Дагдского края 
с должностью члена Комис-
сии по выбору активных ре-
ализаторов мероприятий по 
трудоустройству и поддерж-
ке Государственного агент-
ства занятости.
С полным протоколом  заседания 
и приложениями можно ознако-
миться на сайте  www.dagda.lv / 
Pašvaldība / Dokumenti / Novada 
domes protokoli.

Информацию подготовила:
Гуна Малиновска

руководитель Отдела по связям с 
общественностью и коммуника-

циям

  Ar šo numuru sāksim jaunu rubriku par pašu 
novadniekiem, kas ar savām idejām, ap-
ņēmību un darba sparu ir spējuši “izsisties”, 
sasniegt mērķus un izveidot ap sevi labklā-
jīgu un pārtikušu vidi. Par to, kāds bijis šis 
ceļš uz panākumiem, no kurienes nākušas 
idejas un kā mēs paši varam darboties savā 
zemē, lai  „dzīvotu zaļi,” stāstīs paši rubrikas 
varoņi, pirmais no kuriem ir Aļiks Bronka, kas 
gan ne lielajiem noieta tirgiem, bet pats sa-
vai saimniecībai ir uzsācis audzēt Kaliforni-
jas sarkanās sliekas un ražot biohumusu.
  A. Bronka pirmoreiz par slieku audzēšanu 
un biohumusa ražošanu dzirdējis pavisam 
nejaušā kārtā – vedot radus uz Rēzeknē no-
tiekošu semināru, kas bijis saistīts ar šo tēmu, 
un izlēmis mēģināt, jo tas šķitis ne tikai labs 
peļņas avots, bet arī iespēja ražot minerāl-
mēslus, kas būtu videi draudzīgi un dabīgi, 
- “lai nav jāēd veikalos nopērkamie augļi un 
dārzeņi, kuros iekšā visa Mendeļejeva tabu-
la.” Šobrīd, pēc pieciem gadiem darba šajā 
jomā, saimnieka rīcībā jau ir 360 m2 liela pla-
tība ar aptuveni 4000 slieku kastēm.
  Kas tad īsti ir biohumuss? Kvalitatīvs orga-
nisks mēslojums ar izcilām īpašībām, kas no-
drošina augus ar visu nepieciešamo, un ir ne 
tikai mēslojums, bet arī augsnes un augu at-
veseļotājs, tas atveseļo, bagātina augsni un 
uzlabo tās struktūru, satur vielas, kas nodro-
šina un uzlabo augu augtspēju, pagarina 
ražošanas sezonu un galvenais – nekaitē vi-
dei. To „ražo” „Kalifornijas sarkanās” sliekas, 
kas kalpo kā organisko atkritumu pārstrādes 
„mašīna”. Organisko atkritumu pārstrādes 
process, izmantojot sliekas, ir nosaukts par 
sliekkopību. Šīs biotehnoloģijas raksturīgā-
kā īpašība ir slieku spēja pārstrādāt plaša 
sortimenta atkritumus: visa veida dzīvnieku 

kūtsmēslus, attīrīšanas iekārtu nogulsnes, 
lauksaimniecības un pārstrādes rūpniecības 
atkritumus.
  Viena tonna slieku diennaktī var pārstrādāt 
vienu tonnu atkritumu, pārvēršot tos vērtīga-
jā biohumusā, ko savukārt izmanto kā mēs-
lojumu biodinamiskajā lauksaimnieciskajā 
ražošanā, iegūstot augstas ražas.
  Par pašu ražošanas uzsākšanu A. Bronka 
saka, ka tam nav nepieciešami milzīgi iegul-
dījumi, galvenais ir plašas telpas un vēlme 
strādāt. Arī Eiropas Savienības (ES) projektu 
piesaiste ražošanas uzsākšanai saimniekam 
šķitusi pārāk sarežģīta un birokrātiska, jo tas 
tiek darīts paša vajadzībām, bet, ja vēlas 
ar to pelnīt, būtu jāspēj saražot ap 100 000 
t biohumusa ražošanas sezonā – tad gan 
papildus investīciju piesaiste no ES ir labs ri-
sinājums jaunajiem uzņēmējiem. Arī labākos 
apstākļus slieku audzēšanai jāizjūt saimnie-
kam pašam – jāsāk darboties un tad nāks 
gan saprašana, gan pieredze, gan arī ino-
vatīvi risinājumi tehnikas jomā – piemēram, 
sijātāju saimnieks izveidojis pats.
  Pats saimnieks arī atzīst, ka Latgalē šī niša 
nav aizņemta, un tieši šajā Latvijas daļā ra-
žot ir visizdevīgāk, kā arī, ražojot biohumusu, 
sadarbībā ar lauksamniecībām, principā 
vispār netiek radītas atkritumvielas! Tas ir, 
budisma terminiem runājot, mūžīgais ener-
ģijas cikls. Pie tam, bez biohumusa ražoša-
nas, pašas “ražotājas” – sliekas – arī ir vēr-
tīgs olbaltumvielu avots, kas var tikt realizēts 
daudzos veidos. Arī slieku audzēšana ir vēl 
neaizpildīta niša, kam īpaši pateicīga attīstī-
bas vide ir tieši Latgalē. 

Evika Muizniece

Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai svētāka nekā de-
bess. Sēklu sējot, vienojas Dievs un cilvēks. 

/Zenta Mauriņa/
  26. martā Aleksandrovas inter-
nātpamatskola uzņēma ciemi-
ņus, kas mēroja gan tuvus, gan 
tālus ceļus, lai piedalītos piere-
dzes apmaiņas seminārā “Inova-
tīva pieeja apmācībai bērniem ar 
smagiem garīgiem attīstības trau-
cējumiem.”
  Pēc Dagdas IKSN vadītājas Ma-
rijas Mickevičas iniciatīvas tālajā 
2013. gadā notika pirmā Vitebs-
kas skolu vadītāju tikšanās ar Alek-
sandrovas skolas pedagogiem, 
kuras laikā skolas direktorei Anitai 
Malinovskai un viesu pedagoģei 
Gaļinai Pirogai radās ideja par 
tālākās sadarbības organizēšanu 
, izmantojot “Guest teaching” me-
todi. “Guest teaching” nozīmē to, 
ka vienas skolas pedagogi dodas 
uz sadarbības izglītības iestādi, kur 
pasniedz mācību stundas. Alek-
sandrovas pedagogi jau divreiz ir 
viesojušies Vitebskā un jau otro rei-
zi arī savā skolā uzņem baltkrievu 
kolēģus. 
  Pasākuma atklāšanā piedalījās  
arī Baltkrievijas ģenerālkonsuls 
Daugavpilī Vladimirs Klimovs, kurš 
abām sadarbības iestādēm pa-
sniedza diplomus “Par nacionālās 
diplomātijas principu realizāciju, 
draudzības un cēlsirdības politiku, 
humānās sadarbības attīstīšanu”. 
V. Klimova kungs arī uzsvēra, ka lai 

gan šī sadarbība nav ilga, toties 
ļoti ražīga. Tā uzskata arī paši semi-
nāra dalībnieki, kuri jau viens otru 
uztver kā sen pazīstamus kolēģus.
Semināra norisē pēc “Guest te-
aching” mācību stundām un 
aktivitātēm, dalībnieki sēžas pie 
“Apaļā galda,” kur notiek meto-
dikas apspriešana, dalīšanās ar 
pieredzi un ieteikumiem. Šī semi-
nāra galvenais mērķis ir rast jaunus 
veidus skolas bērnu veiksmīgākai 
integrācijai sabiedrībā. Kā atzīst 
Akesandrovas internātpamatsko-
las pedagogi, no baltkrievu kolē-
ģiem tiešām var smelties daudz, jo 
infrastruktūra bērniem ar attīstības 
traucējumiem ir daudz augstākā 
līmenī.  Pārsteidzoša liekas arī vie-
su interaktivitāte un radošums gan 
prezentējot sevi, gan strādājot ar 
bērniem. Atsaucoties uz M. Micke-
viču, pedagogs šo bērnu dzīvē ir 
logs un pasauli, zināšanām, kultūru 
un sevis apzināšanos. 
  Tikai ar paldies nepietiktu, lai 
pateiktos visiem semināra dalīb-
niekiem un pedagogiem, kas ar 
šiem bērniem strādā ikdienā – no 
viņiem staro neizsīkstošs spēks un 
ticība tam, ka mēs visi esam vie-
nādi, tikai mazliet savādāki, ko var 
novēlēt ikvienam.

Evika Muizniece

Visi mēs esam vienādi, tikai mazliet savā-
dāki
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Каждый год в Латвии соби-
рается до 700 000 тонн новых 
отходов, из которых прибли-
зительно половина появляет-
ся в домашних хозяйствах. 
30 % или 200 000 тонн из об-
щего веса хозяйственных 
отходов составляют упаков-
ки, которые мы небрежно 
выбрасываем в общую кучу. 
Однако их можно было бы  
рассортировать и повторно 
переработать.

• Во-первых, отделяя упа-
ковки от хозяйственных 
отходов, мы уменьшаем 
общее количество отхо-
дов, которые безвозвратно 
попадают на полигоны по 
захоронению отходов. Упа-
ковки составляют примерно 
30% от отходов домашних 
хозяйств, но если посчитаем 
и другие перерабатывае-
мые отходы: использованные 
электротовары, батарейки, 
автомобильные шины, био-
логические отходы -  тогда 
количество перерабатыва-
емых отходов возрастает до 
70%.
• Во-вторых, рассортировав 
перерабатываемые отходы 
от общего потока отходов, 
мы уменьшим ежемесяч-
ные расходы домашних хо-
зяйств на вывоз отходов, так 
как вывоз рассортированных 
отходов для жителей беспла-
тен, а плата за вывоз хозяй-
ственных отходов на полиго-
ны по захоронению зависит 

от веса этих отходов.
• В-третьих, переработка 
упаковочного материала 
позволяет экономить энер-
гию и природные ресурсы: 
из 27 ПЭТ бутылок получают 
столько волокна, сколько не-
обходимо для изготовления 
одного джемпера.
• Таким образом мы защи-
щаем природу, а поэтому и 
себя:
Считается, что минимальный 
срок, необходимый для есте-
ственного разложения пласт-
массовой бутылки , состав-
ляет 80 лет;
загрязнение воздуха, кото-
рое происходит при произ-
водстве бутылок из перера-
ботанного стекла, на 20% 
меньше, а загрязнение воды 
на 50% меньше в сравнении 
с загрязнением при первич-
ном производстве стекла;
от опасных веществ в бата-
рейках человек защищён 
благодаря гильзе. Бездумно 
выброшенные в хозяйствен-
ные отходы или куда попало, 
батарейки начинают ржа-
веть, гильза раскрывается, и 
опасные вещества попада-
ют в почву, воду, дальше их 
получают  растения, живот-
ные и находящийся в высшей 
точке цепи питания человек;
одна выброшенная на зем-
лю пальчиковая батарейка 
вызывает загрязнение почвы 
площадью 1м2, которое со-
храняется почти столетие;
повторно переработав 1 тон-

ну бумаги, сохраним при-
близительно 14- 18 деревьев.
В Дагде ты можешь доста-
вить рассортированные от-
ходы (пластмассу, стекло и 
макулатуру) в следующие 
места:
1. ул. Алеяс 3а
2. ул. Мичурина 3а
3. ул. Резекнес 4b
4. ул. Бривибас 3b
5. ул. Бривибас 29
6. ул. Паста 35а

В свою очередь, ближайший 
бесплатный пункт сбора ис-
пользованной электротехни-
ки находится в Краславе на 
ул.Спорта 14, ООО   “Zaļai 
Latvijai”.
Предприятие ООО Dova 
также предлагает и услуги 
приёмки отходов в Красла-
ве на ул. Индрас 15, и также 
возможность вывоза отходов: 
вместимость сборщика со-
ставляет 5-6 кубических ме-
тров, пластмассу (плёнку), 
текстиль и электротехнику 
возможно вывезти, оплатив 
только транспортные рас-
ходы. Больше информации 
можно найти на домашней 
странице предприятия www.
dove.lv или позвонив по теле-
фону +371 65621012

Будем беречь свою 
землю!

Эвика Муйзниеце

Не плюй в колодец, из которого сам бу-
дешь пить

Самоуправление Дагдского края объявляет конкурс проектов  
„Oбщество с душой 2015”, в котором группы жителей могут по-
лучить финансирование на реализацию своих идей.
 Проекты, поддержанные в результате конкурса, будут финанси-
роваться из бюджета самоуправления Дагдского края , общая 
сумма доступного финансирования составляет 5 000,00 €, сум-
ма поддержки одного проекта – до 500,00 €.
Целью конкурса является финансовая поддержка:
• участие групп в улучшении социальной среды и инфраструкту-
ры на благо жителей и гостей края;
• возможности для групп получить опыт в осуществлении своих 
проектов;
• содействию развития гражданского общества в Дагдском 
крае.
В проекте могут принять участие общества и незарегистриро-
ванные группы жителей, которые хотят улучшить качество жизни 
в своей окрестности.
В рамках проекта в Дагдском крае будет возможность осу-
ществить, например, такие мероприятия: устройство детских 
игровых площадок, благоустройство территории вокруг много-
квартирных домов, создание природных троп, мест отдыха или 
спортивных площадок и т.д. 
Сроки: Заявки на конкурс проектов можно подать с 7 апреля 
2015 года до 8 мая 2015 года.
Утверждённые проекты осуществляются с 20 мая 2015 года и за-
канчиваются не позднее 30 сентября 2015 года.
В рамках конкурса финансирование будет выделено для реа-
лизации таких проектов, которые показывают улучшение инфра-
структуры  и улучшения в социальной сфере в Дагдском крае, 
которые будут публично доступны и будут реализованы силами 
самих жителей. Будут финансироваться расходы на приобре-
тение инвентаря, основных средств и материалов, но не будут 
финансироваться расходы на услуги, рабочую силу и другие, 
оговорённые в положении.
С положением конкурса можно ознакомиться на домашней 
странице www.dagda.lv в разделе Pašvaldības projekti, в распе-
чатанном виде можно получить в Отделе развития и планирова-
ния самоуправления Дагдского края по адресу ул. Алеяс 4, Даг-
да, Дагдский край.
Координатор конкурса и контактное лицо для связи и вопросов 
: Отдел развития и планирования, тел. 65681437, э-почта artjoms.
gekiss@dagda.lv

Рачительный латыш даже затопленный луг по-
дожжёт! Шутка шуткой, но, как и каждый год, в  
Латвии снова начался  “Сезон сжигания старни-
ка”, который унёс  уже несколько жизней. К со-
жалению, человеческий фактор (невозвратные 
потери  животных, растений, людей и среды их 
обитания) не всегда в состоянии остановить под-
жигателей старника,  поэтому информируем о 
других потерях, которые определённо ожидают 
практикующих такой „весенний вид спорта”. 

  Государственная пожарно-спасательная служ-
ба (ГПСС) информирует:
Какие штрафы предусмотрены за поджог стар-
ника?
В связи с поджогом старника ГПСС контролиру-
ет, соблюдаются ли требования правил Кабинета 
Министров №82 от17 февраля  2004 года “Правила 
пожаробезопасности”. Если констатировано на-
рушение, то заводится  административное дело 
согласно Латвийскому кодексу административ-
ных нарушений (ЛКАП).
Согласно  нормативным актам предусмотрены  
следующие штрафы:
• в соответствии с ч. 4 ст. 179 Латвийского кодекса 
административных нарушений за поджог старни-
ка на физических лиц налагается штраф в раз-
мере от 280 до 700  евро;
• в соответствии с ч.2 ст.51 Кодекса за невыпол-
нение действий по обхозяйствованию земли и 
нескашивание травы для  предотвращения об-
разования старника  на физических лиц налага-
ется штраф в размере от от 140 до 400 евро, а на 
юридических лиц - от 700 до 2900 евро;
• в соответствии с п. 21 правил КМ „Правила по-
жаробезопасности”, хозяева земли (владельцы) 
должны производить необходимые мероприятия, 
чтобы на территории объекта не сжигался стар-
ник. За нарушение данных требований в соответ-
ствии с ч.1 ст. 179 Кодекса ГПСС налагает штраф 
на физических лиц в размере от 30 до 280 евро, а 
на юридических лиц- от 280 до 1400 евро.
ГПСС также сотрудничает со Службой  поддержки 
села, которой посылает информацию о местах 
поджога старника. Если старник горел, землев-
ладельцам  уменьшают платежи ЕС за площадь  

даже в том случае, когда  собственник земель-
ного участка не виновен в несчастье.
В ситуациях, когда жители замечают горение 
старника, нужно немедленно позвонить в ГПСС 
по телефону  112 и назвать точный адрес или опи-
сать как можно точнее место  пожара , а также 
сообщить своё  имя, фамилию,  номер телефо-
на и ответить на  вопросы диспетчера.
Горящую прошлогоднюю траву,  или старник, 
можно попытаться потушить  водой, песком, или 
можно использовать ветви деревьев, например, 
еловые ветки. Не рекомендуется пробовать за-
топтать  пламя, так как, возможно, подошва обуви 
может не выдержать жара,  и от него  может заго-
реться одежда. Когда тушите пламя или прячетесь 
от него, нужно стоять на обгоревшей стороне, 
приблизительно в 1-2 метрах от огня, потому что в 
случае, если пламя мгновенно изменит направле-
ние, человек будет под меньшей угрозой. Чувствуя, 
что тушение старника  не является безопасным , 
житель, чтобы не поставить под угрозу своё здоро-
вье и жизнь, должен прекратить тушение пламени 
и ждать  пожарных в безопасном месте.
• МИФ: сжигание старника может контролиро-
ваться. ПРАВДА: Под влиянием ветра  и других 
обстоятельств,  направление пламени  может 
меняться, пламя может быстро распространить-
ся и подобраться к зданиям и так далее. Люди не 
осознают, что чем  длиннее трава, тем больше 
пламени и, следовательно, пожар менее контро-
лируется.  
• МИФ:  сжигание старника является  древней ла-
тышской традицией. ПРАВДА: В древних верова-
ний и сельскохозяйственных описаниях нет ника-
ких доказательств того, что это местная  традиция. 
Для латышей свой  участок земли был священным, 
и она была использована в полной мере и тща-
тельно ухожена, так что весной на полях сухой 
травы не было. В Латвии старник начали жечь в со-
ветские времена, это  ввели приезжие . В России 
и Украине, где были большие и неухоженные зе-
мельные площади, старник сжигали.  Более под-
робную информацию о  пожарах, связанных с 
поджогом старника,  ищете на сайте  www.vugd.
gov.lv

Эвика Муйзниеце

“Прежде чем бросить уголёк в сырой мох или спичку в ил норвежско-
го фьорда, подумай: готов ли ты ожидать пожар на своём дворе.” /

Dabasu Durovys/ (перевод с латгальского)

Заявки на получение платежей за площадь 
будут принимать с 20 апреля до 22 мая.

С 20 апреля до 22 мая у крестьян будет возможность  подать 
Единое заявление для получения поддерживающих платежей за 
площадь за 2015 год. Если в предыдущие годы конечным сроком  
приёма заявлений без штрафных санкций было 15 мая, то в этом 
году, принимая во внимание то, что в получении платежей за пло-
щадь есть очень много изменений, этот срок продлён на одну 
неделю, то есть до 22 мая. 
К тем заявлениям, которые будут поданы после 22 мая, будет при-
меняться уменьшение объёма поддержки на 1 % за каждый про-
сроченный  рабочий день. Последним днём подачи заявлений со 
штрафными санкциями является 15 июня.

1 апреля является днём рождения и именинами Дагдского 
молодёжного общества «Дагне» (общество образовано в 
2003 году).

5 апреля 2011 года с помощью инженеров Земессардзе 
было обследовано Дагдское озеро и его окрестности для 
того, чтобы найти колокол со старообрядческой церкви, ко-
торый, по преданиям, был затоплен в озере во время Второй 
мировой войны. (Инициатор поиска Айвар Арницан- руково-
дитель Дагдского краеведческого общества   „Patria”.

17 апреля 1928 года был создан  293 кружок  Латвийского Мо-
лодёжного Красного креста Дагдской шестилетней основ-
ной школы. В кружке было 44 члена. 

27 апреля 1920 года в связи с обнаруженными злоупотребле-
ниями было отстранено правление Дагдской волости, в том 
числе его председатель Сталидзенс.

27 апреля 2011 года утверждён герб Дагдского края, на кото-
ром изображён в золотом  поле червлёный восстающий из 
пламени феникс, в верхнем левом углу чёрный трёхлистный 
крест, герб дополнен лазоревой каймой, которая символи-
зирует озёра Дагдского края. Герб утвердили на заседании 
думы края в Андрупене. Ранее 29 марта 2011 года его утвер-
дило Министерство культуры ЛР и подписал президент В.Зат-
лерс.

Эвика Муйзниеце

Знал ли ты, что:
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13 марта в Дагдской сред-
ней школе гостила  группа 
энтузиастов из Резекненской 
высшей школы (РВШ), чтобы 
презентовать работу, кото-
рая перевоплощена в инфор-
мативный и захватывающий 
материал для чтения: маги-
стерскую работу Л.Чевере   
«Архетипы и признаки жанра 
в рассказах ужасов».  Книга 
презентуется только четвер-
тый раз, а Дагдская средняя 
школа в качестве места для 
презентации была выбра-
на потому, что профессор 
РВШ И. Шуплинска является 
выпускницей этой школы.  
Ученики имели возможность 
увидеть робота в действии, а 
также услышать вдохновля-
ющую лекцию  профессора 
И.Силиневич, в которой она 
призвала  молодых людей 
вернуться в свой край и раз-
вивать его.
  Презентация книги собрала 
полный зал учеников, кото-
рые с интересом наблюдали 
за сидящими под одеялом  
участниками презентации и 
рассказывающими истории 
о привидениях.  Затем они 
вовлекли в это занятие аудито-
рию, в которой нашёлся  толь-
ко один смельчак со своей 
интерпретацией страшилок. 
За свою смелость он получил 
в награду рюкзак РВШ.  Затем 
ученики смогли посмотреть 
на плоды работы студентов 
инженерного  факультета: на 
роботов, которые управляют-
ся пультом дистанционного 
управления. В этом представ-
лении с огромным азартом 
участвовали младшие школь-
ники, которые попробовали 
управлять роботом.
  Уже в более серьёзной ат-
мосфере прошла лекция 
И.Шуплинской, на которой 
профессор рассказывала 
старшеклассникам об ассо-
циативном анализе сборни-
ка стихотворений. Казалось, 
что, услышав такое сочетание 

слов, старшеклассники убе-
гут кто куда или будут дремать, 
нет – анализ  поэзии по такой 
методике увлёк даже маль-
чиков, которые с интересом 
принимали участие и  в выпол-
нении заданий, и в дискуссии, 
и в самоанализе через стро-
ки поэзии и ассоциативные 
тесты.
   В таких же в нужных тонах 
прошла лекция профессора 
экономики РВШ И.Силиневич,  
, на которой она рассказала 
и о возможностях обучения в 
Резекненской высшей школе 
и о популярности области ту-
ризма в наши дни. Профес-
сор сама из Эзерниекской 
стороны: „ Я  была на всех кон-
тинентах мира, но Дагдский 
край мне кажется самым 
красивым и близким”. Во вре-
мя лекции прозвучало очень 
много идей для развития туриз-
ма именно в Дагдском крае, 
как сказала сама  профес-
сор: „Мы  ответственны  за те 
места,  где мы родились, мы 
несём ответственность за их 
развитие„ - подчеркнув, что ту-
ризм является нишей, которая  
прибыльна,  высоко котиру-
ется на уровне Европейского 
Союза, и что люди этого реги-
она должны этим заниматься 
, потому что в дополнение к 
развитию туризма строится и 
остальная  инфраструктура в 
конкретных окрестностях.
  Общее впечатление от ме-
роприятия  у его участников 
и организаторов было более 
чем положительным, также 
были обсуждены вопросы со-
трудничества и организация 
совместных мероприятий в 
будущем. Слушая людей «со 
стороны», приходит понима-
ние, насколько богат Дагд-
ский край, на каком высоком 
уровне его можно развивать и 
чувствовать себя счастливыми  
в своей родной стороне. Клю-
чом к этому является творче-
ство, работа и смелость.

Эвика Муйзниеце

От сердца Латгалии к сердцу 
Дагды - Резекненская высшая 
школа в Дагдской средней 

школе

Депутаты приняли к сведению отчёт исполнитель-
ного директора о проделанной  самоуправлением 
работе и ходе выполнения решений,  принятых ду-
мой в феврале - марте.

   Приняли решение подать заявку на проект   „ Умень-
шение эмиссии газов, вызывающих парниковый эф-
фект, в инфраструктуре освещения публичных тер-
риторий Дагдского края” на конкурс проектов ФИКИ 
(Финансового инструмента климатических изме-
нений)  „ Уменьшение эмиссии газов, вызывающих 
парниковый эффект, в инфраструктуре освещения 
публичных территорий самоуправлений”,  организо-
ванный Министерством охраны окружающей среды 
и регионального развития.  
   Приняли решение провести конкурс проектов  „Об-
щество с душой 2015”.
Поддержали участие в мероприятии Рыбного фонда 
„Мероприятия по защите рыбных ресурсов” с заяв-
ками на два проекта:
• „Повышение эффективности мероприятий по за-
щите рыбных ресурсов в озёрах Дагдского края”;
• „Разработка правил рыбно хозяйственной эксплуа-
тации озёр Эжезерс, Арла, Удрияс”.
 Центру социальных услуг и здравоохранения 
„Dagda” разрешено взять в аренду помещения для 
лаборатории, организовав аукцион аренды поме-
щений.

Освободили одно лицо от оплаты услуг по уходу вне 
семьи.
    Депутаты приняли решение взять заём в Государ-
ственной кассе в размере 193 300,00 EUR для покупки 
4 новых автобусов для перевозки учеников.
Рассмотрели вопрос оплаты аренды помещения ИП 
„Minolta”.
   Утвердили прейскурант цен на платные услуги в 
Андрупенской сельской усадьбе, имении Яундоме, 
Кеповском доме собраний и выставочном зале и за 
использование многофункционального оборудова-
ния  Xerox WC 5022N.
   Утвердили результаты аукциона имущества самоу-
правления „Vējoņi” в Эзерниекской волости, а также 
приняли решение о заключении договоров на покуп-
ки имущества самоуправления „Mauriņi” в Андру-
пенской волости и квартиры в Дагде на ул.Алеяс 28-4.
Утверждён порядок арендования земельных участ-
ков, находящихся в собственности самоуправления 
(включая необустроенные участки во время прове-
дения земельной реформы), а также утверждена 
аукционная комиссия самоуправления по правам 
на аренду земли.
   В связи с тем, что Бересненский костёл в этом году 
отпразднует свой 210- летний юбилей, на замену по-
лового покрытия в костёле выделено финансирова-
ние в объёме 1000,00 EUR.
   Приняли решение сдать в аренду принадлежащие 

самоуправлению квартиры двум лицам.
  Рассмотрели и поддержали заявление В.Стикута 
о назначении компенсации за участие в заседани-
ях думы, комитетов  комиссий и выполнение других 
депутатских обязанностей согласно определённой 
думой  почасовой ставке оплаты
   Рассмотрели вопросы, связанные с недвижимым 
имуществом: руководитель Отдела по связям с об-
щественностью и коммуникациям о разделе недви-
жимого имущества и присвоении нового названия;  
изменении цели использования   земельной единицы 
недвижимого имущества; окончании права на арен-
ду земли; заключении  договоров на аренду земли; 
продлении договоров на аренду земли; продлении 
договоров на аренду земли; передаче земли в соб-
ственность без компенсации одному лицу; разделе 
земельного участка; уменьшении суммы оплаты за 
выкупаемую землю; изменении земельной площади 
имущества; уточнении площади земельного участ-
ка.

С полным протоколом  заседания и приложения-
ми можно ознакомиться на сайте  www.dagda.lv / 
Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

Информацию подготовила
Гуна Малиновска

18 марта состоялось очередное заседание думы Дагдского края

   Март в образовательных учреждениях и в 
области образования по интересам пролетел 
в интенсивной, разнообразной и напряжённой 
работе, так как стремительно приближается 
конец учебного года, экзаменационная сес-
сия для абитуриентов. Приближается также и 
XI Праздник песни и танца школьной молодё-
жи, и, готовясь к нему, в школах, краях и реги-
онах проходят различные смотры, концерты и 
конкурсы.
  2 марта состоялся 1-й этап конкурса сцени-
ческой речи и небольших постановок, в  кото-
ром приняли участие 38 лауреатов школьных 
конкурсов и 3 литературных постановки. На 
втором этапе в Резекне Дагдский край будут 
представлять ученики Дагдской средней шко-
лы: первоклассница Катрина Кузнецова и уче-
ник 4-го класса Рейнис Вигулис (уч. Лидия Кар-
тенко).
  В свою очередь, 6 марта в Константиновской 
начальной школе своё умение в сцениче-
ской речи показали 24 дошкольника из всех 
дошкольных образовательных учреждений и 
групп Дагдского края.
  6 марта в Риге на факультете Гуманитарных 
наук Латвийского Университета прошёл 3-й 
этап 41-й Государственной олимпиады по ла-
тышскому языку и литературе для учащихся  
11-х – 12-х классов, на котором приняли уча-
стие 96 учеников со всей Латвии. Ученица 12-го 
класса Дагдской средней школы Карина Блу-
ка получила Похвальную Грамоту на государ-
ственном уровне (уч. Айна Слесаре).
  7 марта школьные коллективы народных тан-
цев Дагдского и Краславского краёв собра-
лись на смотр. Это одно из важнейших ме-
роприятий для танцевальных коллективов, так 
как на нём отбираются участники на большой 
концерт  XI Праздника песни и танца школьной 
молодёжи „Līdz varavīksnei tikt” („Добраться до 
радуги”). 
  Дагдский край на смотре представляли 6 
школьных коллективов народных танцев из Даг-
ды, Эзерниек и Андрупене.
  Похвальную грамоту на государственном 
уровне получила ученица 12-го класса Эзер-
ниекской средней школы Людмила Кузнецо-
ва, которая принимала участие в 3-й открытой 
олимпиаде по домоводству в Риге „Традицион-
ное культурное наследие” / „Застольные куль-
турные ценности моих предков (рода, семьи)”, 
(уч. Д. Киселёва).
   На 9-й олимпиаде Лагальского региона по 
латышскому языку и литературе ученица 7b 
класса Дагдской средней школы Кристине- 
Кристиана Озолиня  получила Похвальную Гра-
моту (уч. Рита Ороле).
  13 марта состоялся конкурс эрудитов для 
учащихся  7-х -9-х классов Дагдского края 
„Всезнайки”, в котором приняли участие уче-
ники из Андрупенской и Андзельской основ-
ных школ, Дагдской и Эзерниекской средних 
школ. Титул „Всезнайка 2015” завоевал ученик 
Эзерниекской средней школы Эдвин Лях.
  13 марта в Резекне в Восточно- Латвийском  

центре творческих услуг  „Zeimuļs” прозвучал 
конкурс  вокальной музыки Латгальского реги-
она “Balsis”. Наш край на этом конкурсе пред-
ставлял вокальный ансамбль Дагдской сред-
ней школы “Kvartets” : Лига Бейтане, Амалия 
Гришане, Райвис Кузнецов, Раймонд Эйсак, 
руководитель Рита Капосте, концертмейстер 
Майя Стельмаченока. Квартет получил диплом 
1-й степени.
   17 марта в Народной библиотеке Дагдско-
го края собрались руководители народных 
домов, библиотекари, руководители музеев, 
работники Туристического информационного 
центра на семинар „Деятельность ЮНЕСКО 
в Латвии для творческого обсуждения культур-
ного наследия в местном обществе”, лектор- 
Эвия Малькевича, руководитель сектора по 
коммуникациям и информации Латвийской 
Национальной комиссии ЮНЕСКО.
18 марта 10 учителей  Дагдского края со свои-
ми работами  приняли участие в 5-й межкра-
евой конференции педагогических чтений в 
Лудзе.
   20 марта старшеклассники Эзерниекской и 
Дагдской средних школ отправились в Дауга-
впилсский университет для презентации своих 
работ на Латгальской конференции научно- 
исследовательских работ учащихся.
   24 марта в Центре компетенции професси-
онального образования „Даугавпилсский стро-
ительный техникум” состоялся семинар по об-
мену опытом руководителей образовательных 
учреждений Дагдского края.
   В марте прошли олимпиады  Дагдского края 
по домоводству для мальчиков и девочек 6-х – 
7-х классов, по английскому  языку для учени-
ков 5-х – 6-х классов, олимпиады для 3-х и 4-х 
классов, Латгальская открытая олимпиада по 
латышскому языку и литературе для 7-х – 10-х 
классов, состоялись курсы для технических ра-
ботников образовательных учреждений „Защи-
та прав детей” и курсы для классных руководи-
телей  „Карьерное образование”.
   В Александровской основной школе- ин-
тернате в начале марта прошло творческое 
и интересное мероприятие- смотр нетра-
диционной моды, а в конце марта в школе с 
двухдневным семинаром по обмену опытом 
гостили 7 педагогов из Центра реабилитации 
и развития Верхнедвинского района Белорус-
сии.
   В марте работники Отдела образования, 
культуры и спорта продолжали обследовать 
дошкольные образовательные учреждения и 
группы края с целью ознакомления и оценива-
ния уровня подготовки дошкольников к обуче-
нию в 1-м классе.
      В марте началась активная подготовитель-
ная работа ко 2-му Международному фести-
валю детской и молодёжной музыки, танца и 
театров моды.

Информацию подготовила Ирена Малькевича 
Отдел образования, культуры и спорта Дагдского 

края

Новости образования

Поздравляем всех православных с наступающим светлым праздником Пасхи!



7. Dagdas novadpētniecības biedrī-
bas nosaukums.
8. Viens no latviešu dižākajiem rakst-
niekiem, “Dagdas skiču burtnīcu” 
autors.
11. Lubānas pilskalna neofi ciālais 
nosaukums.
12. Narūtas agrākais nosaukums.

Dagdas Novada Ziņas

Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums „Dagdas Novada Ziņas”

Alejas ielā 4, Dagda, 
Dagdas novads, LV - 5674

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

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3500

Drukāts:
SIA „Latgales Druka”

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

Reģistrētie jaundzimušie* 
martā

Sve i cam ar  mazuļa 
p i edz imšanu!

4. Andrupenes folkloras kopas 
nosaukums.
6. “Cits pīpo, cits dzer, a man vajag 
celt” vārdu autors.
9.  ‘’Mīlestības takas’’ atrašanās 
vieta.
10. Apmetne Dagdas ezera Z kras-
tā, kas bijusi apdzīvota jau 3000 g. 
p. m. ē.

U z m i n i  n u ! 

Vertikāli:
1. Dagdas jauniešu biedrības 
nosaukums.
2. Tauta senajā Īrijā, kuras kultūrā 
“Dagda” bijis mirušo valstības 
valdnieks.

Horizontāli :
3. Dagdas pilsētas ģerbonī attēlotais 
putns.
5. Dagdas folkloras kopas nosau-
kums.

Atbildes meklē nākamajā numurā.
No ietonētajos laukos esošajiem burtiem var izveidot  vārdu!

Mamogrāfi ja Dagdā
9. aprīlī un 11. maijā 

VSPC „Dagda”, Brīvī-
bas ielā 29, sievietes 
tiek aicinātas veikt krūšu  
izmeklējumus.

Pieraksts pa telefoniem: 
67142840, 27866655.  

Vairāk informācijas:  
www.dagda.lv  

1. Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivi-
tātes celšana. Divu dienu apmācības Krāslavas nova-
dā (2015. gada 26.,27. martā )
 2.  Mežaudžu kopšanas pamati. Piecu dienu apmā-
cības ar iespēju iegūt apliecību darbam ar krūmgriezi 
un motorzāģi AS ,,Latvijas valsts meži”, Dagdas nova-
da teritorijā (2015. gada 16.,17.,23.,24.,25. aprīlis)
 3.  Meža atjaunošana. Divu dienu apmācības Krāsla-

vas novadā (2015. gada 20.,29. aprīlis)
 4. Meža atjaunošana. Divu dienu apmācības Dag-
das novadā (2015. gada 21., 28. aprīlī)
Dalībnieku skaits ierobežots!

Pieteikties: Pie Dienvidlatgales nodaļas vadītāja Jāņa 
Dzalba, t.26459513, Vairāk informācijas un apmācību 
programmu meklējiet  www.dagda.lv

Viņsaulē aizgājušie* marta 
mēnesī

Feodors STEPANOVS 
(dz.1953.g.)

 Veronika RAMA (dz.1941.g.)
 Valentīna JAKOVĻEVA 

(dz.1936.g.)
 Gunārs LESIŅŠ (dz.1955.g.)
 Rihards BIŽĀNS (dz.1939.g.)

 Regīna LASTOVSKA (dz.1950.g.)
 Aloizs MEROŽA (dz.1931.g.)

 Vladimirs NIKOLAJEVS 
(dz.1935.g.)

Pāvels SINICINS (dz.1963.g.)
 Marija ANISIMOVA 

(dz.1944.g.)
 Stanislavs GŽIBOVSKIS 

(dz.1940.g.)
 Stepans MIRONOVIČS 

(dz.1937.g.)
 Helēna DONIKA (dz.1944.g.)

 Zofi ja ANDŽĀNE (dz.1933.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību        
tuviniekiem.

Hey! Tev ir ideja, jautājums, interesants atgadījums, ieteikums, zināmi ticējumi vai 
paražas, kas noderēs sējas laikā? Vai varbūt tu novēro laika apstākļus? Dalies sa-
vās zināšanās un piedzīvojumos! Vai jautā mums par sevi interesējošām, ar novada 
dzīvi saistītām tēmām - raksti uz e-pastu evika.muizniece@dagda.lv vai uz adresi 
“Dagdas Novada Ziņas“, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674 Intere-
santākie stāsti un jautājumi noteikti tiks publicēti avīzē!
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Ap r ī ļ a  j ub i l ā r i *  Dagdas  novadā :

70  gadu  jub i l e j a
F i ļ a  In ta ,  11 .04 .  Ezern i eku  pag .

Igaune  Bron i s l ava ,  01 .04 .  Dagdas  pag .
Kr i ck i s  Jāzep s ,  22 .04 .  Andrupene s  pag .

Ovč inko  L id i j a ,  26 .04 .  Dagda
Potapovs  S em jons ,  21 .04 .  Eze rn i eku  pag .

75  gadu  jub i l e j a
Bur c ev s  Mefod i j s ,  30 .04 .  Andze ļu  pag .

Darg e l e  E l eono ra ,  19 .04 .  Andrupene s  pag .
Kok in s  Va ld i s ,  13 .04 .  Dagda

Nar t i š s  S taņ i s l av s ,  24 .04 .  Kons tant inovas  pag .
Oro l e  He l ēna ,  08 .04 .  Dagda

80  gadu  jub i l e j a
Dzene  Gevove fa ,  06 .04 .  Andrupene s  pag .

Kr i l ova  A l ek sand ra ,  23 .04 . ,  Dagda
Koževņ ikova  Feodo s i j a ,  12 .04 .  Andrupene s  pag . 

Marģev i č s  V i lh e lms ,  Dagda
Pav l iņ š  S tan i s l av s ,  28 .04 .  Bē rz iņu  pag .

P i t r ān s  Jān i s ,  27 .04 .  Kons tant inovas  pag .
Sk r ipač enoka  S tan i s l ava ,  01 .04 .  Bē rz iņu  pag .

85  gadu  jub i l e j a
Adamov i ča  Antoņ ina ,  01 .04 .  Andrupene s  pag .

Pau l iņa  Lūc i j a ,  08 .04 .  Ķepovas  pag .
P l e i ko - Iž ika  V ik to r i j a ,  17 .04 .  Asūne s  pag .

90  gadu  jub i l e j a
P la ta c e  Emī l i j a ,  12 .04 .  Andze ļu  pag .
Rutka  Mon ika ,  20 .04 .  Bē rz iņu  pag .

KITIJA KAVUNE
ARTJOMS SITNIKS
VALĒRIJA KOLĪTE
EDVĪNS SOLOHA
DANIELS STRAZDIŅŠ
KATRĪNA REŠETŅAKA
DENIS POTAPOVS

SIA “LLKC” fi liāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” organizē apmācības:

Apgūsti iespējas – pilnveido 
sevi! Varbūt šī būs iespē-
ja paaugstināt savu dzīves 
kvalitāti.

Gaidām Tevi Zemessardzes 35. 
Nodrošinājuma bataljonā Preiļos!
• Ja Tu esi vecumā no 18 līdz 55 
gadiem un esi Latvijas Valsts pilso-
nis, tad Tev jāvēršas Zemessardzes 
bataljonā, līdzi ņemot pasi un 
izglītību apliecinošus dokumentus 
- nevilcinies, pievienojies mūsu 
saimei!
• Zemessardze Tev nodrošinās 
- 30 apmaksātas dienas gadā 
(30 EUR par mācību vai dienesta 
uzdevumu izpildes dienu), for-
mastērpu un ekipējumu, medicī-
niskās pārbaudes un vakcināciju, 
atbilstošu apmācību, atraktīvus 
kolēģus un zinošus instruktorus.

Vairāk informācijas www.dagda.lv
Kontakti:

Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu no-
vads , LV 5301

Tālr.n.65307066; mob.28312554; 
29192759; e-pasts: 35bn@mil.lv

No 19. marta līdz 25. aprīlim vairāk 
nekā 100 Latvijas novados tiks de-
monstrēta dokumentālā fi lma “Lai-
mes ekonomika”. Filmu visā Latvijā 
izrādīs sociālās kampaņas par 
atbildīgu pārtikas patēriņu “Beidz 
spēlēt pārtikas cirku!” ietvaros, un 
ieeja šajos seansos ir bez maksas. 

Kā viena no mērķauditorijas 
grupām uz seansiem tiek aicināti 
pašvaldību un nevalstisko orga-

nizāciju pārstāvji, kā arī ikviens 
interesents, kuram rūp un interesē 
pasaulē, tai skaitā Latvijā, notie-
košais saistībā ar globālo attīstību, 
vidi, ekonomiku un sabiedrību. 
Seanss Dagdas novadā:
Dagdas Tautas namā, 8. aprīlī, 
plkst. 16:00
 Filma iezīmē mūsdienu globālās 
krīzes – klimata pārmaiņas, teroris-
mu, fi nanšu krahu, savijot tos ar ļoti 
personīgiem stāstiem par cilvēkiem, 

kuri jūtas depresīvi un tukšās 
patērētāju sabiedrības nomākti. 
Iemesls? Globālo korporāciju radīta 
pasaule, kurā pirmajā vietā vien-
mēr ir peļņa un patēriņa palielinā-
šana, nevis cilvēks. 
Kampaņu organizē biedrība Latvi-
jas Platforma attīstības sadarbībai 
(LAPAS) kopā ar tās biedriem vides 
organizāciju “Homo ecos:” un “Lat-
vijas Zemnieku federāciju”. 

*reģistrētie Dagdas novada dzimtrakstu 
nodaļā līdz 30. martam


