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Barikāžu atceres diena 
   Pagājuši jau 25 gadi kopš barikādēm Rīgā – laika, kas mainīja mūsu dzīvi, kas deva mums 
savu valsti. Tas kļuva iespējams, pateicoties latviešu tautas neiedomājamajam spēkam, vie-
notībai un drosmei stāties kailām rokām pret pastāvošo varu, turēties pie savas pārliecības, 
bruņojoties tikai ar cerību. 
   Ir ļoti daudz to cilvēku, kuri ir pelnījuši neizsmeļamu pateicību par būšanu kopā tajā dienā 
gan Rīgā, gan citur Latvijā, atbalstot neatkarīgas valsts ideju. Šoreiz savā stāstā dalījās ba-
rikāžu dalībnieks, apbalvots ar 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi. Vēlamies šo 
stāstu nodot tālāk citiem, kopā ar to dienu sajūtām.

Viktors Spila
  Barikāžu laikā – nepilni 44 gadi. 
  Viktoram motivācija piedalīties barikādēs neesot bijusi nejauša vai spontāna – jau Otrā pasaules 
kara laikā, kad, kā daudzās ģimenēs, arī Viktora ģimenes vīrieši tika iesaukti divās dažādās armijās, 
vecmāmiņa bijusi tā, kas sākusi veidot gan nacionālo pašapziņu gan mīlēt un cīnīties par savu val-
sti un taisnību. Arī skolas laikā, pēc tam darbā un arī armijas iesaukuma laikā, Viktoram esot bijusi 
stingrs viedoklis un attieksme pret toreiz valdošo režīmu, tādēļ visur viņš ir skaitījies nelojāls varai, 
kas radījis daudz grūtību dzīvē.
   Atguvis tēva zemi, izveidojis saimniecību Bērziņu pagastā. Iestājies Krāslavas tautas frontē, 
1990. gadā bijis novērotājs balošanā par neatkarību no Tautas frontes puses – sēdējis pretī “ko-
munistu partijas pārstāvim” – “augām kopā, bet dzīve nolika mūs pretī.” 
Tā kā sieva ir lietuviete, ziņas par notikumiem Lietuvā nonāca līdz Viktoram ātri. Bija skaidrs, ka 
nākamā ir Latvija.
   V. Spila atzīst, ka uz barikādēm braukt arī esot bijis bīstami – toreizējā Krāslavas rajonā tautas 
nostāja pret neatkarības atgūšanu esot bijusi piecdesmit pret piecdesmit – nevarējis zināt, vai, 
braucot ar organizēto transportu, visi neatkarības entuziasti netiks arestēti. Tādēļ uz barikādēm 
Viktors devās brāļa žigulī. 
   Rīgā barikādēs palīdzējis celt barjeras, sargājis Augstāko padomi (tagadējo Saeimas namu). 
Emociju ziņā – esot bijis bail. Nekādu ieroču nav bijis, stāvējuši kailām rokām. Uz vietas notikušas 
dažādas provokācijas, uz viņiem bija arī šauts, bet Viktors saka: “Es tāds pēc dabas – ja jau ieņē-
mis kaut ko galvā, es neatkāpšos.” 
Sajūta, pretiniekiem atkāpjoties, esot bijusi fantastiska – dziesmas, kopība un vienotība pie tējas/
kafijas glāzēm un sviestmaizēm – neko vairāk svētkiem nemaz neesot vajadzējis.
   Arī pēc barikādēm, atgriežoties mājās, attieksme bijusi ļoti divējāda – ticis gan apsaukāts, gan 
zākāts. Stāsta, ka esot bijuši arī saraksti ar barikāžu dalībniekiem, kuri, barikāžu “slikta” iznākuma 
gadījumā, būtu pārtapuši par izsūtāmo saraktiem uz Sibīriju.
Lai gan arī šobrīd situācija valstī ir, kāda ir, Viktors Spila atzīst, ka mūsdienu netaisnība nav salīdzi-
nāma ar “tiem laikiem”, un viņš noteikti būtu piedalījies barikādēs vēlreiz, jo padarīt tik lielu sapni 
par savu neatkarīgu valsti par īstenību – tas ir lielāko pūļu un baiļu vērts. Par to arī mēs sakām 
paldies un noliecam galvas to cilvēku priekšā, kas 1991. gada janvārī stāvēja Latvijas sardzē.
   ...paldies ir mazākais, ko varam teikt Viktoram Spilam. Iedvesmojieties.

   Šī gada 4.februārī Dagdā ieradīsies biedrības “Latvijas 
Mednieku savienība” valdes priekšsēdētājs un medību 
trofeju vērtētājs Jānis Baumanis, lai veiktu medību trofeju 
novērtējumu. 
    Izanalizējot medību trofejas, var iegūt informāciju par 
populāciju stāvokli un kvalitāti. Vērtēšana dod iespēju sek-
mīgāk plānot medību resursu izmantošanu un nodrošināt 
medību saimniecības ilgtspējību. 
6. februārī plkst. 14:00 Dagdas TN notiks medību trofeju 
izstādes atklāšana. Izstāde būs apskatāma divas 
nedēļas.

Dagdas novada TN 12. februārī plkst. 19.00  notiks 
atpūtas pasākums „AR MĪLESTĪBAS PINEKĻIEM”  Dagdas 

pilsētas un pagasta ģimenēm, kuras 2016.gadā svinēs 
kāzu jubileju.
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Barikādēm 25 - citur Dagdas novadā

Ezernieki
   20.janvārī Ezernieku vidusskolā notika pasākumi veltīti Barikā-
žu 25.gadadienai.
   Jau no paša rīta visus skolēnus un skolotājus otrā stāva gaitenī 
sagaidīja virtuāls ugunskurs, kurš ar sarkanām liesmām atgādi-
nāja par Barikāžu laika notikumiem Rīgā.
Skolēni varēja iepazīties ar 1991.gada janvāra vēsturisko notiku-
mu materiālu izstādi, notika tematiskās klases stundas.
    Pēcpusdienā visi pulcējās aktu zālē, kur notika svinīgs pasā-
kums. To atklāja vēstures skolotāja Stanislava Bondareva. 12.kla-
ses meitenes iepazīstināja ar Barikāžu dienu notikumiem un to 
nozīmi. Skanēja patriotiskās dziesmas 7. – 9.kl.ansambļa izpildī-
jumā. Tika demonstrētas dokumentālās filmas par notikumiem 
1991.gada janvārī. Aktīvākie skolēni, kuri piedalījās eseju kon-
kursā „Barikāžu dienu nozīmīgums Latvijas vēsturē”, saņēma 
pateicības rakstus. Pasākuma noslēgumā visi klātesošie vienojās 
kopīgā dziesmā „Saule, Pērkons, Daugava”.
    Pateicoties 1991.gada 20.janvāra notikumiem un šiem pašaiz-
liedzīgiem, drosmīgiem cilvēkiem, kas spēja bez ieročiem stā-
ties pretī bruņotiem spēkiem, mēs varam dzīvot savā valstī, ru-
nāt savā valodā, svinēt savus svētkus un lepoties ar savas valsts 
tradīcijām.
    Šādi pasākumi skolā ir ļoti vērtīgi, jo sniedz mūsu jaunai pa-
audzei priekšstatu par svarīgiem notikumiem Latvijas vēsturē, 
rada vienotības sajūtu, liek domāt par savu ieguldījumu skolas, 
pagasta, novada un valsts labā.
    Izsaku pateicību visiem skolēniem un skolotājiem, kuri pieda-
lījās pasākuma organizēšanā un vadīšanā!

Diāna Kiseļova, Ezernieku vidusskolas dir.vietn.audz.jomā

Konstantinova
Domā par Latviju. Piemini barikādes

   No 1991. gada 13. janvāra līdz 27. janvā-
rim Latvijas iedzīvotāji Rīgā barikādēs aizstā-
vēja svarīgākos valsts objektus pret iespējamo 
padomju militāro vienību uzbrukumu. Tas bija 
neparastas saliedētības un vienotības gars, kad 
latviešu tauta parādīja visai pasaulei savu ciešo 
apņēmību nosargāt brīvību.
   Lai godinātu barikāžu dalībniekus un atce-
rētos 1991. gada janvāra notikumus, arī pie 
mums, Konstantinovā, tika iedegts barikāžu 
piemiņas ugunskurs.  Arī mūsu pagasta Alter-
natīvā dienesta jaunieši  Ēvalds Kovalevskis, 
Juris Jakovels un Valērijs Skerškāns tajās 
aukstajās, baiļpilnajās janvāra dienās devās uz 
Rīgu, lai bez ieročiem sargātu  valstij stratēģiski 
svarīgus objektus.
   Uz atceres pasākumu tika aicināti gan bari-
kāžu dalībnieki un  viņu tuvinieki, gan skolnieki 
un  pagasta iedzīvotāji, lai visi kopā atminētos, 

kā arī dalītos pieredzē un sajūtās par piedzīvo-
to. Pasākuma galvenais motīvs -  Barikāžu laika 
mantojums jaunajai paaudzei.
   Pasākuma laikā barikāžu dalībnieks               J. 
Jakovels pastāstīja, ka, braucot uz barikādē, 
bailes neizjuta. Bija jābrauc un jāaizstāv sava 
zeme!
   Bet bailes bija. Lūcija Nikitina dalījās atmiņās 
un stāstīja, ka tas bija satraukuma pilns laiks, 
kad ikviens  klausījās Latvijas Radio ziņas par 
situāciju Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Tur, 
Rīgā, 20. janvārī padomju militārās specvienī-
bas izraisīja  pilsētas centrā apšaudi, kurā gāja 
bojā vairāki cilvēki. Nāve bija īsta un tepat, 
mūsu Rīgā. Ne mazāk svarīgas bija arī  ziņas 
par citu valstu reakciju uz notiekošo Latvijā. Sa-
vukārt Tatjana Trofimova ar asarām acīs stāstī-
ja par saviem pārdzīvojumiem, jo tobrīd viņas 
meita Irina, būdama augstskolas studente, 

visas apšaudes un notikumus 
izbaudīja klātienē. Kādā no 
apšaudēm tika ievainots Irinas  
kursabiedrs. 
  Pasākuma apmeklētāji ieklau-
sījās atmiņu stāstos par 1991. 
gada janvāra notikumiem, par 
emocijām un pārdzīvojumiem. 
Mēs negribam, lai tas jebkad 
atkārtotos. Mēs gribam mieru 
un brīvību!

TN vadītāja G. Radelicka

Asūne
    Šogad  aprit 25 gadi kopš 1991. gada barikāžu dienām, kad 
neatkarības atbalstītāji no 13. līdz 27. janvārim bija gatavi aiz-
stāvēt savu brīvību pret iespējamām militārām akcijām un ne-
atkarības pretiniekiem. Tas bija pagrieziena punkts, kā arī ļoti 
svarīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki 
bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi. Tā bija nevardarbīgās 
pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ie-
ročiem, kad cilvēki izveidoja barikādes.
  19.janvārī Asūnes pamatskolā sadarbībā ar Asūnes tautas 
namu tika organizēts barikāžu 25. gadadienai veltīts atceres  pa-
sākums, uz kuru pulcējās skolēni un skolotāji.                                                 
   Pasākums tika atklāts ar kopēju valsts himnas dziedāšanu. 
9.klases skolēni un vēstures skolotāja Alla Stavro bija sagatavo-
juši prezentāciju par barikāžu laika notikumiem.    Tika demons-
trēta arī  dokumentāla filma par barikādēm. 
    No Asūnes pagasta barikādēs piedalījās  Valērijs Krūmiņš, 
Viktors Krūmiņš, Ilgonis Ratinskis un Gunārs Plotka.
  Pasākuma noslēgumā vēlējām: „ Mīlēsim un sargāsim savu 
dzimto zemīti un vēlēsim tai ozola stiprumu un saules mūžu!”

Olga Lukjanska, Asūnes tautas nama vadītāja

  Barikādēm 25! Cik daudz mūsu 
jaunieši par tām zina? Tāpēc gal-
venais motīvs bija barikāžu laika 
mantojums jaunajai paaudzei, 
programmā rādījām piemiņai 
veltītus video stāstus un stāstī-
jām vēsturiskas ziņas. Ar ziņām, 
kas palikušas atmiņā, ar  mums 
dalījās mūsu pagasta iedzīvotājs 
Žanis Zaltāns.

ŠĶaune

Bērziņi

   19. janvārī Šķaunes pamatskolā notika 
1991. gada janvāra barikāžu 25 gadadienas 
dienu atceres pasākums.
   Caur atceres ugunskura liesmām skanē-
ja vēstures fakti, dzejas rindas un Dzintras 
Ādamsones dziesma „Latvijas saule”, bet 
savu barikāžu stāstu skolēniem un skolotā-
jiem stāstīja to dienu dalībnieki, mūsu šķau-
nieši: Pēteris Jermaks, Gunārs Rudins un El-
mārs Jermaks.

Zoja Andžāne, Šķaunes pamatskolas direktore

Dagda
   Dagdā Barikāžu 25. gadadienas pasākumā pulcējās gan novada darbinieki, gan skolēni, 
gan pašu barikāžu dalībnieki. Pie Dagdas Tautas nama notika putras ēšana un tējas dzeršana 
pie ugunskura. Otrajā pasākuma daļā barikāžu dalībnieki tika sveikti ar pateicības rakstiem, 
kā arī demonstrēta dokumentālā filma “Īvāns”. Divi no barikāžu dalībniekiem piekrita sniegt 
ekspresinteviju avīzei.
1. Kāda bija motivācija doties uz barikādēm?
Valdis Viļums: Katram kādreiz jāiet aizstāvēt 
sava dzimtene.
Aivars Belkovskis: Neatkarības ideja, pārliecī-
ba par dalības nepieciešamību.
2. Kur tieši atradāties barikādēs?
Valdis Viļums: Pie valsts televīzijas Zaķusalā
Aivars Belkovskis: Zaķusalā - Salu tilta, Televī-
zijas centra un torņa apsardzībā.
3. Kāda bija iekšējā noskaņa un kopējā at-
mosfēra barikādēs?
Valdis Viļums: Pacilājoša. Bija sajūta, ka  dari 
kaut ko  nozīmīgu. Iespējams, kaut ko  visnozī-
mīgāko dzīvē. Kopēja atmosfēra bija  nedroša, 
bet nosvērta  un ar pārliecību, ka mēs spēsim.
Aivars Belkovskis: Pacilāta, spilgti izteikta ide-
jiskas un darbības vienotības sajūta.
4. Pastāstiet par spilgtāko piedzīvoto mo-
mentu!

Valdis Viļums: Visam beigās televīzijas zālē va-
rēja izbaudīt rokgrupas “Pērkons” koncertu un   
pa nakti   pagulēt tur  pat uz puscietiem krēs-
liem – galvenais  mierīgi, siltumā  un ar ganda-
rījuma sajūtu.
Aivars Belkovskis: Nakšņošana uz sanitārajām 
nestuvēm pie ugunskura -20 grādu tempera-
tūrā.
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Sabiedriskā apspriešana par ģenētiski modificēto
 kultūraugu audzēšanas aizliegumu

  Dagdas novada pašvaldība izsludina sabiedrisko apspriešanu sa-
biedrības viedokļa noskaidrošanai jautājumā  par ģenētiski modi-
ficēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Dagdas 
novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Andrupenes, Andze-
ļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, 
Svariņu, Šķaunes pagasti un Dagdas pilsēta.
   Savu viedokli, priekšlikumus vai iebildumus var iesniegt līdz 2016.
gada  5.martam Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, 
LV-5674, kā arī attiecīgā pagasta pārvaldē vai ar drošu elektronisko 
parakstu, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@dagda.lv   
   Iebildumu neiesniegšana norādītajā termiņā tiks uzskatīta par 
piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

25.janvāra Domes sēdes lēmumi
   Domes sēdē par Andrupenes pagasta pārvaldes 
vadītāju iecēla Leontīnu Žeimoti un saskaņoja Ed-
gara Tjarves kandidatūru SIA “Dagdas komunālā 
saimniecība” valdes locekļa amatam.
   Domes sēdes sākumā tika pieņemts zināšanai paš-
valdības izpilddirektora ziņojums par pašvaldības 
veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu decembrī – janvārī.  
   Tika veikti grozījumi Būvvaldes nolikumā un apstip-
rināti saistošie noteikumi 
“Par Dagdas novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”.
Izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma  nodokļa 
parāda piedziņu no vienas personas.
   Deputāti pieņēma zināšanai Sociālā dienesta snieg-
to informāciju par sociālā budžeta izpildi 2015.gadā; 
veica grozījumus Dagdas novada pašvaldības 2015.
gada budžetā un apstiprināja pārskatu par Dagdas 
novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi.
Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums biedrībām un 
reliģiskām organizācijām 2016.gadā plānotajām ak-
tivitātēm.
  Nolemts rīkot nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 
8,  Dagdā nomas tiesību izsoli un pašvaldības ne-
kustamo īpašumu „Mežrozītes” Dagdas pagastā, 
„Ziedumājas” Ķepovas pagastā un „Lāči”, Ozoliņi, 
Dagdas pagastā izsoles. 
  SIA “Dagdas komunālā saimniecība” tika samazi-
nāta nomas maksa par katlu māju Brīvības ielā 29A 

un Brīvības ielā 3A un 3B, lai saglabātu esošo siltu-
menerģijas tarifu Dagdas pilsētā.
  Deputātia atbalstīja maksas atcelšanu vēlētāju pa-
rakstu apliecināšanai pašvaldībā.
  Vienai personai tika piešķirta dzīvojamā platība.
 Tika nolemts sniegt finansiālu atbalstu 200,00 euro 
apmērā “Latgales gada balva” pasniegšanas cere-
monijas norises nodrošināšanai un 200,00 euro gada 
balvas “Boņuks 2015” pasniegšanas ceremonijas 
norises nodrošināšanai, kā arī piešķīra 200,00 euro 
nodibinājumam “Fonds “Sibīrijas bērni”” projektu 
īstenošanai – ceļojošai izstādei „Sibīrijas bērni”, pro-
jektam  “Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni””,  doku-
mentālās filmas “Tēvi tur” izveidošanai, sacerējumu 
un zīmējumu konkursa organizēšanai.
    Uz nākamo Domes sēdi atlikts jautājums par Da-
gdas novada nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu 
2016.gadam.
   Administratīvās komisijas sastāvā tika veiktas iz-
maiņas - Arvīda Matjušonoka vietā ievēlēts Artjoms 
Gekišs.
  Tika saskaņots SIA “Dagdas komunālā saimniecī-
ba” valdes locekļa amata kandidāts Edgars Tjarve.
   Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram 
I.Pauliņam piešķīra atvaļinājumu un noteica, ka iz-
pilddirektora amata pienākumus veiks Finanšu noda-
ļas vadītājs Ēriks Čaplinskis.
   Par Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju iecē-
la Leontīnu Žeimoti. Līdz ar to tika veiktas izmaiņas 

Andrupenes  un Andzeļu pagastu pārvalžu struktūrā 
- ar 2016.gada 1.februāri Dagdas novada pašvaldī-
bas Andrupenes pagasta pārvaldi un Andzeļu pa-
gasta pārvaldi vadīs viens vadītājs.
  Domes sēdē tika izskatīti ar nekustamo īpašumu 
saistīti jautājumi: par nekustamo īpašumu sadali un 
jaunu nosaukumu piešķiršanu; par zemes nomas tie-
sību izbeigšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; 
par zemes nomas tiesību pāreju; par neiznomātu 
zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par īpašuma 
nosaukuma piešķiršanu; par adreses maiņu; par ze-
mes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
maiņu; par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz 
zemes vienību vienai personai; par grozījumiem Da-
gdas novada pašvaldības 21.12.2015. lēmumā ”Par 
zemes vienības sadali un piekritību pašvaldībai”; par 
zemes gabala platības precizēšanu; par atļaujām ze-
mes nodošanai apakšnomā; par zemes gabala pie-
kritību pašvaldībai; par zemes nomas tiesību izsoles 
rezultātu apstiprināšanu; par zemes nomas līgumu 
slēgšanu pašvaldības īpašumā “Jautrības” Ezernieku 
pagastā; par zemes nomas līguma pagarināšanu.
    Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un 
audio ierakstu var iepazīties www.dagda.lv / Pašval-
dība / Dokumenti / Novada domes protokoli. 

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Konkursam “PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – GAISMAS NESĒJS“ aicina pieteikt aktīvus 
lauku bibliotekārus

  Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (Biedrība) izsludina konkursu 
“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ un aicina pieteikt aktīvus, radošus un izcilus lauku 
bibliotekārus. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem bibliotekāriem.
   Ik gadu tiek apbalvoti pieci bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latga-
les, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir iespēja atrast 
un izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus, iedvesmojošus mūsu mazo „gaismas piļu” darbiniekus. 
Pateicoties konkursam, visa Latvija var uzzināt par aktīviem cilvēkiem pagastos, kuri palīdz 
uzlabot līdzcilvēku ikdienas dzīvi. Šogad Biedrība aicina lasītājus vēstulēs pastāstīt par sa-
viem bibliotekāriem, kuri ir entuziasma un radošuma pilni, rūpējas par saviem lasītājiem.
   Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm, Biedrība gaidīs 
līdz 1. martam pa pastu (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV1048) vai e-pastā (gaisma@gaisma.lv).

LNB Atbalsta biedrība, 67843767, gaisma@gaisma.lv

Aicinām pieteikties 
elektroniskajai deklarēšanas sistēmai (EDS)

    Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbī-
bu, iesniegt deklarāciju ērtāk un ātrāk, izmantojot EDS, jo ikviens var kļūt par EDS lietotāju, 
izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto 
elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu). 
   Pieteikties EDS lietošanai var arī Dagdas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Alejas ielā 4, Dagdā, vai jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.  
Kāpēc izmantot EDS?
   Izmantot EDS VID aicina iedzīvotājus tāpēc, ka sistēmā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā 
esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neaplieka-
mie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija 
no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpoju-
miem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecis-
kajiem pakalpojumiem. Tādējādi personām, kuras vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, attiecīgajā deklarācijas pielikumā jānorāda tikai summa, kas iztērēta par attiecīgajiem 
pakalpojumiem, un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki vai stingrās uzskaites kvītis), tos ie-
priekš nofotografējot vai ieskenējot.
   Papildus informējam, ka Gada ienākumu deklarāciju par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem VID 
aicina sniegt  sākot ar 2016. gada 1. martu, jo tikai tad VID rīcībā būs visa darba devēju un citu 
ienākumu izmaksātāju informācija.

Aļona Matvejeva
VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste

Andrupene
  Andrupenes pamatskolā barikāžu 25. gadadienas atceres 
pasākumi noritēja vairāku dienu garumā.
  Visās klasēs audzināšanas stundās tika skaidroti tā laika notiku-
mi atbilstoši skolēnu vecumam.
   Skolas gaitenī tika izveidota kolāža ar barikāžu laika attēliem 
un notikumu aprakstiem.
   Skolēnu grupa iztaujāja barikāžu dalībnieku Aleksandru Ste-
piņu un uzzināja cilvēku centienus un izjūtas pirms 25 gadiem.
  15. janvārī visi skolēni un skolotāji piedalījās barikāžu rekons-
trukcijas pasākumā. Dega ugunskurs, skolotāji dalījās atmiņās 
par tā laika notikumiem, skolēni iztēlojās, kā būtu, ja pie uguns-
kura pavadītu vismaz dažas diennaktis. Tādā „4D” režīmā izjust 
barikāžu dalībnieku stāvokli bija reālistiski un skarbi, daudzi jau-
nāko klašu skolēni bija ļoti izbrīnīti, ka arī naktīs cilvēki palika 
pie ugunskuriem un atzinās, ka viņi ilgāk par stundu to nevarētu 
izturēt, pat karstā tēja nelīdzēja.
  Secinājums: mēs esam pieraduši dzīvot komforta apstāk-
ļos un to nenovērtējam. Barikāžu atceres dienās to pēkšņi 
atklājām. 

Irēna Kuļka
Andrupenes pamatskolas skolotāja

   Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekusta-
mais īpašums „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības 
ar kopējo platību 0.292 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 650 - (seši simti piecdesmit euro un 00 
euro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms 
izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsē-
dētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2016. gada 7.martā plkst.14:00 Dagdas novada pašval-
dības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei 
var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 
un no plkst.13.00-17.00. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu ir Jurijam Seļivončikam. 
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. 
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507. 

Vai Tu zināji, ka…
11. februārī 2012. gadā Preiļu kultūras namā atklāta 
fotokonkursa „Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali” fotoiz-
stāde. Konkursam tika iesūtīti 218 attēli. Tos izvērtēja 
komisija, kurā ietilpa foto vēsturnieks Pēteris Korsaks, 
Saeimas deputāts, Latvijas Universitātes profesore 
Janīnu Kursīte-Pakule, politiķis, bijušais kinorežisors 
un kino darbinieks Rihards Pīks, gleznotājs, Rēzeknes 
Augstskolas asociētais profesors Vladislavs Paurs un 
fotomākslinieks Alnis Staklis. Konkursu organizēja 
Latgales fotogrāfu biedrība (vadītājs Igors Pličs), Pre-

iļu pilsētas dome. Finansiāli atbalstīja Dagdas nova-
da, Zilupes novada, Rēzeknes novada, Balvu novada, 
Rugāju novada, Daugavpils pilsētas, Riebiņu novada 
un Aglonas novada pašvaldības.
15. februārī 1943. gadā - akcija „Winterzauber” 
pret partizāniem Baltkrievijā un Latvijas pierobežā.
Akcijas uzdevums - vājināt partizānu kustību Balt-
krievijā un Latvijas (Latgales) pierobežā. Pasākumi 
turpinās līdz martam beigām.
17. februārī 2008. gadā Dagdā notiek ziemas se-

zonas zirgu rikšošanas sacensības. Tās bija vienīgās 
sacensības gadā, jo Latvijā bija sniega trūkums. Sa-
censībām ziemā ir senas tradīcijas, jo īpaši Latgalē, 
un tās parasti rīkoja uz aizsalušiem ezeriem.
26. februārī 1938. gadā radiofona pārraide par Lat-
gali. Rīgas radiofonā pirmo reizi izskan Latgales et-
nogrāfiskās mākslas pusstunda.

Pēc www.latgalesdati.du.lv i
nformāciju sagatavoja Evika Muizniece
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Izglītības ziņas

  Izglītības iestādēs  rit mācību gada 2. semestris. Janvā-
rī mūsu novada skolēni aktīvi piedalījās mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos.
  Notika Krāslavas un Dagdas novadu apvienības valsts vēstu-
res, latviešu valodas un fizikas  olimpiādes 2. posms. Rezultāti ir 
aplūkojami mājaslapā.
  4.kl.,6.-9.kl. un 10.-12. kl. skolēni turpina veikt pētnieciskos 
darbu, vidusskolēnu ZPD konference notiks jau 18. februārī. 
  No 20. līdz 22.janvārim Rīgā notika 38.valsts olimpiādes biolo-
ģijā 3.posms, kurā Dagdas novadu pārstāvēja Andzeļu pamat-
skolas skolniece Jana Krauliša, skolotāja Sandra Platace.
  Interesanti aizritēja Dagdas novada angļu valodas skolotāju 
MA vadītājas Snežanas Smirnovas organizēts angļu valodas 
konkurss par Kanādu novada 8.-9.klašu skolēniem, kurā veik-
smīgi startēja Asūnes un Andzelu pamatskolu, Dagdas un Ezer-
nieku vidusskolu skolēni.
  Izglītības iestādes aktīvi iesaistījās 1991. gada Barikāžu atceres 
pasākumos. 
  Seminārā skolu direktoriem un dabaszinību skolotājiem  notika 
tikšanās  ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās 
administrācijas vadītāju Regīnu Indriķi, kuras laikā tika spriests 
par skolēnu izglītošanu vides jomā. Ar izglītības iestāžu vadītā-
jiem tika pārrunāti aktuāli izglītības un audzināšanas darba jau-
tājumi.
  Skolas un PI iestādes (5-6g.) 2016.gadā uz vienu izglītojamo sa-
ņems mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 18,92 euro.
   Notika darba grupas tikšanās par gatavošanos 3. Starptautis-
kajam bērnu un jauniešu festivālam “Apskauj mani, māmuliņa!”, 
kas šogad tiek plānots 21. maijā.

Dagdas novada IKSN

Dagdas  novada  skolēnu  eseju  konkursa  “Dagdas 
novada  lepnums 2015” noslēguma  pasākums

   Janvāris ir īpašs mēnesis. Tiek nosauktas nominācijas, dalītas tādas vai citādas gada  balvas, 
teikti atzinīgi  vārdi, labus  darbus  nosaucot un labo darbu veicējus godinot. Un  labie darbi  var 
būt  tik  dažādi.  Katrs no mums var izdarīt  kādu lielu vai mazu labo  darbu, lai palīdzētu cits citam, 
vecākiem, kaimiņiem, skolotājiem, jebkuram cilvēkam, kas dzīvo mums līdzās mūsu mazajā, mīļajā 
Dagdas novadā. Iespēja celt gaismā cilvēkus, kuri to dara Dagdas novadā, tiek dota jau ceturto 
reizi ar skolēnu eseju  konkursa “Dagdas novada lepnums 2015” starpniecību. Pavisam šajos 4 
gados skolēni ir rakstījuši  par 192  novada cilvēkiem. Skolēni savos darbos pauda savu mīlestību, 
atzinību  skolotājiem, ģimenes locekļiem, izciliem sava aroda meistariem un skolasbiedriem. Šo 
skolēnu aprakstīto cilvēku labie darbi ir labs piemērs sabiedrībai, bet īpaši nepieciešams  pašiem  
skolēniem. Arī ikdienišķais cilvēks var kļūt stiprs un cildens, ja viņa sirdi un prātu apgaismo un aiz-
rauj liela pienākuma ideja, dziļa mīlestība uz dzimteni un tautu, patiesību un taisnību, uz visu, kas 
viņam patiesi dārgs un svēts. Ir cilvēki, kas prot silti smaidīt, ar humora un laipnības sauli sirdī. Ar 
to viņi atbruņo  nelaipnos, īgnos un smagos, uzvar ikdienas likstas un nepatikšanas.
   Tikai  mēs  paši varam padarīt mūsu pasauli, mūsu Latviju, mūsu Dagdas novadu tādu, lai pašiem 
būtu prieks un  lepnums par to.
   Mēs sakām paldies pedagogiem un skolēniem, kuri atsaucās aicinājumam, rakstīja, izrādīja savu 
iniciatīvu pateikties līdzcilvēkiem.

  Paldies  par  saldajiem  ābo-
liem z/s “Eži” vadītājam  Pāve-
lam Kavunam, Asūnes, Andze-
ļu, Konstantinovas , Škaunes  un  
Ezernieku  pagasta pārvaldēm 
par  transportu,Dagdas novada 
pašvaldībai par atbalstu piemi-
ņas zīmju izgatavošanai nomi-
nantiem!
   Skolēnu eseju krājums ir dāvi-
nāts Dagdas pilsētas bērnu bib-
liotēkai. Elektroniskā versijā ir 
lasāms Dagdas novada mājas-
lapā:  www.dagda.lv/izglitiba/
konkursi.

Dagdas  novada IKSN

Izveidots palīglīdzekļu nomas 
punkts

  Ikvienam dzīvē gadās melnā strīpa, kad nepieciešama citu pa-
līdzība. Protams, labāk, lai nevienam negadās iekļūt negadīju-
mā vai vienkārši pakrist, bet ir patīkami apzināties, ka ir iespēja 
saņemt palīdzību. Invalīdu brālība “Nema” ir sniegusi atbalstu 
daudziem grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Arī tagad ir radīta 
jauna iespēja palīdzēt cilvēkiem, kam dzīvē ir notikusi liksta un 
nepieciešama palīdzība jeb precīzāk – palīglīdzeklis. Invalīdu 
brālība “Nema” piedāvā iznomāt palīglīdzekļus, kas tika iegā-
dāti par Adventes Lūgšanu brokastīs saziedotajiem līdzekļiem. 
Labdarības pasākums notika pagājušā gada decembrī un tā lai-
kā tika savākti ziedojumi 1546.00 eiro. Invalīdu brālība “Nema” 
piedāvā iznomāt iegādātos palīglīdzekļus cilvēkiem, kam tie ne-
pieciešami neatkarīgi no materiālās labklājības. 
Nomas punktā pieejami:
• trīs ratiņkrēsli – viens bērnu un divi pieaugušo; 
• trīs elkoņu kruķu pāri – viens bērnu un divi pieaugušo; 
• trīs padušu kruķu pāri;
• atbalsta spilveni;
• dušas krēsliņš.
  Tāpat arī biedrībā “Nema” var iznomāt mobilo tualeti un rolo-
torus. Palīglīdzekļus var iznomāt par ziedojumiem, piesakoties 
pie biedrības vadītājas Mārītes Zariņas darba laikā pa telefonu 
28888094. Tāpat arī bralības telpās ir iespējams izmērīt spiedie-
nu un nosvērties. 
  Vēlreiz pateicamies visiem, kas piedalījās un ziedoja Adven-
tes Lūgšanu brokastīs! 
   Invalīdu brālība “Nema” vērš uzmanību, ka ir piegādāti un 
pieejami skolas piederumi. Tie tiek izsniegti trūcīgām personām 
no 5 līdz 16 gadiem, uzrādot sociālā dienesta izziņas oriģinālu. 
Skolas piederumu izsniegšana notiek trešdienās no plkst.9:00 
līdz 12:00 Lāčplēša ielā 2, Dagdā. Šajā pašā laikā darbojas arī 
drēbju apmaiņas punkts. Visiem interesentiem ir pieejamas grā-
matas “vieglā literatūra”.

Guna Malinovska

Saslimstība ar gripu sasniegusi epidēmijas līmeni
 

  Gripas un citu akūtu augšējo elpceļu infek-
ciju monitoringa dati liecina, ka pagājušajā 
nedēļā Rīgā saslimstība ar gripu ir sasniegu-
si 136,9 saslimšanas gadījumus uz 100 000 
iedzīvotāju. Līdz ar to, šī gada 26. janvārī Sli-
mību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 
izziņo gripas epidēmijas sākumu. 
   SPKC epidemiologi atgādina, ka gripa var 
būt īpaši bīstama riska grupu iedzīvotājiem - 
maziem bērniem, grūtniecēm, gados vecākiem 
cilvēkiem un iedzīvotājiem, kuriem ir blakus sa-
slimšanas un citādi jau novājināta imunitāte. 
   Atgādinām, ka gripa ir infekcijas slimība, kas 
no citām akūtām elpceļu saslimšanām atšķiras 
ar to, ka tā var izraisīt smagas komplikācijas un 
pat nāvi. Gripas infekcijas izraisītie nāves gadī-
jumi visbiežāk sastopami cilvēkiem vecumā virs 
65 gadiem. Tāpēc gripas epidēmijas laikā (kas 
Latvijā ilgst no 8 līdz pat 12 nedēļām) aicinām 
iedzīvotājus pastiprināti ievērot gripas pro-
filakses pasākumus: 
• censties pēc iespējas retāk apmeklēt vietas, 
kur uzturas daudz cilvēku; 
• ģērbties atbilstoši laika apstākļiem; 
• vēdināt telpas un mitrināt iekštelpu gaisu, 
bieži uzkopt telpas, izmantojot sadzīvē lietoja-
mos mazgāšanas līdzekļus; 
• rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm vairākas reizes 
dienā, pārliecināties, ka arī bērni bieži un rūpīgi 
mazgā rokas; 

• izvairīties no pieskaršanās acīm, degunam un 
mutei ar nemazgātām rokām; 
• auduma kabatlakata vietā izmantot vienreiz-
lietojamas salvetes, pēc lietošanas (deguna 
šņaukšanas, šķaudīšanas vai klepus) tās izmest 
un nomazgāt rokas;
• nelietot ar gripas slimnieku kopīgus traukus 
un galda piederumus (glāzes, karotes un citus 
higiēnas priekšmetus); 
• atgriežoties mājās, izskalot rīkli un degunu (ar 
kumelīšu, kliņģerīšu vai citu zāļu tēju, vai sāls 
ūdeni), jo deguna un rīkles gļotāda ir gripas vī-
rusa ieejas vārti.
   Gripai raksturīga pēkšņa slimības simptomu 
parādīšanās - drebuļi, ķermeņa temperatūras 
paaugstināšanās virs 38° C, stipras galvassā-
pes, sāpes acu ābolos un muskuļos („kaulu 
laušana”), apgrūtināta elpošana, sauss klepus 
un rīkles iekaisums, sāpes vai diskomforta sa-
jūta aiz krūšu kaula, izteikts nespēks, apetītes 
zudums, bezmiegs, var būt arī vemšana un cau-
reja.
   Pirmās gripas pazīmes parasti parādās pēc 
divām dienām no inficēšanās brīža, tomēr tās 
var parādīties arī laika periodā no dažām stun-
dām līdz četrām dienām pēc kontakta ar slimu 
cilvēku.

Ilze Arāja
Komunikācijas nodaļas vadītāja 

Slimību profilakses un kontroles centrs 

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks 
pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagas-
tā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,3227 
ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 1 190, - (viens tūkstotis viens simts 
deviņdesmit euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosa-
cītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā 
manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komi-
sijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2016. gada 
9.martā plkst.14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, 
Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var 
Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba 
dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00. Pirmpirkuma tiesības uz 
atsavināmo nekustamo īpašumu ir Sofijai Nedvedei. Pieteikumu par pirmpir-
kuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicē-
šanas. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507. 

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pār-
dots pašvaldības nekustamais īpašums “Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pa-
gastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,6892 
ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 1 860, - (viens tūkstotis astoņi simti 
sešdesmit euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās 
cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta 
apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekš-
sēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2016. gada 4.martā 
plkst.14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas 
novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas 
novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no 
plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00. Pirmpirkuma tiesības uz atsavi-
nāmo nekustamo īpašumu ir Gaļinai Rubānei. Pieteikumu par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. 
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507. 
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“Новости Дагдского Края”
   Баррикадам - 25

   Прошло уже 25 лет со времени баррикад в Риге- времени, которое изменило нашу жизнь, дало нам своё 
государство, благодаря невообразимой силе, единству и силе народа Латвии, который с голыми руками про-
тивостоял тогдашней власти, придерживаясь своих убеждений, вооружённый только надеждой.
Есть много людей, которые заслужили бесконечную благодарность за то, что были вместе в те дни как в Риге, 
так и других местах Латвии, поддерживая идею независимости государства. Сегодня своими воспоминани-
ями делится участник баррикад, награждённый Памятным знаком участника баррикад 1991 года. Хотели бы 
передать его рассказ вместе с ощущениями того дня и другим.  

Виктор Спила 
   Во время баррикад– неполных  44 года. 
   Мотивация Виктора для участия в баррикадах не была 
случайной или спонтанной: ещё во время Второй Ми-
ровой войны, когда, как и во многих семьях, мужчины 
из семьи Виктора были призваны в две разные армии, 
бабушка была той, кто начал  закладывать национальное 
самосознание,  любить и бороться за своё государство 
и правду. И в школьные годы, и потом на работе, и во 
время призыва в армию у Виктора было устойчивое 
мнение и отношение к правящему режиму того време-
ни, пото-му он везде считался нелояльным к власти, что 
доставляло много трудностей в жизни. 
   Вернул отцовскую землю, создал хозяйство в Берзинь-
ской волости. Вступил в Краславский Народ-ный фронт. 
В 1990 году был наблюдателем во время голосования 
за независимость со стороны Народного фронта, сидел 
“напротив представителей коммунистической партии”: 
“вместе росли, но жизнь поставила нас друг против дру-
га.” 
   Так как жена литовка, новости о происходящем в Лит-
ве доходили до Виктора быстро, было ясно, что следую-
щая- Латвия. 
    В. Спила признаёт, что ехать на баррикады было опас-
но: в тогдашнем Краславском районе отношение народа 
к возвращению независимости было пятьдесят на пять-
десят, невозможно было предугадать, не будут ли все 
энтузиасты независимости арестованы, поехав на орга-

низованном транспорте. Поэтому на баррикады Виктор 
отправился на жигулях брата.  
   В Риге на баррикадах помогал возводить барьеры, ох-
ранял Верховный Совет (теперешнее здание Сейма). 
Если говорить об эмоциях- было страшно. Никакого ору-
жия не было, стояли с голыми ру-ками. На месте проис-
ходили различные провокации, в них даже стреляли, но 
Виктор говорит: “Я таким родился. Если что-то решил, то 
не отступлюсь.” 
   Чувство, когда противник отступил, было фантастиче-
ским: песни, ощущение общности и единства у стола с 
чаем, кофе и бутербродами- больше ничего не было 
нужно для праздника. 
   Когда вернулся домой после баррикад, отношение 
было двойственным: и обзывали, и оскорбляли. Расска-
зывали, что были списки с участниками баррикад, кото-
рые, в случае “плохого” исхода, пре-вратились бы в спи-
ски депортированных в Сибирь. 
   Пусть и сейчас ситуация в государстве такая, какая 
есть, Виктор Спила признаёт, что несправедли-вость в 
наши дни несравнима с “теми временами”, и он опреде-
ленно принял бы участие в баррикадах ещё раз, чтобы 
осуществить такую большую мечту о своём независимом 
государстве: это стоит тех больших усилий и страха. 
   За это мы благодарим и склоняем головы перед че-
ловеком, который в январе 1991 года стоял на стра-
же Латвии. 

 Эвика Муйзниеце 

Kultūras  zvaigznājs 2015 Andzeļu Tautas namā
     Dagdas novada Tautas namu 240 pašdarbnieki  tikās 23.janvārī Andzeļu Tautas namā. 
Pasākuma  laikā  Dagdas  novada domes  priekšsēdētāja  Sandra Viškure pasniedza nomi-
nācijas  “Kultūras  zvaigzne 2015” 13 dalībniekiem un 45 Atzinības rakstus . Nominantus iz-
virzīja novada pārvalžu vadītāji un kolektīvu vadītāji. Šogad pasākums notika ar nosaukumu  
“Kultūras  zvaigznājs 2015”. Kāpēc  zvaigznājs?
    Zvaigznājs ir zvaigžņu grupa, kuras zvaigznes ir saskatāmas ar neapbruņotu aci un šķiet sav-
starpēji saistītas. Dagdas novada cilvēki, arī varbūt ārpus Latvijas  cilvēki  pievērš lielu uzmanību 
11 zvaigznājiem, kas atrodas zvaigznāju joslā virs Dagdas novada. Gada laikā  daudzi  zvaigznāji  
ar  savām  zvaigznēm apmeklē citus zvaigznājus. Katrs  zvaigznājs aizņem dažādu sfēras laukumu, 
zvaigznāju vidū ir lieli un labi saskatāmi, kā arī pavisam nelieli un mazāk saskatāmi zvaigznāji. 
  Ir zvaigznāji, kas strauji uzlec un noriet. Ir zvaigznāji, kas nekad nenoriet un visu gadu turas  pie-
tiekami augstu pie debess  Dagdas  novadā.
    Visos zvaigznājos izceļas  zvaigznes, zvaigznītes. No tāluma tās izskatās  mazas un tās var labi 
redzēt naktī, kopā ar mēnesi, bet pasākuma laikā   bija unikāla iespēja redzēt mūsu šīs zvaigznes 
un zvaigznītes: lielākas un  mazākas un pavisam vēl līdz šim nesastaptas. To mēs  sakām  par 
Dagdas novada kori  “Vēja roze” (kormeistare A. Pokule), kas pirmo reizi uzstājās  tik  plašai pub-
likai kopš savas darbības uzsākšanas. Īpašu pārsteigumu  mūsu  pašdarbniekiem sagādāja mūsu 
sadraudzības  pilsētas  Visaginas kultūras centra  instrumentālā ansambļa “Province” uzstāšanās. 
Pasākuma laikā katrs zvaigznājs ar savām zvaigznītēm dejoja,dziedāja  vai  uzspēlēja jautru skeču, 
proti  prezentēja  sava  TN  vizītkarti.  Vairāku   kolektīvu  uzstāšanās laikā skanēja R. Paula dzies-
mas “Manu mazo mērkaķīt…” inscenējums. Pēc  sekmīgas uzstāšanās  katrs  zvaigznājs  saņēma  
savu  “zvaigzni”, ko varēs droši  vien  pievienot  pie  goda  sienas  blakus saņemtajai pogai no 
pašdarbnieku saieta Bērziņos 2015.gada  janvārī. 
    Pateicības vārdi tika teikti  visiem  pašdarbniekiem, kas  atrod  laiku  un  nodarbojas ar sev 
tīkamu nodarbi: dzied, dejo  vai  spēlē  teātri. Ja kas tiešām interesē, tad laiks  tiek atrasts. Pal-
dies atbalstītājiem Liānai un Jurim Igauņiem par sarūpētajām  balviņām  mūsu pašdarbniekiem! 
Paldies  vārdi  skanēja Andzeļu  pagasta pārvaldes vadītājai Leontīnei  Žeimotei un Tautas  nama 
vadītājai Ļenai  Beitānei par ieguldīto  darbu pasākuma organizēšanā! Noslēgumā  stafeti  nā-
košajam  pašdarbnieku saietam pārņēma  Svariņu  Tautas  nams (vad.  Erna  Šļahota). Es esmu 
pateicīga visiem  cilvēkiem, domei, pārvalžu vadītājiem, deputātiem, kuri vēl netika nosaukti par 
darbu, atbalstu un sapratni!  

Dagdas Novada IKSN vadītāja M. Micķeviča

Savu  veltījuma  dzejoli  atsūtīja  arī   nu  jau  pazīstams 
 dzejnieks Baltjancis.

DAGDĀNIEŠIEM

Dagdānieši, mīļie, jaukie, 
Kā jūs uzrunāt, ko teikt,
Gadumija nupat garām, 
Tādēļ ļaujiet silti sveikt -

Skanīgas, lai visiem balsis, 
Deju solis allaž raits,

Nebaida, lai sniegputenis, 
Aizmirstas, lai gadu skaits!

Ejiet platu dzīves taku, 
Krājiet sirdī dimantus!

Veselība, spars un možums, 
Lai vien uzmundrina jūs!
Mīliet sauli, spirgto vēju! 

Mīliet savu novadu!
Un lai rūpes neskar seju!,

Ceļš, lai ved uz vasaru!
Lai visapkārt saplaukst ziedi, 

Bites medutiņu vāc,
Cilvēks mīļš, lai stāv pie sāna, 

Arī galds, lai vienmēr klāts!
Pilnas kabatas ar naudu! 

Siltums mājo dvēselē!
Un lai Dagdas pilsētiņai 

Sava vieta pasaulē!

Baltjancis - 2016

Самоуправление Дагдского 
края сообщает, что на аукцио-
не с пошагово возрастающей 
ценой будет продано недви-
жимое имущество самоуправ-
ления “Ziedumājas” по адресу: 
Мелькери, Кеповская волость, 
Дагдский край, которое состоит 
из земельного участка общей пло-
щадью 0.292 га.  Начальная цена 
продаваемого имущества состав-
ляет EUR 650, - (шестьсот  пять-
десят евро и 00 евроцентов). Га-
рантийный взнос в размере 10% 
от начальной цены необходимо 
перечислить до начала аукциона 
на банковский счёт самоуправле-
ния Дагдского края. Осмотреть 
имущество можно на месте его 
нахождения, предварительно со-
гласовав с председателем аукци-
онной комиссии И. Паулиньшем, 
м.т. 29192507. Аукцион состоится 
7 марта 2016 года в 14:00 в зале 
самоуправления Дагдского края 
по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагд-
ский край. Ознакомиться с прави-
лами аукциона и зарегистриро-
ваться можно в самоуправлении 
Дагдского края по адресу: ул. 
Алеяс 4, Дагда, Дагдский край, по 
рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00. Право первой руки 
на покупку отчуждаемого недви-
жимого имущества принадлежит 
Юрию Селивончику. Заявку на ис-
пользование права первой руки 
можно подать в течение месяца 
со дня публикации объявления. 
Телефон для справок: 656 81712, 
м.т.29192507.  
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Заключительное мероприятие конкурса 
эссе учеников Дагдского края  «Гор-

дость Дагдского края -2015»
   Январь - особый месяц. Определяются номинации, вы-
даются те или другие награды года, произно-сятся слова 
признания, называются лучшие работы и чествуются авто-
ры лучших работ. И лучшие работы могут быть такими раз-
ными. Каждый из нас может сделать какое-то большое или 
маленькое доброе дело, чтобы помочь друг другу, родите-
лям, соседям, учителям, любому человеку, который живёт 
рядом с нами в маленьком, милом Дагдском крае.  Возмож-
ность возвысить людей, которые это делают в Дагдском 
крае, дана  уже в четвёртый раз ученикам Дагдского края 
через участие в кон-курсе эссе  ‘’Гордость Дагдского края 
- 2015’’. За эти четыре года ученики писали о 192 жителях 
края. В своих работах они выразили любовь, признатель-
ность учителям, членам семьи, выдающим-ся мастерам в 
своей профессии и одноклассникам. Добрые дела этих лю-
дей, описанных учащими-ся, являются хорошим примером 
обществу, но особенно необходимы самим ученикам. И 
простой человек может стать сильным и одухотворённым, 
если его душу и ум освещает и захватывает идея большого 
долга, глубокая любовь к родине и народу, справедливости 
и правде, ко всему, что для него действительно дорого и 
свято. Есть люди, которые умеют тепло улыбаться, с юмо-
ром и сол-нечной добротой в сердцах. Этим они разору-
жают злых, угрюмых и неприветливых людей, побеж-дают 
повседневные невзгоды и неприятности. 
   Только мы сами можем сделать наш мир, нашу Латвию, 
наш Дагдский край таким, чтобы сами испы-тывали радость 
и гордость за него. 
   Мы говорим спасибо педагогам и ученикам, которые от-
кликнулись на приглашение, писали, проявляли свою ини-
циативу, чтобы поблагодарить близких.  
   Спасибо руководителю к/х  ‘’Eži’’   Павлу Кавуну за сладкие 
яблоки, управам Асунской, Андзель-ской, Константинов-
ской, Шкяунской и Эзерниекской волостей за транспорт, 
самоуправлению Дагдского края за поддержку в изготов-
лении памятных знаков для номинантов!  
   Сборник эссе учеников  подарен Дагдской городской 
детской библиотеке. С электронной версией можно оз-
накомиться на домашней странице Дагдского края:  www.
dagda.lv/izglitiba.

Отдел образования, культуры и спорта Дагдского края 

Знал ли ты, что… 
    11 февраля 2012 года фотографы «открывают Латга-
лию».
    В Прйльском доме культуры открыта фотовыставка 
конкурса «Фотографы Латвии открывают Латгалию «. На 
конкурс были присланы 218 фотоснимков. Их оценивала 
комиссия, в которую входили фото историк Петерис Кор-
сак, депутат Сейма, профессор Латвийского Университета 
Янина Курсите- Пакуле, политик, бывший кинорежиссёр и 
работник кино Рихард Пикс, художник, ассоциированный 
профессор Резекненской Высшей школы Владислав Паурс 
и фотохудожник Алнис Стаклис. 
   Конкурс организовали Общество фотографов Латгалии 
(руководитель Игорь Пливчс), Прейльская городская дума. 
Финансово поддержали самоуправления Дагдского, Зи-
лупского, Резекненского, Балвского, Ругайского, Риебинь-
ского, Аглонского краёв и города Даугавпилса. 
Ссылка: Л. Кириллова  “Открыта выставка и награждены лауреаты фо-
токонкурса «Фотографы Латвии открывают Латгалию «.” Novadnieks. 17 
февраля 2012 года. 
      15 февраля 1943 года – акция «Winterzauber» против 
партизан в приграничных районах Белоруссии и Латвии. 
Цель акции: ослабить партизанское движение в пригра-
ничных районах Белоруссии и Латвии (Латгалии). Меро-
приятия продолжались до конца марта. 
     17 февраля 2008 года в Дагде состоялись соревно-
вания зимнего сезона по рысистым бегам. Это были един-
ственные соревнования в году, так как в Латвии был недо-
статок снега. У зимних соревнований древние традиции, 
особенно в Латгалии, и обычно они проходят на замёрзших 
озёрах.
       26 февраля 1938 года радио передача о Латгалии. 
По Рижскому радио впервые прозвучали полчаса Латгаль-
ского Этнографического искусства. 

Информацию подготовила
 Эвика Муйзниеце 

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

Решения заседания думы от 25 января 
    На заседании думы руководителем 
управы Андрупенской волости назна-
чили Леонтину Жеймоте и согласовали 
кандидатуру Эдгара Тярве на должность 
члена правления ООО “Дагдское комму-
нальное хозяйство”. 
   В начале заседания думы было принято к 
сведению сообщение исполнительного ди-
ректора самоуправления о проделанной 
работе и ходе выполнения принятых думой 
решений в декабре- январе. 
  Произведены изменения в положении 
Строительной управы и утверждены обязы-
вающие правила “О месте публикации обя-
зывающих правил думы Дагдского края”.
   Рассмотрели вопрос о погашении долга 
физического лица за налог на недвижимое 
имущество. 
   Депутаты приняли к сведению информа-
цию о выполнении бюджета в 2015 году, 
предоставленную Социальной службой; 
внесли изменения в бюджет 2015 года  са-
моуправления Дагдского края и утвердили 
отчёт о выполнении бюджета 2015 года са-
моуправления Дагдского края.  
    Выделено софинансирование обществам 
и религиозным организациям на планируе-
мые мероприятия в 2016 году.  
   Решено организовать аукцион на право 
аренды нежилого помещения по адре-
су ул. Даугавпилс 8 в Дагде и аукционы 
недвижимого имущества самоуправ-
ления „Mežrozītes” в Дагдской волости, 
„Ziedumājas” в Кеповской волости и „Lāči” в 
Озолинях Дагдской волости. 
   ООО “Дагдское коммунальное хозяйство” 
была снижена плата за аренду котельных на 
ул. Бривибас 29A и Бривибас 3A и 3Б, чтобы 
сохранить существующий тариф на теплоэ-
нергию в городе Дагда. 
   Депутаты поддержали отмену оплаты в са-
моуправлении за подтверждение подписи 
избирателей. 
   Одному физическому лицу была выделена 
жилая площадь. 
  Принято решение о выделении финансо-
вой поддержки в размере 200,00 евро для 
обеспечения хода церемонии награжде-
ния “Латгальская награда года” и  200,00 
евро для обеспечения хода церемонии на-
граждения наградой года „Boņuks 2015”, а 
также выделили 200,00 евро  организации 
„Фонд „Дети Сибири”” для реализации про-
екта- передвижной выставки „Дети Сиби-
ри”, проекта  „Говорящая книга „Дети Си-
бири ””,  создания документального фильма 
“Отцы там”, организации конкурса сочине-

ний и рисунков. 
  Вопрос о плане важнейших культурных 
мероприятий Дагдского края на 2016 год 
отложен до следующего заседания думы. 
    Внесены изменения в состав Администра-
тивной комиссии: на место Арвида Матюш-
онока избран Артём Гекиш. 
   Согласоваа кандидатура Эдгара Тярве на 
должность члена правления ООО “Дагд-
ское коммунальное хозяйство”.
   Предоставили отпуск исполнительному 
директору самоуправления Дагдского края 
И. Паулиню и решили, что должностные 
обязанности исполнительного директора 
будет выполнять руководитель Финансово-
го отдела Эрик Чаплинскис.
  Руководителем управы Андрупенской во-
лости назначена Леонтина Жеймоте. В свя-
зи с этим произведены изменения в струк-
туре управ Андзельской и Андрупенской 
волостей: с 1 февраля 2016 года руково-
дить управами Андрупенской и Андзель-
ской волостей Дагдского края будет один 
руководитель. 
  На заседании думы были рассмотрены 
вопросы, связанные с недвижимым иму-
ществом: о разделе недвижимого имуще-
ства и присвоении нового наименования; 
окончании права на аренду земли; заклю-
чении договора на аренду земли; переходе 
прав на аренду земли; утверждении спи-
ска неарендованных земельных участков; 
о присвоении наименования имуществу; 
изменении адреса; изменении цели ис-
пользования недвижимого имущества  на 
земельный участок; восстановлении иму-
щественных прав на земельный участок 
физическому лицу; изменениях в реше-
нии самоуправления Дагдского края от 
21.12.2015  ”О разделе земельной единицы 
и принадлежности самоуправлению”; уточ-
нении площади земельного участка; раз-
решении на передачу земли в субаренду; 
принадлежности земельного участка само-
управлению; утверждении результатов аук-
циона на право аренды земли; заключении 
договора аренды земли в имуществе са-
моуправления “Jautrības” в Эзерниекской 
волости; продлении договора на аренду 
земли. 
  С полным протоколом заседания и при-
ложениями можно ознакомиться на сай-
те www. dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / 
Novada domes protokoli. 
  

Информацию подготовила: 
Гуна Малиновска

руководитель Отдела по 
связям с общественностью и коммуникациям

  Самоуправление Дагдского края сообщает, что на аукционе с пошагово возрас-
тающей ценой будет продано недвижимое имущество самоуправления “Lāči”, по 
адресу: Озолини, Дагдская волость, Дагдский край, которое состоит из земельного участ-
ка общей площадью 0.3227 га.  Начальная цена продаваемого имущества составляет EUR 
1 190, - (одна тысяча сто девяносто евро и 00 евроцентов), гарантийный взнос в размере 
10% от начальной цены необходимо перечислить до начала аукциона на банковский счёт 
самоуправления Дагдского края. Осмотреть имущество можно на месте его нахождения, 
предварительно согласовав с председателем аукционной комиссии И. Паулиньшем, м.т. 
29192507. Аукцион состоится 9 марта 2016 года в 14:00 в зале самоуправления Дагдского 
края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. Ознакомиться с правилами аукциона и 
зарегистрироваться можно в самоуправлении Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Даг-
да, Дагдский край, по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Право первой руки 
на покупку отчуждаемого недвижимого имущества принадлежит Софии Недведь. Заявку 
на использование права первой руки можно подать в течение месяца со дня публикации 
объявления. Телефон для справок: 656 81712, м.т.29192507.  

  Самоуправление Дагдского края сообщает, что на аукционе с пошагово возраста-
ющей ценой будет продано недвижимое имущество самоуправления “Mežrozītes”, 
по адресу: Рабши, Дагдская волость, Дагдский край, которое состоит из земельного 
участка общей площадью 0.6892 га.  Начальная цена продаваемого имущества составля-
ет EUR 1 860, - (одна тысяча восемьсот шестьдесят евро и 00 евроцентов), гарантийный 
взнос в размере 10% от началь-ной цены необходимо перечислить до начала аукциона на 
банковский счёт самоуправления Дагдского края. Осмотреть имущество можно на месте 
его нахождения, предварительно согласовав с председателем аукционной комиссии И. 
Паулиньшем, м.т. 29192507. Аукцион состоится 4 марта 2016 года в 14:00 в зале самоу-
правления Дагдского края по адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край. Ознакомиться с 
правилами аукциона и зарегистрироваться можно в самоуправлении Дагдского края по 
адресу: ул. Алеяс 4, Дагда, Дагдский край, по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00. Право первой руки на покупку отчуждае-мого недвижимого имущества принадле-
жит Галине Рубане. Заявку на использование права первой руки можно подать в течение 
месяца со дня публикации объявления. Телефон для справок: 656 81712, м.т.29192507.
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Общественное обсуждение запрета на выращивание генетически модифициро-
ванных культурных растений 

  Самоуправление Дагдского края объявляет общественное обсуждение для выяснения мнения 
общественности относительно запрета на выращивание генетически модифицированных куль-
турных растений на всей административной территории Дагдского края, в которую входят Ан-
друпенская, Андзельская, Асунская, Берзиньская, Дагдская, Эзерниекская, Константиновская, 
Кеповская, Свариньская, Шкяунская волости и город Дагда.  
Своё мнение, предложения или претензии можно подавать до 5 марта 2016 года в Дагдскую кра-
евую думу по адресу ул. Алеяс 4, Дагда, LV-5674, а также в волостную управу соответствующей 
волости или с безопасной электронной подписью на электронную почту самоуправления: dome@
dagda.lv   
  Отсутствие претензий до истечения указанного срока будет рассматриваться как согласие на 
введение запрета.  

Создан пункт аренды вспомогательных средств 
   У каждого в жизни случается чёрная полоса, когда необходима помощь других. 
Конечно, лучше, чтобы ни у кого не произошёл несчастный случай или просто па-
дение, но приятно осознавать, что есть возможность получить помощь. Братство ин-
валидов “Nema” оказывало поддержку многим людям, столкнувшимся с трудностями. Так-
же и сейчас появилась новая возможность помочь людям, у которых в жизни случилась 
беда и необходима помощь, а точнее- вспомогательное средство. Братство инвалидов 
“Nema” предлагает взять в аренду вспомогательные средства, которые были приобретены 
на пожертвования во время Адвентского молитвенного завтрака. Благотворительное ме-
роприятие прошло в декабре прошлого года, во время которого в виде пожертвований 
было собрано 1546.00 евро. 
Братство инвалидов предлагает взять в аренду приобретённые вспомогательные средства 
тем людям, кому они необходимы, вне зависимости от материального благополучия. 
В пункте аренды доступны:
• три инвалидных кресла- одно детское и два для взрослых; 
• три пары локтевых костылей- одна детская пара и две пары для взрослых; 
• три пары подмышечных костылей;
• поддерживающие подушки;
• стульчик для душа.
Также в братстве “Nema” можно взять в аренду мобильный туалет и ходунки. Вспомога-
тельные средства можно взять в аренду за пожертвования, подав заявку в рабочее время 
руководителю братства Марите Зарине по телефону 28888094. Также в помещении брат-
ства можно измерить давление и взвеситься. 
Ещё раз благодарим всем, кто принял участие в Адвентском молитвенном завтраке и внёс 
пожертвования! 
Братство инвалидов обращает внимание, что приобретены и доступны школьные принад-
лежности. Они будут выдаваться нуждающимся лицам в возрасте от 5 до 16 лет при предъ-
явлении оригинала справки от Социальной службы. Школьные принадлежности можно 
получить по средам с 9:00 до 12:00 по адресу ул. Лачплеша 2. 
В то же время работает также пункт обмена одежды. Всем интересующимся доступны 
книги “лёгкого жанра”.

Гуна Малиновска
руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям

Новости образования 
    В образовательных учреждениях проходит 2-й се-
местр учебного года. В январе учащиеся нашего края 
активно участвовали в учебных олимпиадах и конкур-
сах.
   Состоялись 2-е этапы государственных олимпиад по исто-
рии, латышскому языку и физике объединения Дагдского и 
Краславского краёв. С результатами можно ознакомиться 
на домашней странице.  
   Ученики 4-х, 6-х- 9-х и 10-х-12-х классов продолжают за-
ниматься исследовательской работой. Конференция науч-
но- исследовательских работ учащихся средних школ со-
стоится уже  18 февраля. 
    С 20-го по 22-го января в Риге состоялся 3-й этап 38-й го-
сударственной олимпиады по биологии, на которой Дагд-
ский край представляла ученица Андзельской основной 
школы Яна Краулиша (учительница Сандра Платаце).
Интересно прошёл конкурс по английскому языку о Канаде 
для учащихся 8-х- 9-х классов, организованный руководи-
телем методического объединения учителей английского 
языка Снежаной Смирновой, на котором удачно стартова-
ли ученики Андзельской и Асунской основных школ и Дагд-
ской и Эзерниекской средних школ.   
  Образовательные учреждения приняли активное участие 
в памятных мероприятиях, посвящённых времени Барри-
кад 1991 года.
   На семинаре директоров школ и учителей природоведе-
ния состоялась встреча с руководителем Латгальской реги-
ональной администрации Управления защиты природы Ре-
гиной Индрике, на которой было обсуждено образование 
учащихся в области среды. С руководителями образова-
тельных учреждений были оговорены актуальные вопросы 
образования и воспитания.
   Школы и дошкольные образовательные учреждения (5-6 
– летние) в 2016 году получат на приобретение учебной ли-
тературы и учебных средств 18, 92 евро на одного ученика. 
  Состоялась встреча рабочих групп по подготовке 3-го 
Международного детского и молодёжного фестиваля   
“Обними меня, мамочка!”, который планируется провести 
в этом году 21 мая. 

Отдел образования, культуры 
и спорта Дагдского края 

Заболевание гриппом достигло уровня эпидемии 
   Данные мониторинга заболевания гриппом и другими острыми инфекциями верх-
них дыхательных путей подтверждают, на прошедшей неделе заболевание грип-
пом в Риге достигло 136,9 случаев заболевания на 100 000 жителей. В связи с этим 
с 26 января этого года Центр профилактики и контроля заболеваний объявляет о на-
чале эпидемии гриппа.
   Эпидемиологи ЦПКЗ напоминают, что грипп может быть особенно опасен для жителей 
из группы риска: маленьким детям, беременным, пожилым людям и жителям, у которых 
есть хронические заболевания и, таким образом, уже ослаблен иммунитет. 
   Напоминаем, что грипп- инфекционное заболевание, которое от других заболеваний ды-
хательных путей отличается тем, что может вызвать тяжёлые осложнения вплоть до смер-
ти. Случаи смерти, вызванные гриппом, чаще всего встречаются у людей в возрасте стар-
ше 65 лет. Поэтому во время эпидемии гриппа (которая в Латвии длится от 8 до 12 
недель) призываем жителей усиленно соблюдать профилактические мероприятия: 
• старайтесь по возможности реже посещать многолюдные места; 
• одевайтесь соответственно погодным условиям; 
• проветривайте помещения и увлажняйте воздух внутри помещений, часто убирайте по-
мещения, применяя моющие хозяйственные средства; 
• тщательно мойте руки с мылом несколько раз в день, убедитесь, что дети также тщатель-
но и часто моют руки; 
• избегайте прикасания к глазам, носу и рту немытыми руками; 
• вместо тканевых носовых платков используйте одноразовые салфетки, которые выбрось-
те после использования (высмаркивания, чихания или кашля) и вымойте руки;
• не используйте общие с больным гриппом  посуду и столовые принадлежности (стаканы, 
ложки и другие предметы гигиены); 
• по возвращении домой, прополощите горло и нос (отваром ромашки, ноготков, другим 
отваром лекарственных растений или солёной водой), так как нос и дыхательное горло 
являются воротами, через которые грипп попадает в организм.
   Для гриппа характерно резкое проявление симптомов заболевания: озноб, повышение 
температуры тела свыше  38° C, сильная головная боль, боль в глазных яблоках и мускулах 
(„ломота в костях”), затруднённое дыхание, сухой кашель и воспаление горла, боль или 
чувство дискомфорта за грудиной, выраженное бессилие, потеря аппетита, бессонница, 
может быть также рвота и расстройство желудка.
   Первые симптомы заболевания гриппом обычно появляются через два дня с момента ин-
фицирования, однако они могут проявиться и в период времени от двух часов до четырёх 
дней после контакта с больным человеком. 

Илзе Арая
 руководитель отдела коммуникации 

Центра профилактики и контроля заболеваний 

Приглашаем подать заявку на ис-
пользование системы электронного 

декларирования (СЭД)
   СГД приглашает физических лиц, которые не ведут хо-
зяйственную деятельность, подать декларацию удобнее и 
быстрее, используя СЭД. Пользователем СЭД может стать 
каждый желающий, используя имя пользователя и пароль 
своего интернет-банка, электронную карту eID, выданную 
Управлением по делам гражданства и миграции или карту 
электронной подписи, выданной ГАО ”Центр Латвийского 
государственного радио и телевидения” (э- подпись). 
   Подать заявку на использование СЭД можно также и в 
Дагдском Едином государственном и самоуправленческом 
центре обслуживания клиентов по адресу ул. Алеяс 4, Даг-
да, или в любом центре обслуживания клиентов СГД.  
Почему использовать СЭД?
   СГД приглашает использовать СЭД потому, что в систе-
ме автоматически отображается вся имеющаяся в распо-
ряжении СГД информация о налогоплательщике, а имен-
но: доходы налогоплательщика, необлагаемые налогом 
доходы, информация из кредитных учреждений о произ-
ведённых взносах в пенсионные фонды, информация от 
страховых обществ о произведённых взносах за услуги 
страхования жизни, а также перенесённые с предыдущих 
лет оправданные расходы на образование и медицинские 
услуги. Таким образом, лица, которые хотели бы вернуть 
переплаченные подоходный налог, в приложении к соот-
ветствующей декларации нужно указать только сумму, ко-
торая была потрачена на соответствующие услуги, и при-
ложить оправдательные документы (чеки или квитанции 
строгой отчётности), предварительно их сфотографировав 
или отсканировав. 
   Дополнительно информируем, что Годовую декларацию о 
доходах за 2015 год Служба государственных доходов при-
зывает подавать с 1 марта 2016 года, так как только тогда в 
распоряжении СГД будет вся информация работодателей 
и других налогоплательщиков. 
 

Алёна Матвеева 
специалист по обслуживанию клиентов ЕГСЦОК 



Sirsnīgi sveicam
 skaistajā d

zīves jub
ilejā!

Dagdas Novada Ziņas

Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

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

Reģ. Nr. 000740236
Tirāža: 3500

Drukāts:
SIA “Latgales Druka”

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

*reģistrēti Dagdas novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

līdz 29.janvārim

Viņsaulē aizgājušie 
janvāra* mēnesī

 Matrjona Cvetkova 
(dz.1933.g.)

  Mihails Černecovs 
(dz.1926.g.)

  Brigita Eisaka (dz.1946.g.)
  Veronika Leitāne 

(dz.1933.g.)
  Lucina Lubgane (dz.1952.g.)

  Tamāra Skaromka 
(dz.1928.g.)

  Klaudija Taukače 
(dz.1942.g.)

  Feonija Utāne (dz.1950.g.)
  Marija Vigule (dz.1958.g.)

  Malgonija Višņevska 
(1931.g.)

  Janīna Zlotnikova 
(dz.1948.g.)

  Artūrs Badūns (dz.1986.g.)
  Marija Beitāne (dz.1943.g.)
  Viktorija Brile (dz.1923.g.)

  Sergejs Kļimakovs 
(dz.1958.g.)

  Antons Lavrinovičs 
(dz.1944.g.)

  Leontīna Muiznieka 
(dz.1950.g.)

Izsakām dziļu līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem 

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!

Februāra jubilāri  Dagdas novadā:
-70-

Andžāne Romualda,
 21.02., Ezernieku pag.

Budkāne Anna, 
21.02., Dagda

Giceviča Jaroslava
 10.02., Svariņu pag.
Guļkeviča Marija, 
27.02., Dagdas pag.

Kekers Pēteris,
 22.02., Asūnes pag.

Saule Lucijans 
09.02., Andzeļu pag.

Smirnovs Dimitrijs,
 25.02., Andzeļu pagasts

Voronecka Anna,
 25.02., Ezernieku pag.

-75-
Konošonoka Vanda,

 02.02., Andrupenes pag.
Lubgāne Zinaīda,
 01.02., Svariņu pag.

Mileika Vjačeslava,
 02.02., Konstantinovas pag.

Pontaga Juzefa, 
07.02., Ezernieku pag.

Puzanova Marija, 
23.02., Andrupenes pag.

Rabkevičs Ivans,
02.02., Andrupenes pag.

Vihrova Anna, 
18.02., Konstantinovas pag.

Žigune Vilgelmina,
 16.02., Ezernieku pag.

-80-
Alehno Valentīns,

 12.02., Dagda
Fedosejeva Agafija, 

07.02., Bērziņu pag.
Filatova Agafija, 

25.02., Andrupenes pag.
Stikute Antonina, 
09.02., Svariņu pag.
Zdanoviča Irēna,

 16.02., Dagda
-85-

Lurina Valentīna,
 18.02. Šķaunes pag.

Pavlovičs Vilhelms,
 08.02., Andrupenegs pag.

Vasilenoka Malvīna, 
26.02., Bērziņu pag.

-90-
Bobule Marta,

 03.02., Dagdas pag.

Horizontāli: 5. 7. 8.

12.

10.

18.

13. 14.

 Vertikāli:
1. 2.

3. 4.

6. 9.

16. 17.

Cik labi mēs pārzinām savas zīmes?

Iepriekšējās krustvār-
du mīklas atminējumi:

15.

Horizontāli: 2.vectēva; 
4. ziemas; 7. Kuba; 8. 
paldies; 11. Salaveča, 
Sniegbaltītes; 13. somu; 
14. vecmammas; 15. 
horvātu; 16. turku; 17. 
muitnieka; 18. ukraiņu; 
19. Januss

Vertikāli: 1. Vecais Jaunais gads; 3. poļu; 5. Sa-
gaalgans; 6. čehu; 9. baltkrievu; 10. lietuviešu; 
12. Argentīna

DAGDAS NOVADA 
MEDNIEKU SPORTA SPĒLES 2016

 20.februārī  Asūnes pagastā, 
Aišpuros. 

Ierašanās plkst. 9:30 
Sporta spēļu atklāšana plkst. 10:00. 
No katra mednieku kolektīva drīkst 

piedalīties viena komanda 
(3 dalībnieki). 

Pieteikšanās līdz 15.februārim pie   
Viktora Litvjaka tālr. 29365561; 
Ilmāra Aišpura tālr. 26366706.               

Sīkāka informācija 
www.dagda.lv

Dzimušie* Dagdas 
novadā janvārī

Apsveicam ar 
mazuļa 

piedzimšanu!

Mobilais mamogrāfs
 Sievietes tiek aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus tuvāk 
savai dzīvesvietai - Veselī-
bas Centrs 4 mobilajā ma-
mogrāfā, kas ieradīsies 3. 
martā, iepriekš piesako-
ties pa tel. 67142840 un 
27866655.
   Mobilais mamogrāfs pie-
brauks pie veselības un so-
ciālo pakalpojumu  centra 
„Dagda”,  Brīvības ielā 29. 

   Keitija Dubra

   Uldis Baldiņš

   Karolīna
 Čaplinska

Asins donoru diena 
Dagdā

 Šī gada 23. februārī 
no plkst. 09.00 līdz 
13.00 Valsts asinsdono-
ru centrs (VADC) rīko 
asins donoru dienu Da-
gdas tautas namā, Ale-
jas ielā 29.

11.


