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Lieldienu pasākumi 
Dagdas novadā:

26. martā Ķepovā:
• Lieldienu darbnīca “Nāc, nākdama Liela 
diena.”
27. martā Konstantinovā:
• Lieldienu Zaķis ielūdz mazos draugus uz 
Lieldienu pasākumu;
• Vakars ar dzīvo mūziku, ieeja 2,00€.
27. martā Andrupenē:
• Lieldienu uzvedums;
• Lieldienu balle ar grupu “Vīri laivā”, līdzi 
jāņem groziņš.
27. martā Andzeļos:
• Lieldienu pasākums “Lieldieniņa braukšus 
brauca.”
27. martā Asūnē:
• Lieldienu izdarības visai ģimenei 
“Ai, bagāti Lieldiensvētki!”
27. martā Bērziņos:
• Lieldienas bērniem;
• Diskotēka.
27. martā Dagdā:
• Lielās dienas svētku koncerts ar 
pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.
Ceļojošā kausa “Dagdas superola” izcīņa.
27. martā Svariņos: 
• Svētku pasākums “Lieldienu prieki lieliem 
un maziem”;
• Deju balle, spēlēs Valērijs Zamjatins.
28. martā Ezerniekos:
• “Lieldienu prieki visai ģimenei.”
28. martā Šķaunē:
• Pensionāru balle. Spēlē Romualds no 
Preiļiem.

Mednieku sporta spēles 2016
  Jau ceturto gadu pēc kārtas Dagdas no-
vadā notika mednieku sporta spēles. Arī 
šogad 20. februārī norisinājās mednieku 
sporta spēles Asūnes pagastā. 
   Spēlēs piedalījās 8 komandas: no Andrupe-
nes, Asūnes, Svariņiem, Konstantinovas, 
Ambeļiem, Dagdas un divas komandas no 
Andzeļiem. Katrā komandā piedalījās 3 dalīb-
nieki no kolektīva.
   Mednieku trase sastāvēja no vairākiem pos-
miem. 1. posmā tika pārbaudītas mednieku 
zināšanas par medību likumu. 2. posmā vaja-
dzēja barības maisu (25 kg) aiznest līdz cūku 
barotavai. Katram komandas dalībniekam va-
jadzēja trāpīt pa cūkas mērķi no paaugstināju-
ma. 3. posmā dalībniekiem vajadzēja samek-
lēt kuili un to jānogādā līdz dīrāšanas vietai ar 

virves palīdzību. 4. posmā medniekiem vaja-
dzēja saskaldīt koka bluķi 4 daļās un sagriezt 
virvi arī 4 daļās. Pēc finiša pēdējā 5.posmā ko-
mandai vajadzēja šaut pa šķīvjiem.
    Pasākuma laikā bija iespēja degustēt med-
nieku zupas. 1. vietu par garšīgāko zupu iegu-
va Andzeļu mednieku kolektīvs.
    Sporta aktivitātes bija sarīkotas ne tikai med-
niekiem, bet arī viņu ģimenēm. 
   Veiksmīgākie un aktīvākie sportisti saņēma 
diplomus un dažādas dāvanas. 
   2016. gada mednieku sporta spēlēs uzva-
rēja Andrupenes mednieku kolektīvs. 2. vietu 
ieguva Asūnes mednieku kolektīvs, un 3.vietu 
ieguva Andzeļu kolektīvs. 
    Tiekamies nākošajās mednieku sporta spē-
lēs Konstantinovā!

Evita Krūmiņa

Deju kopai „Eži” 10 gadu 
jubileja

  27. februārī Andzeļu Tautas namā savu 10 gadu jubileju 
ar koncertu nosvinēja deju kopa „Eži” un kolektīva vadī-
tājs – Aivars Platacis.
    Koncertā „Eži” dejotāji izdejoja vairākas dejas. Koncertā 
piedalījās arī deju kolektīva draugi – Andrupenes folkloras 
kopa „Sovvaļnīki”, Tautas deju ansamblis „Dagda”, deju kopa 
„Ondrupīši” un vokālais ansamblis „Priekam”.
    Deju kopa „Eži” darbojas kopš 2006. gada. Ļoti daudz no-
zīmīgu pasākumu kolektīvs aizvadījis pa šiem 10 gadiem. Vai-
rākkārt skatēs iegūtas godalgotas vietas. Kolektīvs pārstāvējis 
savu novadu 2008. un 2013. gada Dziesmu un Deju svētkos 
Rīgā. Bet tajā pašā laikā šie 10 gadi bija diezgan grūti, jo bieži 
vien mainījās dejotāju sastāvs. Pašlaik kolektīvā ir 17 dejotāji. 
Koncerta noslēgumā tika pasniegtas dāvanas deju kopai „Eži” 
un vadītājam Aivaram Platacim pasniegts Kultūras ministrijas 
Atzinības raksts. Un, protams, jubilāri arī pateicās visiem ko-
lektīviem un skatītājiem.
    Paldies daudzajiem atbalstītājiem: Dagdas Novada pašval-
dībai, Andzeļu Tautas namam un skatītājiem.
Kolektīvam „Eži” novēlam, lai jūs pavada raits dejas solis un 
smaids uz sejas, lai Jūs dejotu vēl daudzus, daudzus gadus 
uz priekšu.

Evita Krūmiņa
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Februāra domes sēdēs lemtais

   4.februārī notika ārkārtas domes sēde, kurā 
tika izskatīts jautājums par Svariņu pagasta pār-
valdes vadītāja E.Tjarves atbrīvošanu no amata, 
jo 25.janvāra domes sēdē viņa kandidatūra tika  
saskaņota SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 
valdes locekļa amatam. Deputāti nolēma atbrīvot 
E.Tjarvi no Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja ama-
ta ar 2016.gada 8.februāri.
    Ņemot vērā iepriekšējo jautājumu, tika izskatīts 
nākamais jautājums – par Svariņu pagasta pārval-
des vadītāja iecelšanu. Ar 11 balsīm “Par” Svariņu 
pagasta pārvaldes vadītāja amatā tika iecelts Jānis 
Andžāns. Līdz ar to deputāti noteica, ka ar 2016.
gada 9.februāri Ezernieku un Svariņu pagastus va-
dīs viens vadītājs.
  18.februāra domes sēdē tika apstiprināts Dag-
das novada pašvaldības budžets 2016.gadam.
  Sakarā ar atkritumu apsaimniekotāja maiņu Da-
gdas novada administratīvajā teritorijā, deputāti 
nolēma, ka ar 1.aprīli stāsies spēkā jauni atkritumu 
apsaimniekošas tarifi - 11,91 EUR (bez PVN) par 1 
m3  vai EUR 74,42 (bez PVN) par 1 t. 
   Tika apstiprināta darba grupas izveidošana Latvi-
jas valsts simtgadei.
 Nolemts piedalīties Fonda „1836” projektā „Apli-
do, apceļo, apmīļo Latviju” 2016.-2018.gadā, kas 
veltīts Latvijas simtgadei, un tā īstenošanai piešķirts 
līdzfinansējums 500,00 EUR.
     Deputāti apstiprināja Dagdas novada nozīmīgā-
ko kultūras pasākumu plānu 2016.gadam.
   Tika nolemts piedzīt bezstrīdus kārtībā nokavēto 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādus 
par nekustamajiem īpašumiem no divām perso-
nām. 

   Trim personām tika anulētas ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu.
Apstiprināja: 
• Dagdas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu 
sadali 2016.gadam; 
• Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu iz-
maksu aprēķinu pašvaldību savstarpējo norēķinu 
veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakal-
pojumiem no 2016.gada 1.janvāra;
• Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu plānu 
2016.gadam.
 

   Deputāti atbalstīja Ezernieku vidusskolas sporta 
zāles būvniecību 2016.-2017.gadā.
    Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus kli-
matisko apstākļu dēļ, tika noteikti transporta līdzek-
ļu kustības ierobežojumi pa Dagdas novada paš-
valdības autoceļiem 2016. gada pavasara – vasaras 
periodā no 01.04.2016. līdz 31.10.2016..
     Tika atļauts Asūnes pagasta pārvaldei iegādāties 
motorzāģi pašvaldības ceļu uzturēšanas un pagasta 
teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai.
Deputāti atbalstīja dalību:
• Zivju fonda Pasākumā un projekta “Zivju resursu 
pavairošana Dagdas ezerā” pieteikuma iesniegša-
nu;
• Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras iz-
sludinātajā Projektu konkursā un iesniegt projekta 
pieteikumu “Dagdas novada jauniešu valstsgribas 
un valsts piederības apziņas stiprināšana”.
      Nolemts veikt ēku energosertifikāciju un izstrādāt 
nepieciešamo tehnisko dokumentāciju Andrupe-
nes pagasta pārvaldes un pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Avotiņš” ēkai un Veselības un sociālo pakal-
pojumu centra “Dagda” ēkai, lai varētu piedalīties 

pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināša-
nas projektu konkursos.
  Lēma par nedzīvojamo telpu Andrupenē, Ezernie-
ku ielā 1; Svarincos, Skolas ielā 5; Svarincos, Lat-
gales ielā 22 un Svarincos, Latgales ielā 30 nomas 
tiesību izsoli.
  Tika apstiprināti kustamās mantas autobusa SETRA 
S 215 RL un autobusa SETRA S 211 HD izsoļu rezul-
tāti.
    Vienai personai tika piešķirta dzīvojamā platība 
pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
    Deputāti nolēma izstāties no biedrības “Latgales 
reģiona attīstības aģentūra”.
   Izskatīts jautājums par Dagdas novada pagasta 
pārvalžu vadītāju aizvietošanu prombūtnes laikā. 
   Sēdē tika skatīti ar nekustamo īpašumu saistīti 
jautājumi: par nekustamo īpašumu sadali un jaunu 
nosaukumu piešķiršanu; par zemes nomas tiesību 
izbeigšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par 
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā Dagdas 
pagastā; par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstip-
rināšanu; par Dagdas novada pašvaldības domes 
29.12.2009. lēmuma (protokols Nr.14, 20.§) atcel-
šanu un zemes nomas tiesību izbeigšanu; par ad-
rešu piešķiršanu; par zemes nomas tiesību pāreju.
    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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
APSTIPRINĀTI

ar Dagdas novada domes
2016.gada 25.janvāra  lēmumu 

(protokols Nr. 1, 3.§)

“Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
45.panta  piekto daļu 

 

1.   Saistošie noteikumi nosaka Dagdas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2.  Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publi-
cēšanas vieta ir Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”. 

Dagdas novada domes priekšsēdētāja
S.Viškure

Paskaidrojuma raksts
Dagdas novada pašvaldības 25.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.1 
“Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas
Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. „Grozījumi likumā „Par 
pašvaldībām””, kuru 3.punktā noteikts: „Izteikt 45.panta piekto 
un sesto daļu šādā redakcijā:[..] Novada dome pieņem saistošos 
noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 
Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu pub-
licēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 
[..]”

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Dagdas novada pašvaldības turp-
māk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Dagdas 
novada pašvaldības informatīvais izdevums „Dagdas Novada 
Ziņas”.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Nav attiecināmi.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmē-
jdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Nav attiecināmi.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav attiecināmi.

Dagdas novada domes priekšsēdētāja
S.Viškure

Dagdas novada pašvaldības budžets 2016.gadam
   2016.gada 18.februāra Dagdas novada domes 
sēdē tika apstiprināts 2016.gada budžets.
   Kopējā  2016. gadā plānoto ieņēmumu summa  
ir 7 929 506,00 eiro. Ieņēmumi tiek plānoti  no ie-
kasētajiem nodokļiem - 2 596 757,00 eiro,   neno-
dokļu ieņēmumiem –56 290,00 eiro, valsts budžeta 
transfertiem – 4 468 742,00 eiro, pašvaldību budže-
tu transfertiem - 136 900,00 eiro, ieņēmumiem no 
sniegtajiem  maksas pakalpojumiem - 699 751,00 
eiro. Tā kā gada sākumā bija līdzekļu atlikums - 392 
231,00 eiro un tiek plānoti vairāki aizņēmumi Valsts 
kasē  par kopējo summu  707 059,00, tad pašvaldība 
2016.gadā var  rīkoties ar summu 9 028 796,00 eiro 
apmērā.
   Kopējā  2016. gadā plānotā izdevumu summa  sa-
stāda  8 986 357,00 eiro. Vislielākā pašvaldības iz-
devumu pozīcija ir Izglītība, kurai šogad atvēlēts 3 
918 522,00 eiro. Otrā lielākā budžeta izdevuma daļa 
ir Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoša-

na - 1 092 725,00 eiro. Izdevumi Veselībai ir plānoti 
903 122,00 eiro apmērā.  Izdevumi Atpūtai, kultūrai 
un reliģijai  ir plānoti 717 772,00 eiro apmērā. Plā-
notie izdevumi Valsts pārvaldei sastāda 976 635,00 
eiro - šajā  izdevumu sadaļā ir plānoti līdzekļi nepa-
redzētiem gadījumiem 20 000,00 eiro apmērā un arī 
izdevumi kredīta procentu maksājumiem un kredītu 
apkalpošanai 20 200,00 eiro. Sociālajai aizsardzībai 
šogad tiks tērēts 717 909,00 eiro. Aizdevumu atmak-
sām 2016.gadā ir plānots izlietot 445 000,00 eiro. Kā 
arī tiek plānots budžeta līdzekļu atlikums gada bei-
gās - 42 439,00 eiro.
   Dagdas novada pašvaldības speciālajā budžetā ko-
pējā plānotā ieņēmumu summa sastāda 360 643,00 
eiro, kurā vislielāko īpatsvaru veido  mērķdotācija 
pašvaldības  autoceļu fondam – 352 543,00 eiro. Ņe-
mot vērā to, ka gada sākumā bija līdzekļu atlikums 
(26 439,00 eiro), un tiek plānoti aizņēmumi investī-
ciju projektu realizācijai (400 000,00 eiro) pašvaldī-

bas rīcībā būs pieejami speciālā budžeta līdzekļi 787 
082,00 eiro apmērā. Līdz ar to izdevumi  speciālajā  
budžetā  tiek  plānoti 777 836,00 eiro apmērā.
    2016.gadā Dagdas novada pašvaldībā sadarbībā 
ar Lauku atbalsta dienestu ir plānots uzsākt realizēt 
investīciju projektus “Pašvaldības autoceļu Alek-
sandrova – Skudriķi un Porečje – Malcāni – Krasno-
pole pārbūvi, veicinot uzņēmējdarbību un apdzīvo-
tības saglabāšanos”, (to kopējās izmaksas plānotas 
782 000,00 eiro apmērā). Šogad plānots  turpināt 
projekta “Sabiedrībai ar dvēseli” realizāciju, atbalstot 
un iesaistot novada biedrības un interešu grupas,  kā 
arī ir plānots uzsākt realizēt dažus jaunus investīciju 
projektus.
    Par Valsts kasē ņemtā aizņēmuma līdzekļiem (110 
000,00 eiro) ir plānots veikt remontus novada iz-
glītības iestādēs - PII “Saulīte”, Dagdas vidusskolā, 
Andrupenes pamatskolā un Ezernieku PII. Tāpat par 
aizņēmuma līdzekļiem (30 000,00 eiro) ir plānots 

iegādāties divus mazlietotus transporta līdzekļus PI “Pilsētsaim-
niecība” un Andrupenes pagasta pārvaldes vajadzībām. Ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē (apmēram 660 000,00 eiro) ir plānots 
šajā gadā uzsākt Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecību. 
Par aizņēmuma līdzekļiem (167 059,00 eiro) 2016. gadā pare-
dzēts pabeigt katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstruk-
ciju.

Ēriks Čaplinskis
Finanšu nodaļas vadītājs
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Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai
elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS 

lietotājiem
   Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību 
maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmu (EPS). Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem 
jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. 
LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja 
līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS, un iesniegt iesniegumu 
maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.
gov.lv izvēlnē „Kā kļūt par EPS lietotāju „, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. 
Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot 
elektronisko parakstu. EPS lietotāja līguma noslēgšanas atbalstu sniedz arī Latvijas lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs.
   Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD 
klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz infor-
matīvo tālruni 67095000.

Lauku atbalsta dienests

E-prasmju nedēļa
   Jau septīto gadu Latvijā norisināsies E-prasmju nedēļa, 
kas šogad notiks no 7.marta līdz 12.martam.
    E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas 
e-Skills for Jobs 2016 un European Get Online week 2016 
ietvaros. Tās mērķis ir veicināt visas sabiedrības diskusiju par 
digitālo prasmju nozīmi, iepazīstināt ar jaunākajām digitālo 
prasmju apmācības programmām un rīkiem, kā arī e-pakalpo-
jumiem.
    2016. gada E-prasmju nedēļa paredz 2 galvenās tēmas:
• IKT (Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) prasmes no-
darbinātībai un uzņēmējdarbībai;
• IKT drošība un datu aizsardzība.
E-prasmju nedēļā 2016 ir paredzētas dažādas tematiskās die-
nas un pasākumi:
• IKT drošība;
• digitālās prasmes uzņēmējiem;
• digitālās prasmes jauniešiem;
• IKT risinājumi un digitālās prasmes izglītībā.
   Par aktuālajiem E-prasmju nedēļas 2016 pasākumiem ir ie-
spējams uzzināt e-prasmju mājas lapā www.eprasmes.lv. Da-
žādi pasākumi norisināsies Latvijas reģionos un pilsētās, bet 
galvenos pasākumus būs iespējams vērot tiešraidē.  Šobrīd  
E-prasmju nedēļas 2016 organizēšanā iesaistījušies jau vairāk 
nekā 63 reģionālie partneri no dažādiem Latvijas novadiem.         
Ar tiem ir iespējams iepazīties E- prasmju nedēļas Digitālajā 
kartē.
   Par pasākumiem Dagdas novadā var uzzināt mājas lapā www.
dagda.lv. 
  E-prasmju nedēļu koordinē Latvijas Informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Nedēļas galvenie 
partneri ir AS “Rix Technologies”, “Microsoft Latvija” un VAS 
“Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC). 

Guna Malinovska

Dagdas novada dome nolēma ierobežot satiksmi pa Dagdas no-
vada pašvaldības autoceļiem pavasara – vasaras periodā no 

2016. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 31. oktobrim:
Aizliegt transportlīdzekļu 
ar pilnu masu virs 7 tonnām 
kustību pa šādiem pašvaldī-
bas autoceļiem visā to garu-
mā:
Andrupenes pagasta terito-
rijā:
1-1 Biža – Astašova
1-2 Lītaunieki – Biža
1-3 Kraukļi – Stankeviči
1-15Andrupene – Malka
1-20 Grabova – Malka
Andzeļu pagasta teritorijā:
2-1 Mamonova – Karaļi
2-2 Karaļi – Andzeļi
2-3 Artjomovka – Mamoni - 
Usači
2-4 Krauļi – Kromāni
2-5 Zigmaņi – Mamoni
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki
2-7 Rešetnīki – Dukuļi
2-9 Artjomovka – Krivina 
2-10 Kondraši – Froli 
2 11 Krivina – Ličmurāni – Obi-
teļs
2-16 Lapi – Klismeti
2-17 Ruduški – Beitāni 
2-18 Zigmaņi – Kuiki 
2-24 Morozovkas kapu 
pievedceļš
Asūnes pagasta teritorijā:
3-1 Kaitra – Ustje
3-2 Meļeva – Zukulova – Asūne
3-3 Meņģi – Račeva
3-4 Ferma – Ormija
03-4 Upes iela Asūnes ciematā
Bērziņu pagasta teritorijā:
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni
4-2 Porečje – Vidņeva – Rusecki
4-3 Porečje – Malcāni
4-4 Porečje – Nazari
4-8 Lastovki – Nazari
4-17 Moroziki – 
Morozovas vect. Kapi
Dagdas pagasta teritorijā:
5-2 Ozoliņi – Sloboda

5-5 Purpļi – Vecdome
5-6 Purpļi – Beitāni
5-8 Dižskābarži – Vecdome
5-12 Zeļļu kapu 
piebraucamais ceļš
Ezernieku pagasta teritorijā:
6-8 Andžāni – Garaudži
6-9 Poholki – Garaudži
6-15 Juguļi – Vaišļi
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi
6-33 Juguļi – Gostiņi  (0,00 – 
1,08 km)
6-34 Pontogi – Cvikļi
Konstantinovas pagasta 
teritorijā:
7-4 Aleksandrova – Skudriķi
7-5 Murāni – Aleksandrova
7-9 Eisaki – Konstantinova
7-11 Lemeši – Valteri
7-12 Eisaki – Sivergols
7-14 Sčedrati – Noviki
Ķepovas pagasta teritorijā:
8-1 Apaļi – Laizāni
8-2 Apaļi – Vorzova
8-3 Dinaborčiki – Madalāni
8-4 Lukšova – Misnikova
8-6 Neikšāni – L.Katriņiški
8-13 Katriņiški – Neikšāni
8-14 Tukiši – Mazie Apali
Svariņu pagasta teritorijā:
9-2 Svarinci – Pušča – Beresņi
9-4 Svarinci – Reiniki
9-5 Svarinci – Vilgerti – Reiniki 
9-8 Skutulova – Rubinauci
9-9 Kromaniški – Putramniški
9-10 Spilukalns – Skutulova – 
Plutiški
9-21 Loci – Beresņu kapsēta
Šķaunes pagasta teritorijā:
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva – No-
vički
10-2 Krasnopole – Malcāni
10-8 Krasnopole – Ostrovski – 
Brici
10-10 Svariņu ceļš – viensēta 
„Patmaļi”

10-11 Vujenki – Mači – Kožanki
10-16 Šķaune – Poliščina
10-17 Landskorona – Valsts 
meža robeža
   Aizliegt visu transportlī-
dzekļu kustību pa šādiem 
pašvaldības autoceļiem visā 
to garumā:
Ezernieku pagasta 
teritorijā:
6-41 Aksjonova – Basaligi
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā 
no 1,08 km līdz 1,92 km
Ķepovas pagasta teritorijā:
8-8 Apaļi – Meļķeri 
8-9 Katriņiški – Barinauc
   Aizliegt transportlīdzekļu 
ar pilnu masu virs 5 tonnām 
kustību pa šādiem pašvaldī-
bas autoceļiem visā to garu-
mā:
Svariņu pagasta teritorijā:
9-12 Muraniški – Spoģeva.
 Aizliegt kravas automašīnu 
kustību pa šādiem pašvaldī-
bas autoceļiem visā to garu-
mā:
Ezernieku pagasta teritorijā:
6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi;
6-11 Šusti – Mortiņi;
6-13 Šusti – Makeiki;
6-19 Egļova – Primisļi;
6-22 Primisļi – Ludzglova;
6-27 Altinīki – Ostravļani;
6-35 M.Žogotova – Pustoška 
Svariņu pagasta teritorijā:
09-1 Skolas iela Svarincu 
ciemā.
 Pašvaldības izpilddirektors 
pilnvarots atcelt satiksmes 
ierobežojumus pirms no-
teiktā termiņa beigām, ja 
klimatiskie apstākļi to atļauj. 

Sportistu apbalvošana
   5. februārī Dagdas novada domē notika Dagdas novada 
gada sportista apbalvošana 2015, kurā pateicības un nau-
das prēmiju saņēma 7 sportisti:
• Nikolajs Galilejevs (Zirgu rikšotāju sports) – Latvijas Derby iz-
cīņa 1.vieta;
• Vineta Nipere (Frisbijs) – Somijas atklātais čempionāts 3.vieta;
• Igors Savickis (Karatē) – “5 th SKUDN European shotokan ka-
rate Championship”  3.vieta;
• Luīze Tjarve (Karatē) -  “5 th SKUDN European shotokan kara-
te Championship” (jauniešu konkurencē) 2.vieta;
• Jānis Jančenko (Karatē) – “LATVIAN OPEN J.K.A KARATE – 
DO CHAMPIONSHIP 2015” 2.vieta;
• Andrejs Puzanovs (Karatē) - “5 th SKUDN European shotokan 
karate Championship” (jauniešu konkurencē)  1.vieta;
• Rihards Pokulis (Karatē) - “5 th SKUDN European shotokan 
karate Championship” (jauniešu konkurencē)  2.vieta.
    Pasākumu ieskandināja Olgas Bobovičas audzēkņi - Atis Ko-
nošonoks un Ineta Ivanova. Sportistus uzrunāja un sveica Dag-
das novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins. Sarī-
kojuma izskaņā, omulīgā gaisotnē sportiskās sarunas risinājās 
pie Dagdas novada pašvaldības sarūpētā tējas galda.

Jevgēnijs Višņevskis

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu
   Informējam, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir 
pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.
   E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpa-
šuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas.
Kā arī portāla lietotājiem ir iespēja:
• Apmaksāt nodokli par citai personai piederošu īpašumu;
• Maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā;
• Iegūt informāciju par aprēķināto nekustāmā īpašuma nodokli;
• Izveidot sev atgādinājumus, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem.
    Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī līdz 31. mar-
tam, 15. maijam, 15. augustam un 15. novembrim. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avan-
sa veidā līdz 31. martam.
   Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams pašvaldības un pagastu pārvalžu ka-
sēs, bankā, internetbankā, kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv

Evita Krūmiņa
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Izglītības un kultūras ziņas
    Mēneša sākumā Dagdas novada skolēni aktīvi iesaistījās ikgadējā karjeras izglītības 
akcijā “Ēnu diena”.
    Februārī notika Krāslavas un Dagdas novadu apvienības valsts vēstures, latviešu valodas, 
ekonomikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un matemātikas olimpiāžu 2. posms. Rezultāti ir aplūkojami 
mājaslapā. Veiksmīgi olimpiādēs startēja Dagdas vidusskolas 12. klases skolniece Evita Kairiša, 
viņa ir uzaicināta pārstāvēt Dagdas novadu latviešu valodas (sk. Rita Orole) un ekonomikas (sk. 
Diāna Stikute) olimpiādes 3. posmā Rīgā.
   11. februārī Dagdas vidusskolā aizritēja ikgadējais Skatuves runas konkurss 1.-12. klašu sko-
lēniem. Pirmās pakāpes diplomus un iespēju piedalīties konkursa 2. kārtā Rēzeknē ieguva Da-
gdas vidusskolas 5. klases skolēns Reinis Vigulis (sk. Rita Orole) un 9. klases skolniece Sintija 
Sadovska (sk. Aina Slesare).
   26 Dagdas un Ezernieku vidusskolēni 18. februārī novada skolēnu ZPD konferencē veiksmīgi 
prezentēja savus darbus, kuri tika iesniegti Latgales reģiona SZPD konferencei Daugavpilī. Pir-
mās iemaņas pētniecisko darbu rakstīšanā un prezentēšanā 26. februārī demonstrēja 8 ceturtās 
klases skolēni no Dagdas, Ezernieku vidusskolām un Andrupenes, Šķaunes pamatskolām. Savu-
kārt 6.-9.kl. skolēni turpina vākt informāciju un veidot pētnieciskos darbus, kurus tie prezentēs 
aprīlī.
  Dagdas vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis “Lēciens”   (vadītāja sk. Olga Boboviča) 
piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu festivālā – kon-
kursā Rēzeknē un ieguva godpilno otrās pakāpes diplomu.
   Dagdas novada Asūnes, Konstantinovas, Šķaunes, Ezernieku, Dagdas un Andrupenes Tautas 
namos rit aktīva gatavošanās vokālo ansambļu skatei, bet novada bibliotēkas gatavojas akredi-
tācijai.
    27. februārī Andzeļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Eži” nosvinēja savas darbības 
10 gadu jubileju, kolektīva vadītājs Aivars Platacis saņēma Kultūras ministrijas Atzinības rakstu.

Dagdas novada IKSN

Bērziņos un Šķaunē piestās VID 
“e-busiņš”

   Aicinām nodokļu maksātājus apmeklēt VID “e-busiņu” šī 
gada 7. martā no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:30 VID “e-bu-
siņā” Šķaunes pagasta bibliotēkā un no plkst 13:00 līdz 
plkst 14:30, Bērziņu pagasta bibliotēkas telpās, kur VID 
speciālisti palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus iesniegt 
Gada ienākumu deklarāciju elektroniski. 
    VID “E-busiņā” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienāku-
mu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jā-
sniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai 
atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītī-
bu, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem 
izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formā-
tā “E-busiņā” netiks pieņemti!

VID “E-busiņa” komanda

SIA “DOVA” INFORMĒ!
    Cienījamie Dagdas novada iedzīvotāji, informējam Jūs, 
ka noslēgtais līgums starp SIA „DOVA” par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu tiek pārtraukts ar 2016. gada 01. 
aprīli, stājoties spēkā Dagdas novada domes lēmumam. 
      Par sadzīves atkritumu izvešanu lūdzam savlaicīgi veikt 
tekošo rēķinu apmaksu, bet, ja gadījumā Jums ir iekrājies pa-
rāds, lūdzam to apmaksāt vai vienoties par parāda samaksas 
kārtību pa tālruni 65621012 vai 65621013.  
      Un noslēgumā SIA „DOVA” kolektīva vārdā gribam izteikt 
lielu pateicību par sadarbību!

SIA “DOVA” administrācija

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā 
no 2016. gada 1. aprīļa nodrošinās SIA “Clean R”

  Sadzīves atkritumu izvešanu no š.g. 1. aprīļa 
Dagdas novadā nodrošinās SIA “Clean R”. Maksa 
par sadzīves atkritumu izvešanu no 1. aprīļa būs 
14.41 eiro par m³ ieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli un tas ir par 5 eiro mazāk kā līdz šim. 
   Sadzīves atkritumu izvešanas tiesības “Clean R” 
ieguvis iepirkuma rezultātā un no attiecīgā datu-
ma “Clean R” ir vienīgais uzņēmums, kas ir tiesīgs 
novadā nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu. 
    Dagdas iedzīvotāji aicināti jau šobrīd pārslēgt 
līgumu ar jauno pakalpojuma sniedzēju, lai 
nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību. 
Iedzīvotāji un juridiskās personas aicinātas slēgt 
līgumus savlaicīgi – ne vēlāk kā līdz 18. martam. 
   Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2011.
gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas 
novadā” 14.punktu “Ikviena Dagdas novada 
pašvaldības administratīvās teritorijas atkritumu 
radītāja, valdītāja (nekustamā īpašuma īpašnieka 
vai lietotāja vai iedzīvotāja, iestādes, komersanta) 
pienākums ir piedalīties pašvaldības organizētajā 
atkritumu apsaimniekošanā, tieši, noslēgt līgumu 
ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju 
par atkritumu apsaimniekošanu, šķirot atkritumus, 
nogādāt tos savākšanai paredzētajā vietā, kā arī sa-
maksāt par atkritumu apsaimniekošanu”.
   Jautājumu un ierosinājumu gadījumā Clean R 
aicina iedzīvotājus zvanīt 67111001 vai rakstīt uz 
kc@cleanr.lv. 
   Maksimāli ērtas iespējas noslēgt līgumu ar 
“Clean R”.

   Lai nodrošinātu ērtu līguma pārslēgšanu, “Clean 
R” pārstāvji norādītajās iestādēs piedāvās slēgt at-
kritumu apsaimniekošanas līgumus, konsultēs par 
konteinera tilpumu, informēs par pašvaldības no-
teikto atkritumu izvešanas biežumu, kā arī atbildēs 
uz citiem, ar pakalpojumiem saistītajiem jautājumi-
em.
    Aizpildīt un parakstīt līgumu varēs Dagdas nova-
da pašvaldībā un visās pagastu pārvaldēs.  
Tāpat līgumu iespējams slēgt, ierodoties SIA “Clean 
R” birojā – Daugavpilī, Lāčplēša ielā 10 un Rīgā, Vi-
etalvas ielā 5, bet interneta lietotāji – iedzīvotāji un 
juridiskās personas līgumu var izdrukāt no interne-
ta vietnes www.cleanr.lv un parakstītu nosūtīt pa 
pastu.
     Konteineri un atkritumu izvešanas biežums
Klienti, slēdzot līgumu, aicināti izvēlēties sadzīves 
atkritumu izvešanas biežumu, kā arī izvedamo 
sadzīves atkritumu apjomu, norādot nepieciešamo 
konteinera tilpumu.
    SIA “Clean R” klientiem Dagdas novadā piedāvā 
0.14 m³, 0.24 m³, 0.66 m³, 1.1 m³ tilpuma kon-
teinerus.
    Minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums, 
ko noteikusi pašvaldība un ko atļauts ierakstīt pa-
kalpojumu līgumā, ja vien klients nevēlas biežāku 
pakalpojuma saņemšanu, privātmāju teritorijās un 
ārpus pilsētas ir ne retāk kā 1 reizi mēnesī, pilsētā, 
izņemot privātmāju iedzīvotājus – ne retāk kā 1 reizi 
nedēļā. 

SIA “Clean R”

Līgumus varēs noslēgt:
Adminis-
tratīvā 

teritorija

Datums Laiks Vieta

Andrupenes 
pagasts

08.03. 10-12 Andrupenes 
Tautas namā

18.03. 14-16 Andrupenes 
Tautas namā

Andzeļu
pagasts

08.03. 14-16 Andzeļu Tautas 
namā

18.03. 10-12 Andzeļu Tautas 
namā

Asūnes 
pagasts

11.03. 14-16 Asūnes pagasta 
pārvaldē

16.03. 10-12 Asūnes pagasta 
pārvaldē

Bērziņu 
pagasts

10.03. 14-16 Bērziņu Tautas 
namā

15.03. 10-12 Bērziņu Tautas 
namā

Dagdas 
pilsēta un 
pagasts

07.03. 10-12 Dagdas Tautas 
namā

09.03. 17-19 Dagdas Tautas 
namā

17.03. 14-16 Dagdas Tautas 
namā

Ezernieku 
pagasts

07.03. 14-16 Ezernieku Saietu 
namā

17.03. 10-12 Ezernieku Saietu 
namā

Konstantino-
vas pagasts

11.03. 10-12 Konstantinovas 
Tautas namā

16.03. 14-16 Konstantinovas 
Tautas namā

Ķepovas 
pagasts

10.03. 10-12 Ķepovas pagasta 
pārvaldē

15.03. 14-16 Ķepovas pagasta 
pārvaldē

Svariņu 
pagasts

09.03. 14-16 Svariņu Tautas 
namā

14.03. 10-12 Svariņu Tautas 
namā

Šķaunes 
pagasts

09.03. 10-12 Šķaunes tautas 
namā

14.03. 14-16 Šķaunes tautas 
namā

Latgales Gada balva 2015
   30. janvārī Preiļu novada Kultūras centrā jau otro gadu notika biedrības “Asmu Latgalīts” 
organizētā “Latgales Gada balva 2015”. 
   Šogad bija saņemti 35 iesniegumi no dažādiem Latgales novadiem. Vispār tika pasniegtas 7 
nominācijas labākajiem Latgales iedzīvotājiem. 
   No Dagdas novada uz “Latgales gada balvu” bija pieteikti 7 kandidāti, bet balvas saņēma tikai 
divi nominanti - Staņislavs Maļkevičs kļuva par Latgales Gada aktīvāko jaunieti, un Antons Arni-
cāns kļuva par Latgales Gada varoni.
     Paldies, visiem kandidātiem no Dagdas novada: Veronikai Vērdiņai,  Sandrai Drozdovai, 
Inārai Trepšai, Anatolam  Viškuram un Kristīnei Ozoliņai.
    Pasākumā uzstājās - grupa „Dabasu Durovys”, duets Inga un Normunds un dziedošā ‘’Tihovsku 
ģimene”.

Evita Krūmiņa
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“Новости Дагдского Края”

Aptaujas rezultāti
      Gada pirmajā mēnesī Dagdas novada pašval-
dība aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli par 
baseina nepieciešamību Dagdā. 
        Aptaujā piedalījās 800 dalībnieki un 687 jeb 85,9% 
respondentu atbildēja, ka vēlas, lai Dagdā būtu ba-
seins, un 113 jeb 14,1% - nevēlas. Baseinu apmeklētu 
83,1% aptaujas aizpildītāju un 16,9% neapmeklētu.  
    Jautājumā par baseina apmeklēšanas biežumu 
42,6% norādīja, ka apmeklētu 1-2 reizes nedēļā, 
13,8% - 3-4 reizes nedēļā, 13,3% - 1-2 reizes mēnesī, 
9% - norādīja citu apmeklēšanas skaitu, 5,1% - katru 
dienu, 3,4% - reizi pusgadā, savukārt 12,9% no res-
pondentiem nevarēja atbildēt uz šo jautājumu.
       Uz vairākiem jautājumiem bija iespējams sniegt 
vairākas atbildes. Viens no šiem jautājumiem bija 
“Kam, izņemot baseinu, ir vēl jābūt baseina komplek-
sā?”. 346 aptaujāto norādīja taika pirti, 461- saunu, 464 
- mazo baseinu bērniem, 296 - sāls istabu un 138 no-
rādīja, ka varētu būt vēl kaut kas cits, piemēram, SPA 
procedūras, burbuļvanna vai trenažieru zāle.
     556 iedzīvotāji vēlētos, lai baseinā notiktu peldē-
šanas nodarbības skolēniem, 293 -  peldēšanas no-
darbības sporta skolas audzēkņiem, 406 - vingroša-
na baseinā, 331 - vingrošana baseinā bērniem, 281 
-  vingrošana baseinā pensionāriem, 305 - vingrošana 
baseinā cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 331 - da-
žādas nodarbības noteiktām personu grupām, 469 
- peldētprasmes apmācības un 84 aptaujātie minēja 
citas aktivitātes.
      Vairākums iedzīvotāju, proti, 60% par vienu basei-
na apmeklējumu būtu gatavi maksāt no 2,00 līdz 3,00 

eiro. 15% - no 3,00 līdz 4,00 eiro, 10% - zem 2 eiro, 2% 
vēlētos izmantot baseinu bez maksas, 2% - izmantot 
abonementu un 11% norādīja citas summas, ko būtu 
gatavi maksāt.
      Aptaujā piedalījās 800 respondentu, no tiem 251 
jeb 31,4% vīrieši un 549 jeb 68,6% sievietes. 28% res-
pondentu ir vecumā no 11 līdz 20 gadiem, 18,3% - 41-
50 gadi, 16,8% - 21-30 gadi, 15,6% - 51-60 gadi, 14% 
- 31-40 gadi, 4,1% - 61-70 gadi, 1,8% - vecāki par 71, 
1,5% līdz 10 gadu vecumam.
      Visvairāk uz aptaujas jautājumiem ir atbildējuši 
Dagdas iedzīvotāji – 45,9%, no Andrupenes pagasta 
– 9,4%, Dagdas pagasta – 8,6%, Asūnes pagasta – 7%, 
Konstantinovas pagasta - 5,3%, Šķaunes pagasta – 5%, 
Bērziņu pagasta – 3,8%, Andzeļu pagasta – 3,4%, Ķe-
povas pagasta – 3,4%, Svariņu pagasta  -2,6%, Ezer-
nieku pagasta - 2,5%, un 3,3% no citām Latvijas vietām 
– Krāslavas, Rēzeknes, Aglonas novadiem un Rīgas.
     Aptaujas beigās varēja ierakstīt komentāru par 
baseina būvniecības ieceri. Daudzi šo iespēju arī iz-
mantoja. Ir saņemti vairāk nekā 250 komentāri – gan 
atbalsts šai iecerei, gan kritika, gan arī vēl citi ierosi-
nājumi. 
     Liels paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un 
pauda savu viedokli. Aicinām arī turpmāk būt aktī-
viem, nebaidīties izteikt savu viedokli, kā arī prie-
cāsimies par ikvienu jaunu ideju kā varētu veicināt 
novada attīstību, padarīt to skaistāku un pievilcīgā-
ku sev un viesiem!

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Vai tu zināji, ka..
1. martā 2011. gadā  pieņemts lēmums par 
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izvei-
došanu. Lēmumu pieņem Ministru kabinets. 
Viduslatgales Profesionālā vidusskola izveidota 
apvienojot Dagdas arodvidusskolu, Jaunaglo-
nas vidusskolu, Preiļu arodvidusskolu un Viš-
ķu Profesionālo vidusskolu. Mācības uzsāktas 
2011.gada 1.septembrī.
   No 2011.gada 1.septembra skola realizē iz-
glītības programmas vairākās vietās Dagdā, 
Jaunaglonā, Preiļos un Višķos. 2011. gada                       
1. oktobrī skolā mācās 1073 audzēkņi 48 mā-
cību grupās, kā arī no 01.10.2011. ir uzsākta 2 
neklātienes grupu apmācība.
3. martā 1936. gadā  - prese informē par lie-
lām kāzām Bukmuižā, kur vietējais prāvests Kaz-
lass salaulājis 3 vienas ģimenes pārstāvjus. Tika 
noslēgta Ruskulovas sādžas Brilu ģimenes divu 
māsu un viena brāļa laulība. Māsas izgājušas 
pie vīra, brālis mājā atvedis līgavu.
13. martā 1997. gadā Krāslavas rajona Ezer-
nieku pagasta zemes komiteja nodod atpakaļ 
Bukmuižas baznīcai tai agrāk piederošo zemi 
46 ha platībā.
16. martā 2012. gadā - „Ondrupinis Roksti”. 
Andrupenes Tautas namā noris diska „Ondrupi-
nis Roksti” kopīga noskatīšanās. Tas ir bilingvāls 
izziņas un mācību materiāls, kas domāts skolām, 
bibliotēkām, novada kultūrvēstures un folkloras 
pētniekiem un interesentiem. Tajā ir pāri par 
1000 vienībām savāktais folkloras materiāls, 
kas ilustrē Dagdas novada Andrupenes pagas-
tu. Materiālu ir savākuši Rēzeknes Augstskolas 
folkloras ekspedīcijas dalībnieki. Pirms tam ir iz-
nākuši diski: „Cyblys meiklis” (2009) un „Aulejis 
anekdoti” (2010).
20. martā 1992. gadā dibināts 104. Dagdas 
mazpulks. Vadītāji: Lidija Kartenko (1992–1994), 
Sarmīte Kromāne (1994–1998), Anna Krilova.
22. martā 2005. gadā par Dagdas pilsētas 
domes priekšsēdētāju ievēlēts Viktors Stikuts/
Vēlētāju apvienība DAGDA/. Bija šajā amatā jau 
1989.- 1993.gadā.

Решения февральских заседаний думы 
   4 февраля состоялось внеочередное заседа-
ние думы, на котором был рассмотрен вопрос 
об освобождении от должности руководителя 
управы Свариньской волости Э. Тярве, так как 
25 января его кандидатура была согласована 
на должность члена правления ООО “Дагд-
ское коммунальное хозяйство”. Депутаты при-
няли решение освободить с 8 февраля 2016 года 
Э. Тярве от должности руководителя управы Сва-
риньской волости. 
   Приняв во внимание предыдущий вопрос, был 
рассмотрен вопрос о назначении руководителя 
управы Свариньской волости. 11-ю голосами “За” 
на должность руководителя Свариньской воло-
сти был назначен Янис Анджан. В связи с этим 
депутаты определили, что с 9 февраля 2016 года 
у Эзерниекской и Свариньской волостей будет 
один руководитель. 
  18 февраля  на заседании думы был утверж-
дён бюджет самоуправления Дагдского края 
на 2016 год. 
    В связи со сменой управляющего по обхозяй-
ствованию отходов на административной терри-
тории Дагдского края депутаты приняли реше-
ние, что с 1 апреля вступят в силу новые тарифы 
на обхозяйствование отходов: 11,91 EUR (без 
НДС) за 1 м3  или EUR 74,42 (без НДС) за 1 т. 
   Утверждено создание рабочей группы по празд-
нованию столетия Латвийского государства. 
   Решено принять участие в проекте Фонда „1836” 
„Летай, путешествуй, люби Латвию” в 2016- 2018 
годах, который посвящён столетию Латвии, и на 
его осуществление выделено софинансирование 
в размере 500,00 EUR.
    Депутаты утвердили план важнейших культур-
ных мероприятий Дагдского края на 2016 год. 
    Принято решение о погашении долга в бес-
спорном порядке задолженности по налогу за не-

движимое имущество  двумя лицами. 
Аннулированы сведения о декларированном ме-
сте жительства трём лицам. 
Утвердили: 
• Распределение средств дорожного фонда само-
управления Дагдского края на 2016 год; 
• Произведение взаимных расчётов расходов 
образовательных учреждений самоуправления 
Дагдского края за предоставленные услуги с 1 ян-
варя 2016 года; 
• План закупок самоуправления Дагдского края 
на 2016 год.
Депутаты поддержали строительство спортив-
ного зала Эзерниекской средней школы в 2016- 
2017 годах. 
   Чтобы предотвратить повреждение дорог са-
моуправления из-за климатических условий, 
были определены ограничения на движение 
транспортных средств по дорогам самоуправле-
ния Дагдского края на весенне- летний период с 
01.04.2016 до 31.10.2016.
    Управе Асунской волости разрешено приобре-
сти мотопилу для содержания дорог самоуправ-
ления и работ по благоустройству территории 
волости. 
     Депутаты поддержали участие:
• В мероприятии Рыбного фонда и подаче проект-
ной заявки “Воспроизведение рыбных ресурсов в 
озере Дагда”;
• В объявленном Конкурсе проектов Агентства 
молодёжных международных программ и подаче 
проектной заявки “Укрепление государственной 
воли и осознания государственной принадлежно-
сти молодёжи Дагдского края”.
   Принято решение провести энергосертифика-
цию зданий и разработать необходимую техниче-
скую документацию для зданий управы Андрупен-
ской волости и дошкольного образовательного 

учреждения  “Avotiņš”, здания Центра здравоох-
ранения и социальных услуг  “Дагда” для участия в 
конкурсе проектов самоуправления по повыше-
нию энергоэффективности зданий.  
    Приняли решение об аукционах на право арен-
ды нежилых помещений: ул. Эзерниеку 1 в Андру-
пене; ул. Сколас 5 в Сваринцах; ул. Латгалес 22 в 
Сваринцах и ул. Латгалес 30 в Сваринцах. 
    Утверждены результаты аукционов движимого 
имущества: автобуса SETRA S 215 RL и автобуса 
SETRA S 211 HD.  
    Одному лицу выделена жилая площадь в кварти-
ре, принадлежащей самоуправлению. 
Депутаты приняли решение выйти из общества 
“Агентство развития Латгальского региона”.
    Рассмотрели вопросы о замещении руководи-
телей волостных управ во время их отсутствия. 
    На заседании были рассмотрены вопросы, свя-
занные с недвижимым имуществом: о разделе 
недвижимого имущества и присвоении нового; 
окончании права на аренду земли; заключении 
договора на аренду земли; разработке проекта 
землеустройства имуществу в Дагдской волости; 
о безвозмездной передаче земли в собствен-
ность; утверждении списка не арендованных 
земельных участков; отмене решения думы са-
моуправления Дагдского края от 29.12.2009 (про-
токол Nr.14, 20.§) и окончании права на аренду 
земли; присвоении адресов; переходе прав на 
аренду земли. 
    С полным протоколом заседания, приложения-
ми и аудиозаписями 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



Dagdas Novada Ziņas6

Дума Дагдского края приняла решение ограничить движение по 
дорогам самоуправления на весенне- летний период с 1 апреля 

2016 года по 31 октября 2016 года:
Запретить движение транс-
портных средств с полной 
массой свыше 7 тонн по всей 
протяжённости следующих 
дорог самоуправления:

На территории Андрупен-
ской волости:
1-1 Бижа- Асташова 
1-2  Литауниеки- Бижа 
1-3 Краукли- Станкевичи 
1-15Андрупене- Малка 
1-20 Грабова- Малка 
На территории Андзельской 
волости:
2-1 Мамонова- Карали 
2-2 Карали- Андзели 
2-3 Артёмовка- Мамони- Усачи 
2-4 Краули- Кромани 
2-5 Зигмани- Мамони 
2-6 Андзели- Роколи- Решент-
ники 
2-7 Решетники- Дукули 
2-9 Артёмовка- Кривина 
2-10 Кондраши- Фроли 
2 11 Кривина- Личмураны- 
Обитель 
2-16 Лапи- Клисметы 
2-17 Рудушки- Бейтаны 
2-18 Зигманы- Куйки 
2-24 Подъездная дорога к клад-
бищу Морозовка 
На территории Асунской во-
лости:
3-1 Кайтра- Устье 
3-2 Мелева- Зукулова- Асуне 
3-3 Меньги- Рачева 
3-4 Ферма- Ормия 
03-4 Ул. Упес в п. Асуне 
На территории Берзиньской 
волости:
4-1 Пундури- Бураки- Анджани 
4-2 Поречье- Виднева- Русецки 
4-3 Поречье- Малцани 
4-4 Поречье- Назари 
4-8 Ластовски- Назари 
4-17 Морозики- старообрядче-
ское кладбище Морозова 
На территории Дагдской во-
лости:
5-2 Озолини- Слобода 
5-5 Пурпли- Вецдоме 

5-6 Пурпли- Бейтаны 
5-8 Дижскабаржи – Вецдоме 
5-12 Подъездная дорога к клад-
бищу Зеллю 
На территории Эзерниек-
ской волости:
6-8 Анджаны- Гарауджи 
6-9 Похолки- Гарауджи 
6-15 Югули- Вайшли 
6-16 Патмалники- Вайшли 
6-33 Югули- Гостини (0,00 – 
1,08 км)
6-34 Понтоги- Цвикли 
На территории Константи-
новской волости:
7-4 Александрова- Скудрики 
7-5 Мурани- Александрова 
7-9 Эйсаки- Константинова 
7-11 Лемеши- Валтери 
7-12 Эйсаки- Сиверголс 
7-14 Щедрати- Новики 
На территории Кеповской 
волости:
8-1 Апали- Лайзани 
8-2 Апали- Ворзова 
8-3 Динаборчики- Мадалани 
8-4 Лукшова- Мисникова 
8-6 Нейкшани- Б.Катринишки 
8-13 Каринишки- Нейкшани 
8-14 Тукиши- Малые Ароли 
На территории Свариньской 
волости:
9-2 Сваринци- Пуща- Бересни 
9-4 Сваринци- Рейники 
9-5 Сваринци- Вилгерти- Рей-
ники 
9-8 Скутулова- Рубинауци 
9-9 Кроманишки- Путрамниш-
ки 
9-10 Спилукалнс- Скутулова – 
Плутишки 
9-21 Лоци- Бересневское клад-
бище 
На территории Шкяунской во-
лости:
10-1 Замшовики- Зейлева- Но-
вички 
10-2 Краснополе- Малцани 
10-8 Краснополе- Островски- 
Брици 
10-10 Свариньская дорога- ху-
тор „Патмали”

10-11 Вуенки- Мачи- Кожанки 
10-16 Шкяуне- Полищина 
10-17 Ландскорона- граница 
Государственного леса 
Запретить движение всех 
транспортных средств по 
всей протяжённости следую-
щих дорог самоуправления:
На территории Эзерниек-
ской волости:
6-41 Аксёнова- Басалиги 
6-33 Югули- отрезок Гостини с 
1,08 км до 1,92 км
На территории Кеповской 
волости:
8-8 Апали- Мелькери 
8-9 Катринишки- Баринауц 
Запретить движение транс-
портных средств с полной 
массой свыше 5 тонн по всей 
протяжённости следующих 
дорог самоуправления:
На территории Свариньской 
волости:
9-12 Муранишки- Спогева 
   Запретить движение грузо-
виков по всей протяжённо-
сти следующих дорог самоу-
правления:
На территории Эзерниек-
ской волости:
6-10 Похолки- Эйсаки- Морти-
ни 
6-11 Шусти- Мортини 
6-13 Шусти- Макейки 
6-19 Эглёва- Примисли 
6-22 Примисли- Лудзглова 
6-27 Алтиники- Островляни 
6-35 М.Жоготова – Пустошка 
На территории Свариньской 
волости:
09-1 Ул. Сколас в п. Сваринци 

  Исполнительный директор 
самоуправления уполномо-
чен отменить ограничения 
движения до конца обозна-
ченного срока, если это по-
зволят климатические усло-
вия. 

Результаты опроса 
   В перврм месяце этого года самоуправление Дагдско-
го края пригласило жителей высказать своё мнение о 
необходимости бассейна в Дагде. 
   В опросе приняли участие 800 респондентов и 687 или 
85,9% из них ответили, что хотели бы, чтобы в Дагде был 
бассейн, и  113 или 14,1% - не хотели бы. Бассейн посещали 
бы 83,1%  заполнивших анкету и 16,9% не посещали бы. 
   По вопросу о частоте посещения бассейна 42,6% указа-
ли, что посещали бы 1-2 раза в неделю, 13,8% - 3-4 раза в 
неделю, 13,3% - 1-2 раза в месяц, 9% - указали другое число 
посещений, 5,1% - каждый день, 3,4% - один раз в полгода, 
12,9% из респондентов не могли ответить на этот вопрос. 
На многие вопросы была возможность дать несколько от-
ветов. Один из таких вопросов был “Что ещё, кроме бас-
сейна должно быть в бассейном комплексе?”. 346 опро-
шенных указали парную баню, 461- сауну, 464 – маленький 
бассейн для детей, 296 – соляную комнату и  138 указали, 
что должно быть ещё что-то другое, например, СПА про-
цедуры, жемчужная ванна ванна с пузырьками или трена-
жёрный зал. 
    556 жителей хотели бы, чтобы в бассейне проходили за-
нятия для учеников, 293 -  занятия по плаванию для воспи-
танников спортивной школы, 406 – гимнастика в бассейне, 
331 – гимнастика в бассейне для детей, 281 -  гимнастика 
в бассейне для пенсионеров, 305 – гимнастика в бассейне 
для людей с нарушениями движения, 331 – некоторые за-
нятия с определёнными группами лиц, 469 – обучение пла-
ванию и 84 опрошенных упомянули другие занятия.
    Большинство жителей, а именно 60% готовы платить за 
одно посещение бассейна от 2,00 до 3,00 евро. 15% - от 
3,00 до 4,00 евро, 10% - менее 2 евро, 2% хотели бы исполь-
зовать бассейн бесплатно, 2% - использовать абонемент и 
11% указали другие суммы, которые готовы уплатить. 
     В опросе приняли участие 800 респондентов, из которых 
251 или 31,4% мужчины и 549 или 68,6% женщины. Возраст 
28% респондентов от 11 до 20 лет, 18,3% - 41-50 лет, 16,8% 
- 21-30 лет, 15,6% - 51-60 лет, 14% - 31-40 лет, 4,1% - 61-70 
лет, 1,8% - старше 71, 1,5% до 10 лет.
   Наибольшее число жителей, ответивших на вопросы 
анкеты, было в Дагде  – 45,9%, в Андрупенской волости– 
9,4%, в Дагдской волости– 8,6%, в Асунской волости – 7%, 
в Константиновской волости - 5,3% в Шкяунской волости– 
5%,Берзиньской волости– 3,8%, в Андзельской волости– 
3,4%, в Кеповской волости– 3,4%, в Свариньской волости  
-2,6%, в Эзерниекской волости - 2,5%, un 3,3% из других 
мест Латвии-  Краславского, Резекненского и Аглонского 
краёв и Риги. 
    В конце анкеты можно было оставить комментарий об 
идее строительства бассейна. Многие эту возможность ис-
пользовали. Получено более 250 комментариев: и в под-
держку этого замысла, и критика, и также другие предло-
жения.  
    Большое спасибо всем, кто принял участие в опросе 
и высказал своё мнение. Призываем и в дальнейшем 
быть активными, не бояться высказать свою точку зре-
ния, а также радуемся любой новой идее, которая мог-
ла бы способствовать развитию края, сделать его кра-
сивее и привлекательнее для самих себя и гостей! 

Информацию подготовила: 
Гуна Малиновска

руководитель Отдела по связям с общественностью и коммуникациям

Об оплате налога на недвижимость
 

 Информируем, что на едином портале 
государственных и самоуправленческих услуг 
www.latvija.lv доступна э-услуга “Оплата налога на 
недвижимость через интернет”.
   Э-услуга предоставляет жителям возможность оплатить 
налоги на имеющуюся в их собственности недвижимость, 
используя интернет- услуги латвийских коммерческих 
банков - интернет- банки.  
    Также у пользователей портала есть возможность:
• Оплатить налоги на имущество, принадлежащее 
другому лицу;
• Загрузить платёжное поручение в формате файла PDF;
• Получить информацию о начисленном налоге на 
недвижимость;
• Создать для себя напоминания, например, о дальнейших 
налоговых платежах.
  Платежи за налог на недвижимое имущество (ННИ) 
производятся один раз в квартал до 31 марта, 15 мая, 15 
августа и 15 ноября. Налог можно оплачивать один раз в 
год в виде аванса до 31 марта.
   Оплатить налоги на недвижимость возможно в кассах 
самоуправлений и волостных управ, в банке, интернет- 
банке, а также на порталах www.epakalpojumi.lv и www.
latvija.lv

Эвита Круминя

Бюджет самоуправления Дагдского края на 2016 год 
     18 февраля 2016 года на заседании думы Дагдского края был утверждён бюджет на 2016 
год. В 2016 году общая сумма планируемых доходов составляет 7 929 506,00 евро. Доходы плани-
руются из взымаемых налогов - 2 596 757,00 евро, неналоговых поступлений –56 290,00 евро, госу-
дарственных бюджетных трансфертов– 4 468 742,00 евро, бюджетных трансфертов самоуправлений 
- 136 900,00 евро, доходов от предоставленных платных услуг - 699 751,00 евро. Так как остаток 
средств в начале года составлял 392 231,00 евро и планируются займы в Государственной кассе на 
общую сумму в 707 059,00 евро, то самоуправление в 2016 году может распоряжаться суммой в 
размере 9 028 796,00 евро. 
     Общая планируемая сумма расходов в 2016 году составляет 8 986 357,00 евро. Самой большой 
статьёй расходов самоуправления является Образование, на которую в этом году выделено 3 918 
522,00 евро. Второй большой частью расходов бюджета являются расходы на обустройство терри-
торий и содержание жилого фонда - 1 092 725,00 евро. Расходы на Здравоохранение запланирова-
ны в размере 903 122,00 евро. Расходы на Отдых, культуру и религию запланированы в размере 717 
772,00 евро. Планируемые расходы на Государственное управление составляют 976 635,00 евро: в 
этом разделе расходов запланированы средства на непредвиденные ситуации в размере 20 000,00 
евро, а также на выплату кредитных процентов и обслуживание кредитов в размере 20 200,00 евро. 
На Социальную защиту в этом году будет потрачено 717 909,00 евро. На платежи по займам в 2016 
году планируется использовать 445 000,00 евро. Остаток бюджетных средств, планируемых на ко-
нец 2016 года, составляет 42 439,00 евро. 
   Общая планируемая сумма доходов специального бюджета самоуправления Дагдского края со-
ставляет 360 643,00 евро, наибольшая часть которого предназначена для целевой дотации дорож-
ному фонду самоуправления – 352 543,00 евро. Принимая во внимание то, что в начале года был 
остаток средств (26 439,00 евро), и планируются займы для реализации инвестиционных проектов 
(400 000,00 евро), в распоряжении самоуправления будут доступны средства специального бюдже-
та в размере 787 082,00 евро. В связи с этим расходы специального бюджета планируются в разме-
ре 777 836,00 евро. 
     В 2016 году в самоуправлении Дагдского края в сотрудничестве со Службой поддержки села пла-
нируется начать реализацию инвестиционных проектов “Перестройка автодорог самоуправления 
Александрова – Скудрики и Поречье – Малцани – Краснополе для содействия предпринимательству 
и сохранению обжитых мест”, (общие затраты на данные проекты планируются в размере 782 000,00 
евро). В этом году планируется продолжить реализацию проекта “Общество с душой”, поддерживая 
и привлекая общественные организации и группы по интересам края, а также планируется начать 
реализацию некоторых новых инвестиционных проектов. 
    На средства от займов, взятые в Государственной кассе (110 000,00 евро), планируется провести 
ремонты в образовательных учреждениях края: в ДОУ “Saulīte”, Дагдской средней школе, Андру-
пенской средней школе и Эзерниекском ДОУ. Также за эти  средства (30 000,00 евро) планируется 
приобрести два мало использованных транспортных средства для нужд учреждения самоуправле-
ния “Городское хозяйство” и управы Андрупенской волости. Взяв заём в Государственной кассе 
(приблизительно 660 000,00 евро), в этом году планируется начать строительство спортивного зала 
Эзерниекской средней школы. В 2016 году на средства от займов (167 059,00 евро) предусмотрено 
закончить реконструкцию котельной на ул. Мичурина 12А в Дагде.

Эрик Чаплинскис, руководитель Финансового отдела 
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Новости образования и культуры 
   В начале месяца ученики Дагдского края принимали активное уча-
стие в ежегодной профессиональной образовательной акции “День 
теней”.
   В феврале состоялся 2-й этап государственных олимпиад объединения 
Краславского и Дагдского краёв по истории, латышскому языку, экономи-
ке, химии, географии и математике. С результатами можно ознакомиться 
на домашней странице. На олимпиадах удачно стартовала ученица 12-го 
класса Дагдской средней школы Эвита Кайриша. Она приглашена пред-
ставлять Дагдский край в Риге на 3-м этапе олимпиад по латышскому языку 
(уч. Рита Ороле) и экономике (уч. Диана Стикуте). 
    11 февраля в Дагдской средней школе прошёл ежегодный конкурс сце-
нической речи для учащихся 1-х- 12-х классов. Дипломы 1-й степени и воз-
можность принять участие во 2-м этапе конкурса в Резекне получили уче-
ник 5-го класса Дагдской средней школы Рейнис Вигулис (уч. Рита Ороле) 
и ученица 9-го класса Дагдской средней школы Синтия Садовска (уч. Айна 
Слесаре).
    18 февраля 26 учеников Дагдской и Эзерниекской средних школ на кон-
ференции научно- исследовательских работ учащихся удачно презентова-
ли свои работы, которые  были выдвинуты на конференцию научно- иссле-
довательских работ учащихся Латгальского региона в Даугавпилсе. Первые 

навыки в написании и презентации исследовательских работ 28 февраля 
демонстрировали 8 учеников 4-х классов из Дагдской, Эзерниекской 
средних школ и Андрупенской и Шкяунской основных школ. В свою оче-
редь, ученики 6-х- 9-х классов продолжают собирать информацию и гото-
вить исследовательские работы, презентации которых состоятся в апреле.
Вокально- инструментальный ансамбль Дагдской средней школы “Lēciens” 
(руководитель Ольга Бобовича) принял участие в фестивале- конкурсе  во-
кально- инструментальных ансамблей и попгрупп латвийских образова-
тельных учреждений в Резекне и получил почётный диплом второй степе-
ни. 
     В Асунском, Константиновском, Шкяунском, Эзерниекском, Дагдском и 
Андрупенском Народных домах Дагдского края проходит активная подго-
товка к смотру вокальных ансамблей, а библиотеки края готовятся к ак-
кредитации. 
     27 февраля танцевальный коллектив среднего поколения Андзельской 
волости  “Eži” отпраздновал 10- летний юбилей своей деятельности. Руко-
водитель коллектива Айвар Платацис получил Похвальную грамоту Мини-
стерства культуры. 

Отдел образования, культуры и спорта Дагдского края 

С 1 апреля 2016 года обхозяйствование бытовых 
отходов в Дагдском крае обеспечивает ООО “Clean R”

     С 1 апреля 2016 года сбор и вывоз бытовых отходов в Дагдском крае будет 
обеспечивать ООО “Clean R”. C 1 апреля плата за вывоз бытовых отходов будет  
14.41 евро за м³, включая налог на добавленную стоимость, и это на 5 евро дешевле, 
чем раньше. 
    Право на вывоз бытовых отходов ООО “Clean R” получило в результате закупки услуг и 
с указанного числа “Clean R” является единственным предприятием, которое имеет право 
обеспечивать сбор и вывоз бытовых отходов в крае. 
   Жители Дагды приглашаются уже сейчас перезаключить договор с новым 
оператором, чтобы обеспечить непрерывность услуги. Жители и юридические лица 
приглашаются своевременно заключить договора- не позднее чем до 18 марта.  
     В соответствии с 14-м пунктом обязывающих правил Nr.9 самоуправления Дагдского 
края от 26 октября 2011 года  „О сборе и вывозе бытовых отходов в Дагдском крае” 
“Обязанностью каждого создателя, держателя отходов на административной территории 
самоуправления Дагдского края (владельца, пользователя или жителя недвижимости, 
учреждения, коммерсанта) является участие в сборе/вывозе отходов, организованном 
самоуправлением, а именно: заключать договор с оператором мусорного хозяйства, 
выбранным самоуправлением, сортировать отходы, доставлять их в предусмотренное 
место сбора, а также оплачивать счета за сбор и вывоз отходов”.
 
      Максимально удобные возможности заключить договор с “Clean R”
Для обеспечения удобного перезаключения договоров представители “Clean R” посетять 
указанные учреждения, предлагая заключить договоры на сбор и вывоз отходов, 
проконсультируют об объёме контейнеров, проинформируют об определённой 
самоуправлением периодичности вывоза отходов, а также ответят на другие вопросы, 
связанные с услугами. 
    Заполнить и подписать договор можно будет в самоуправлении Дагдского края и в 
управах всех волостей. 
Также договор возможно заключить, посетив бюро ООО “Clean R”  в Даугавпилсе на ул. 
Лачплеша 10 и в Риге на ул. Виеталвас 5, а пользователи интернета, жители и юридические 
лица, могут распечатать договор с интернет страницы   www.cleanr.lv и, подписав, послать 
по почте. 
     Контейнеры и частота вывоза отходов 
При заключении договора клиенты выбирают частоту вывоза бытовых отходов, а также 
объём вывозимых бытовых отходов, указав необходимый объём контейнера. 
ООО “Clean R” предлагает клиентам в Дагдском крае контейнеры наполняемостью 0.14 
м³, 0.24 м³, 0.66 м³, 1.1 м³. 
    Минимальная частота вывоза бытовых отходов, которую определило самоуправление 
и которую разрешено внести в договор, если кто-то из клиентов не хочет получать услугу 
чаще, на территории частных домов и вне города составляет не реже 1 раза в месяц, в 
городе, исключая жителей частных домов, - не реже 1 раза в неделю. 

ООО “Clean R” 

ООО “DOVA” ИНФОРМИРУЕТ!
   Уважаемые жители Дагдского края, информируем вас, 
что договор, заключённый с оператором мусорного хо-
зяйства ООО  „DOVA, будет прерван с 1 апреля 2016 года 
в связи со вступлением в силу решения думы Дагдского 
края.
        Просим своевременно оплачивать текущие счета за 
вывоз бытовых отходов, а в случае, если у вас скопился 
долг, просим его оплатить или договориться о порядке 
уплаты долга по телефонам  65621012 или 65621013.  
  И в заключении от имени коллектива ООО „DOVA” хо-
тим выразить благодарность за сотрудничество!

Администрация ООО “DOVA” 

Договора можно заключить:
Административная 
территория

Дата Время Место

Андрупенская волость 08.03. 10-12 В Андрупенском 
Народном доме

18.03. 14-16 В Андрупенском 
Народном доме

Андзельская волость 08.03. 14-16 В Андзельском  
Народном доме 

18.03. 10-12 В Андзельском  
Народном доме 

Асунская волость 11.03. 14-16 В управе Асунской 
волости 

16.03. 10-12 В управе Асунской 
волости 

Берзиньская волость 10.03. 14-16 В Берзиньском 
Народном доме 

15.03. 10-12 В Берзиньском 
Народном доме 

Город Дагда и 
Дагдская волость

07.03. 10-12 В Дагдском Народном 
доме

09.03. 17-19 В Дагдском Народном 
доме

17.03. 14-16 В Дагдском Народном 
доме

Эзерниекская волость 07.03. 14-16 В Эзерниекском Доме 
собраний 

17.03. 10-12 В Эзерниекском Доме 
собраний 

К о н с т а н т и н о в с к а я 
волость

11.03. 10-12 В Константиновском  
Народном доме

16.03. 14-16 В Константиновском  
Народном доме

Кеповская волость 10.03. 10-12 В управе Кеповской 
волости

15.03. 14-16 В управе Кеповской 
волости

Свариньская волость 09.03. 14-16 В Свариньском  
Народном доме

14.03. 10-12 В Свариньском  
Народном доме

Шкяунская 
волость  

09.03. 10-12 В Шкяунском  
Народном доме 

14.03. 14-16 В Шкяунском  
Народном доме 

В Берзинях и Шкяуне остановится 
“э-микроавтобус” СГД

   В Берзинях и Шкяуне остановится “э-микроавтобус” Службы государственных 
доходов (СГД)
    Приглашаем налогоплательщиков посетить “э- микроавтобус” СГД 7 марта этого года 
с 11:00 до 12:30 в помещении библиотеки Шкяунской волости и с 13:00 до 14:30 в поме-
щении библиотеки Берзиньской волости, где специалисты СГД помогут освоить э- услугу 
СГД – подача Годовой декларации о доходах в электронном виде. 
    Специалисты “э- микроавтобуса” СГД помогут заполнить как обязательную деклара-
цию о доходах, так и добровольную, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог с 
населения за образование, медицину, взносы в пенсионные фонды и другие оправдан-
ные расходы. Обращаем внимание, что документы в бумажном виде в «э- микроавтобу-
се» СГД принимать не будет!

Команда “э-микроавтобуса” СГД
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Gicevičs Jāzeps, Gicevičs Jāzeps, 

 25.03., Dagda 25.03., Dagda
Gicevičs Jāzeps, 

 25.03., Dagda 25.03., Dagda

29.03., Svariņu pag.29.03., Svariņu pag.
Gicevičs Jāzeps, Gicevičs Jāzeps, 
29.03., Svariņu pag.
Gicevičs Jāzeps, Gicevičs Jāzeps, 

Jermolajevs Aleksandrs, Jermolajevs Aleksandrs, 
29.03., Svariņu pag.29.03., Svariņu pag.

Jermolajevs Aleksandrs, 
29.03., Svariņu pag.29.03., Svariņu pag.

21.03., Dagda21.03., Dagda
Jermolajevs Aleksandrs, Jermolajevs Aleksandrs, 

21.03., Dagda
Jermolajevs Aleksandrs, Jermolajevs Aleksandrs, 

Viļuma Janīna,Viļuma Janīna,
21.03., Dagda21.03., Dagda

Viļuma Janīna,
21.03., Dagda21.03., Dagda

 24.03., Ezernieku pag. 24.03., Ezernieku pag.
Viļuma Janīna,Viļuma Janīna,

 24.03., Ezernieku pag.
Viļuma Janīna,Viļuma Janīna,

-75--75-
Brenča Irēna, Brenča Irēna, 

-75--75-
Brenča Irēna, 

-75--75-
06.03., Konstantinovas pag.06.03., Konstantinovas pag.

Brenča Irēna, Brenča Irēna, 
06.03., Konstantinovas pag.

Brenča Irēna, Brenča Irēna, 
Brice Marija, Brice Marija, 

06.03., Konstantinovas pag.06.03., Konstantinovas pag.
Brice Marija, 

06.03., Konstantinovas pag.06.03., Konstantinovas pag.

07.03., Šķaunes pag.07.03., Šķaunes pag.
Brice Marija, Brice Marija, 

07.03., Šķaunes pag.
Brice Marija, Brice Marija, 

Jančenko Lūcija, Jančenko Lūcija, 
07.03., Šķaunes pag.07.03., Šķaunes pag.
Jančenko Lūcija, 

07.03., Šķaunes pag.07.03., Šķaunes pag.

21.03., Ezernieku pag.21.03., Ezernieku pag.
Jančenko Lūcija, Jančenko Lūcija, 

21.03., Ezernieku pag.
Jančenko Lūcija, Jančenko Lūcija, 

Murāns Vladislavs,Murāns Vladislavs,
21.03., Ezernieku pag.21.03., Ezernieku pag.
Murāns Vladislavs,
21.03., Ezernieku pag.21.03., Ezernieku pag.

30.03., Dagda30.03., Dagda
Murāns Vladislavs,Murāns Vladislavs,

30.03., Dagda
Murāns Vladislavs,Murāns Vladislavs,
Ozoliņa Valentīna,Ozoliņa Valentīna,

30.03., Dagda30.03., Dagda
Ozoliņa Valentīna,

30.03., Dagda30.03., Dagda

14.03., Dagdas pag.14.03., Dagdas pag.
Ozoliņa Valentīna,Ozoliņa Valentīna,
14.03., Dagdas pag.
Ozoliņa Valentīna,Ozoliņa Valentīna,

Platace Aleksandra,Platace Aleksandra,
14.03., Dagdas pag.14.03., Dagdas pag.

Platace Aleksandra,
14.03., Dagdas pag.14.03., Dagdas pag.

09.03., Ezernieku pag.09.03., Ezernieku pag.
Platace Aleksandra,Platace Aleksandra,
09.03., Ezernieku pag.

Platace Aleksandra,Platace Aleksandra,
Pontags Vladislavs, Pontags Vladislavs, 
09.03., Ezernieku pag.09.03., Ezernieku pag.
Pontags Vladislavs, 
09.03., Ezernieku pag.09.03., Ezernieku pag.

21.03., Ezernieku pag.21.03., Ezernieku pag.
Pontags Vladislavs, Pontags Vladislavs, 
21.03., Ezernieku pag.
Pontags Vladislavs, Pontags Vladislavs, 

-80--80-
Marta jubilāri* Dagdas novadā:Marta jubilāri* Dagdas novadā:

-80-
Marta jubilāri* Dagdas novadā:Marta jubilāri* Dagdas novadā:

Medzjuta Aurēlija, Medzjuta Aurēlija, 
-80--80-

Medzjuta Aurēlija, 
-80--80-

14.03., Asūnes pag.14.03., Asūnes pag.
Medzjuta Aurēlija, Medzjuta Aurēlija, 
14.03., Asūnes pag.

Medzjuta Aurēlija, Medzjuta Aurēlija, 
Račko Bronisava, Račko Bronisava, 
14.03., Asūnes pag.14.03., Asūnes pag.
Račko Bronisava, 
14.03., Asūnes pag.14.03., Asūnes pag.

08.03., Andrupenes pag.08.03., Andrupenes pag.
Račko Bronisava, Račko Bronisava, 

08.03., Andrupenes pag.
Račko Bronisava, Račko Bronisava, 

Spila Nikodims, Spila Nikodims, 
08.03., Andrupenes pag.08.03., Andrupenes pag.

Spila Nikodims, 
08.03., Andrupenes pag.08.03., Andrupenes pag.

24.03., Dagda24.03., Dagda
Spila Nikodims, Spila Nikodims, 

24.03., Dagda
Spila Nikodims, Spila Nikodims, 
Staņko Ivans, Staņko Ivans, 
24.03., Dagda24.03., Dagda

Staņko Ivans, 
24.03., Dagda24.03., Dagda

27.03., Bērziņu pag.27.03., Bērziņu pag.
Staņko Ivans, Staņko Ivans, 

27.03., Bērziņu pag.
Staņko Ivans, Staņko Ivans, 

-85--85-
Borisenko Veronika, Borisenko Veronika, 

-85--85-
Borisenko Veronika, 

-85--85-
20.03., Dagda20.03., Dagda

Borisenko Veronika, Borisenko Veronika, 
20.03., Dagda

Borisenko Veronika, Borisenko Veronika, 
Jemeļjanovs Aleksejs, Jemeļjanovs Aleksejs, 

20.03., Dagda20.03., Dagda
Jemeļjanovs Aleksejs, 

20.03., Dagda20.03., Dagda

20.03., Andrupenes pag.20.03., Andrupenes pag.
Jemeļjanovs Aleksejs, Jemeļjanovs Aleksejs, 
20.03., Andrupenes pag.
Jemeļjanovs Aleksejs, Jemeļjanovs Aleksejs, 

Kaskeviča Viktorija,Kaskeviča Viktorija,
20.03., Andrupenes pag.20.03., Andrupenes pag.

Kaskeviča Viktorija,
20.03., Andrupenes pag.20.03., Andrupenes pag.

 07.03., Asūnes pag. 07.03., Asūnes pag.
Kaskeviča Viktorija,Kaskeviča Viktorija,

 07.03., Asūnes pag.
Kaskeviča Viktorija,Kaskeviča Viktorija,

Krečkova Juzefa, Krečkova Juzefa, 
 07.03., Asūnes pag. 07.03., Asūnes pag.
Krečkova Juzefa, 
 07.03., Asūnes pag. 07.03., Asūnes pag.

01.03., Ezernieku pag.01.03., Ezernieku pag.
Krečkova Juzefa, Krečkova Juzefa, 

01.03., Ezernieku pag.
Krečkova Juzefa, Krečkova Juzefa, 
Ļaha Antoņina, Ļaha Antoņina, 

01.03., Ezernieku pag.01.03., Ezernieku pag.
Ļaha Antoņina, 

01.03., Ezernieku pag.01.03., Ezernieku pag.

30.03., Bērziņu pag.30.03., Bērziņu pag.
Ļaha Antoņina, Ļaha Antoņina, 

30.03., Bērziņu pag.
Ļaha Antoņina, Ļaha Antoņina, 

Stepiņa Eleonora, Stepiņa Eleonora, 
30.03., Bērziņu pag.30.03., Bērziņu pag.
Stepiņa Eleonora, 
30.03., Bērziņu pag.30.03., Bērziņu pag.

15.03., Andrupenes pag.15.03., Andrupenes pag.
Stepiņa Eleonora, Stepiņa Eleonora, 

15.03., Andrupenes pag.
Stepiņa Eleonora, Stepiņa Eleonora, 

-90--90-
Višņevska Tekla, Višņevska Tekla, 

-90--90-
Višņevska Tekla, 

-90--90-
27.03., Dagda27.03., Dagda

Višņevska Tekla, Višņevska Tekla, 
27.03., Dagda

Višņevska Tekla, Višņevska Tekla, 

-95--95-
Kondrašova Aleksandrina, Kondrašova Aleksandrina, 

-95--95-
Kondrašova Aleksandrina, 

-95--95-
02.03., Andzeļu pag.02.03., Andzeļu pag.

Kondrašova Aleksandrina, Kondrašova Aleksandrina, 
02.03., Andzeļu pag.

Kondrašova Aleksandrina, Kondrašova Aleksandrina, 

Marta jubilāri* Dagdas novadā:Marta jubilāri* Dagdas novadā:Marta jubilāri* Dagdas novadā:Marta jubilāri* Dagdas novadā:

Horizontāli:
3. Tautība, kas dažādām Lieldienu dāva-
nām un dekoriem kopā iztērē 14,7 miljar-
dus dolāru. 
4. Tik olas senlatviešu tradīcijā dāvināja 
meitene puisim, ja gribēja to precēt. 
6. Lieldienu simbols Francijā. 
7. Tradīcija Lejaskurzemē, kas atbaida put-
nus no sējumu sēklu knābāšanas. 
9. Vieta, kur gada izgatavo ap 90 miljoniem 
Lieldienu šokolādes zaķu. 
13. Tradicionālais lieldienu pīrāgs Krievijā. 
14. Galvenais Lieldienu svētku simbols Slo-
vākijā.
17. Baltijas valsts, kas saražo visvairāk olu 
uz 1 cilvēku gadā. 
18. Lieldienu tradīcija, kas atbaida knišļus. 

Vertikāli: 1. Tradīcija krāsot Lieldienās olas 
un dāvināt tās citiem radusies ... laikā. 
2. Otrs populārākais Lieldienu simbols, kas 
simbolizē mīļumu, nevainību, auglību.
5. Lieldienu olas sarkanā krāsā simbolizē... 
8. Tik olas senlatviešu tradīcijā dāvināja, iz-
rādot klaju nepatiku. 
9. Kristīgajā tradīcijā ola simbolizē... 
10. Ēdot šokolādes zaķi, 76% cilvēku kā 
pirmo ēd... 
11. Pagāniskajās tradīcijās ola primāri sim-
bolizē ... 
12. Valsts, kurā tika izveidota pasaulē lie-
lākā Lieldienu šokolādes ola - svars 7200 
kilogramu. 
15. Ukrainas tradicionālo olu dekorēšanas 
māksla. 

16. Pasaulē dārgāko, neēdamu olu nosaukums. 
19. Vārds „Lieldienas”, visticamāk, cēlies no 
anglosakšu pavasara dievietes ... vārda.

Pagājušās krustvārdu mīklas atminējumi:
Horizontāli: 5. Austras koks; 7. Dieva zīme; 
8. Māras zīme; 10. Māras līklocis; 
12. Ugunskrusts; 13. jumis; 14. Ozola zīme; 
15. Saules zīme; 18. Pērkoņkrusts
Vertikāli: 1. Mēness; 2. Jāņa zīme; 3. Trej-
deksnis; 4. Ūsiņš; 6. Sidraba krusts; 9. Mārti-
ņa zīme; 11. Krustu krusts; 16. Laidene; 
17. Zalktis

Lieldienas tuvojas! 
Cik daudz par tām zini?

Vlada Mamedova
Aleksejs Ļebedevs
Vineta Rudenska
Rolands Stepiņš

Pagājušajā „Dagdas Nova-
da Zņas „ numurā no jubi-
lāru saraksta pazudušas 

divas jubilāres! Ļoti atvain-
ojamies un sveicam skaista-

jā jubilejā!
-85-

Plotka Bronislava, 15.02., 
Asūnes pag.

Prikņa Emīlija, 02.02., 
Svariņu pag.


