
Nākamais “Dagdas Novada Ziņas“ numurs iznāks 3. novembrī

Aicinām pieteikt preten-
dentus Atzinības raksta 

saņemšanai

   Dagdas novada pašvaldība 
līdz š.g. 31. oktobrim aicina 
pieteikt pretendentus Dagdas 
novada augstākā apbalvoju-
ma – Atzinības raksta – saņem-
šanai. 
   Pretendentus var pieteikt 6 
nominācijās: „Sabiedriskā ak-
tivitāte”, „Ekonomika un taut-
saimniecība”, „Izglītība, kultūra 
un sports”, „Veselības aprūpe un 
sociālais darbs”, „Darbs pašval-
dībā” un „Darbs valsts pārvaldē”.
   Pieteikumus drīkst iesniegt   
Dagdas novada pagastu pār-
valdnieki, domes deputāti, 
novada pašvaldības izpilddi-
rektors, pašvaldības nodaļu 
vadītāji, pašvaldības iestāžu va-
dītāji, uzņēmēji, zemnieki, ne-
valstiskās organizācijas un bied-
rības, iedzīvotāju grupas.
   Pieteikumus apbalvojumam 
var iesniegt Dagdas novada 
pašvaldībā (Dagdā Alejas ielā 
4, 2.stāvā, pie sekretāres) vai 
elektroniski, sūtot uz e-pastu: 
dome@dagda.lv.
   Pieteikuma anketa pieejama 
Dagdas novada pašvaldības 
mājas lapā www.dagda.lv / 
Pašvaldība / Konkursi. 
   Atzinības raksti tiks pasniegti 
Latvijas Republikas proklamē-
šanas gadadienai veltītajā svi-
nīgajā pasākumā 18. novembrī 
Dagdas Tautas namā.

Mēs lepojamies
   Svētdien, 25. septembrī, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības rosināta, 
Rēzeknes Augstskolas organizēta, tika pasniegta izcilā katoļu garīdznieka 
un pedagoga, Latgales pirmās atmodas darbinieka Nikodema Rancāna bal-
va Latgales izcilākajiem pedagogiem. Balvas un konkursa mērķis ir stiprināt 
pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu vei-
kumu pedagoģiskajā darbībā un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu 
jaunajā paaudzē. 
   Noslēguma pasākums un balvu pasniegšana notika Ludzas tautas namā, 
uz pasākumu bija aicināti divi Dagdas vidusskolas skolotāji Anna Krilova un 
Aigars Vigulis un Ezernieku vidusskolas skolotāja Diāna Kiseļova. 
  Sirsnīgā atmosfērā, ar humora dzirksti, ar kora dziesmām un Tihovsku ģime-
nes ansambļa priekšnesumiem tika sumināti pedagogi. Skolotājs Aigars Vigu-
lis saņēma diplomu par dalību konkursā, skolotāja Anna Krilova un Diāna Kise-
ļova saņēma diplomu un sudrabpakavsaktu par inovācijām izglītības procesā.
  Mēs lepojamies ar mūsu skolotājiem Annu Krilovu, Diānu Kiseļovu un Aigaru 
Viguli un sveicam viņus!

Dagdas vidusskolas administrācija
 un Marija Micķeviča IKSN vadītāja 
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21.septembra Domes sēdes lēmumi

   21. septembra domes sēde sākās ar izpilddirektora 
I.Pauliņa ziņojumu par paveiktajiem darbiem jūlijā-au-
gustā.
   Deputāti apstiprināja satiksmes ierobežojumus uz pašval-
dības autoceļiem rudens-ziemas sezonā, kas būs spēkā no 
01.11.2016.  līdz  31.03.2017.
  Tika atteikts anulēt ziņas par deklarētajām dzīvesvietām 
divām personām.
   Atbalstīja finansējuma piešķiršanu novada draudžu pro-
jektiem:
    • Andzeļmuižas draudzes projektam “Svētā Jāņa Kristītāja  
Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas 
labiekārtošana”, nodrošinot līdzfinansējumu 10% apmērā 
no kopējām projekta izmaksām – 2 277,83 EUR un priekšfi-
nansējumu – EUR 22 778,30;
    • Asūnes draudzes projektu „Asūnes katoļu baznīcas ēkas 
pieejamības uzlabošana”, nodrošinot līdzfinansējumu 10% 
apmērā no kopējām projekta izmaksām – 1 272,47  EUR un 
priekšfinansējumu –12 724,73 EUR;
   • Andrupenes draudzes projektu „Andrupenes baznīcas 
fasādes remonts” nodrošinot līdzfinansējumu 10% apmērā 
no kopējām projekta izmaksām – 3 218,34  EUR un priekšfi-
nansējumu – 32 183,44EUR.
   Finansējums tiks piešķirts projekta apstiprināšanas gadī-
jumā.
   Deputāti apstiprināja Dagdas novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu izmaksu aprēķinu pašvaldību savstarpējo norē-
ķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem no 2016.gada 1.septembra.
   Tika noteikts pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgo-
jums no 2016.gada 1.septembra.
  Veica grozījumus Izglītības, kultūras un sporta nodaļas šta-
tu sarakstā, paaugstinot Skolotāja logopēda un Izglītības 
psihologa mēnešalgas, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba sa-
maksas noteikumi” 8.punktu.
  Apstiprināti siltumapgādes tarifi 2016./2017.g. apkures 
sezonā:
   • Asūnes pagastā - 1,46 EUR/m2(ar PVN) fiziskām perso-
nām un 1,57 EUR/m2(ar PVN) juridiskām personām;
   • Šķaunes pagastā - 1,12 EUR/m2(ar PVN) fiziskām perso-
nām un 1,21 EUR/m2(ar PVN) juridiskām personām;
  • Dagdā, Pasta ielā 33A - 1,59 EUR/m2(ar PVN) fiziskām 
personām un 1,72 EUR/m2(ar PVN) juridiskām personām.
   Pieņemti saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Dagdas no-
vada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos no-
teikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam””. 

   Piešķīra Andrupenes folkloras kopai “Sovvaļnīki” pašval-
dības autobusu VW Crafter  braucienam uz Smoļensku š.g. 
22.-25.septembrī, lai pārstāvētu Dagdas novadu un piedalī-
tos Smoļenskas Latviešu biedrības 100-gadei veltītajos pa-
sākumos.
   Sakarā ar Ineses Marģevičas 30.08.2016. iesniegumu par 
atbrīvošanu no Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes va-
dītājas amata, deputāti atbalstīja Ineses Marģevičas atbrīvo-
šanu no Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 
amata ar 2016.gada 30.septembri, savstarpēji vienojoties. 
Par Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pienā-
kumu izpildītāju no 2016.gada 1.oktobra iecelts Ezernieku 
vidusskolas direktors Aleksandrs Gžibovskis.
   Nolemts nomāt zemes gabalu Alejas ielā 29, Dagdā paš-
valdības darbības nodrošināšanai, paredzot nomas termiņu 
līdz 2026.gada 30.septembrim un nomas maksu - 5% no 
zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
   Andrupenes pagasta pārvaldes automašīnas Opel Zafira 
un pašvaldības automašīnas VW Transporter izsoles tika at-
zītas par nenotikušām. Tāpēc tika apstiprināta automašīnu 
pārdošana par brīvu cenas: Andrupenes pagasta pārvaldes 
automašīnas Opel Zafira cena - 794,00  EUR; pašvaldības 
automašīnas VW Transporter cena - 1 050,00  EUR.
  Atzina pašvaldības nedzīvojamās telpas 15,5 m2 platībā 
Skolas ielā 5, Svarincos 2016.gada 10.augusta nomas tiesī-
bu izsoli par nenotikušu, un nolēma rīkot atkārtotu šī nekus-
tamā īpašuma nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināja 
izsoles noteikumus.
   Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma ”Ziedlauki”, 
Latgales ielā 9, Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā  
nosacīto cenu, 3 200,00 EUR,   un pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, Dagdas no-
vadā,  nosacīto cenu, 15 800,00 EUR, un izsoļu noteikumus.
   Izskatīti dzīvokļu jautājumi: divām personām pagarināti 
īres līgumi un divām personām izīrēti pašvaldības dzīvokļi.
   Sēdē izskatīja ar nekustamo īpašumu siatsītus jautāju-
mus: par nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosaukumu 
piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
vienam īpašumam; par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes 
fondā; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi vienam īpašumam; par zemes vienību 
robežu un platību grozīšanu; par nosaukumu piešķiršanu 
diviem īpašumiem; par neiznomātu zemes gabalu saraksta 
apstiprināšanu; par adreses piešķiršanu; par zemes lieto-
šanas tiesību izbeigšanu; par pašvaldībai piekritīga zemes 
gabala sadali; par zemes gabalu nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķu maiņu.
   

30.septembra Domes ārkārtas sēdes lēmumi
   Tika veikti grozījumi pašvaldības domes 21.09.2016. 
lēmumā “Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atal-
gojumu”.
   Nolēma samazināt Dzimtsarakstu nodaļas amatu saraks-
tā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amatu no 1 līdz 
0,5 slodzēm no 2016.gada 1.novembra.
   Apstiprināja zemes ierīcības projektu vienam īpašumam.
   Atbalstīja divu projektu pieteikumu iesniegšanu Krāslavas 
rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursa „Atbalsts 
vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sa-
kārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasnie-
dzamībai” 2.kārtā:

   • “Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpoju-
mu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”;
  • „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras 
objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai”.

    Ar pilniem domes sēdes protokoliem, pielikumiem un 
audio ierakstiem var iepazīties www.dagda.lv / Pašval-
dība / Dokumenti / Novada domes protokoli. 

Guna Malinovska 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja
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Izglītības ziņas

   Esam iesoļojusi 2016./2017.mācību gadā. Dagdas novadā mācības (informācija uz 1.09.16) uzsāka mācības 52 
pirmklasnieki, 9. klasēs mācās 71 skolēns,10. klasēs – 60 skolēni, 12. klasēs – 41 skolēns. 5.-6. gadīgie bērni mūsu 
novadā ir 102 un 140 bērni no 0 līdz 4 gadiem. Aleksandrovas internātpamatskolā mācās 96 skolēni, Dagdas Mūzi-
kas un mākslas skolā ir uzņemti 144 audzēkņi, Dagdas novada Sporta skolā – 117 skolēni. Lielākajā Dagdas novada 
skolā Dagdas vidusskolā mācās 390 skolēni, mazākajā skolā - Konstantinovas sākumskolā 27 skolēni, Ezernieku 
vidusskolā 151 skolēns, Andrupenes pamatskolā 63 skolēni, Andzeļu pamatskolā 47 skolēni, Asūnes pamatskolā 
46 skolēni, Šķaunes pamatskolā 37 skolēni. PII Saulītē ir 139 bērni, PII Avotiņš 31 bērns un PII Ezernieki 39 bērni. 
Izglītības iestādēs strādā 154 pedagogi pamatdarbā un 46 amatu savienotāji. 
   Savus profesionālos svētkus Dagdas novada skolotāji un visi izglītības iestādes darbinieki svinēs 7. oktobrī. Pateicībā par 
ieguldīto darbu plašajai skolas saimei būs Tihovsku ģimenes koncerts. Protams, neizpaliks bez “Gada darbinieks - 2016” 
piešķiršanas 13 nominācijās, Dagdas novada domes Atzinības rakstu pasniegšanas un Izglītības un zinātnes ministrijas At-
zinības un Pateicības rakstu pasniegšanas. Šogad arī viens pedagogs saņems Swedbank pateicību.
   25. septembrī Ludzas tautas namā notika Nikodema Rancāna balvas Latgales izcilākajiem pedagogiem pasniegšanas 
ceremonija. Arī no Dagdas novada tika izvirzīti balvai 3 pedagogi.
    2016./17.m.g izglītības iestādes strādās pie VISC noteikto prioritāro uzdevumu realizēšanas. Organizēsim Krāslavas un 
Dagdas starpnovadu olimpiādes, kā arī Dagdas novada olimpiādes, vadīsim radoši pētnieciskos un zinātniskos darbus, 
notiks dažādi pasākumi interešu izglītībā, proti, skolēnu talantu izkopšanā un attīstīšanā. Izglītības iestādēs notiks pasākumi 
Latvijas valsts simtgades kontekstā. Ar savām idejām nāks palīgā mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji. Ir izstrā-
dāti un sākti realizēt ar izglītības iestādēm jauni pasākumi. Jau otro gadu Dagdas novads iesaistās Karjeras nedēļā - 2016, 
kas notiks no 10. līdz 14. oktobrim. Savu ceļu pie 6.-7. un 8.-9. klašu skolēniem ir aizceļojis neklātienes erudīcijas konkurss 
‘’Pūčulis’’.

/raksta turpinājums nākamajā lappusē.../ 

Esam iesoļojusi 2016./2017.mācību gadā. Dagdas novadā mācības (informācija uz 1.09.16) uzsāka mācības 52 

Izglītības ziņas

Esam iesoļojusi 2016./2017.mācību gadā. Dagdas novadā mācības (informācija uz 1.09.16) uzsāka mācības 52 

   Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums 
„Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,22 ha. 
Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 15 800,00 - (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 euro centi), 
nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā man-
ta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. 
Izsole notiks 2016.gada 7.novembrī 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. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var 
iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.  

   Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais 
īpašums „Ziedlauki”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,1665 ha 
un divām ēkām ar 1279,9 m2 kopējo platību. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 3 200,00 - (trīs tūkstoši divi 
simti 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 priekšsēdētāju 
I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2016.gada 4.novembrī 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. Pieteikumu par pirm-
pirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: 656 81712, 
mob.tālr.29192507. 

   Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē par brīvu cenu tiks pārdota pašvaldības kustamā manta – automašī-
na Opel Zafi ra. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 794 - (septiņi simti deviņdesmit četri euro), nodrošinājums 
10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldei pirms izsoles. 
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.
tālr.29192507. Izsole notiks 2016.gada 12.oktobrī 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. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.
tālr.29192507.   

   Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē par brīvu cenu tiks pārdota pašvaldības kustamā manta – automašī-
na (kravas kaste) - VW Transporter. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR 1050 - (viens tūkstotis piecdesmit euro), 
nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta 
apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole 
notiks 2016.gada 12.oktobrī plkst.15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties 
ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba 
dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.   
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Aptaujas rezultāti
   Jūlijā iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli 
par izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nepieciešamību, 
formātu, izskatu un saturu.
    Iedzīvotāju atsaucība bija neliela – tika aizpildītas tikai 96 
anketas, un 83 no tām - internetā. Līdz ar to aptaujas rezultāti 
nav pilnvērtīgi. Tāpēc, izvērtējot anketas, par objektīvu ainu 
runāt nevar, tikai saskatīt un analizēt atsevišķas tendences.
   79,1% respondentu vēlas informatīvo izdevumu lasīt lat-
viešu valodā, bet 20,9% vēlas lasīt krievu valodā.
    Uz jautājumu “Vai saņemat pietiekami daudz informācijas 
par pašvaldības darbu?” 53,1% atbildēja, ka daļēji; 27,1% - 
pilnībā; 19,8% - nē.
   Par domes un pašvaldības darbu Dagdas novada iedzīvo-
tāji visbiežāk uzzina pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv 
– 56,2%; 25,3% respondentu informāciju iegūst no informa-
tīvā izdevuma “Dagdas Novada Ziņas”; 10,3% respondentu 
informācijas avots ir citi vietējie laikraksti; bet 8,2% norādīja, 
ka iegūst informāciju no www.dagdainfo.net. 
     Jautājumā par izdevuma saturu 39 respondenti norādīja, 
ka saturs drīzāk apmierina, 33 – drīzāk neapmierina, 15 res-
pondentus saturs apmierina, bet 9 – neapmierina.
    Uz jautājumu vai informācija uzdevumā, Jūsuprāt, ir ak-
tuāla un noderīga 47,1% atbildēja ar Drīzāk jā; 24,5% - drī-
zāk nē; 17,6% - jā; 3,9% - nē; savukārt 6,9% respondentu 
norādīja, ka informācija dublējas ar www.dagda.lv, un tas ir 
izskaidrojams ar to, ka šie respondenti lasa gan pašvaldības 
interneta vietni, gan informatīvo izdevumu.
    59 iedzīvotāji informatīvajā izdevumā labprātāk lasa pē-
dējo lappusi, 39 – informāciju par pašvaldības darbu, 38 – 
informāciju par kultūras pasākumiem, 35 – pirmo lappusi, 
32 – informāciju par projektiem, 29 – veiksmes stāstus, 25 
– informāciju par izglītību un 9 iedzīvotāji minēja citas atbil-
des, tajā skaitā, ka lasa visu izdevumu.
    Uz jautājumu “Vai Jums šķiet pievilcīgs “Dagdas Novada 
Ziņas” dizains?”. 38,5% atbildēja ar Drīzāk jā; 22,1% – drīzāk 
nē; 22,1% – Jā; 6,7% - Nē; savukārt 10,6% respondentu iz-

teica neapmierinātību par šriftu. 
    Vairākums respondentu, proti, 67% “Dagdas Novada Zi-
ņas” lasa internetā – Dagdas novada pašvaldības mājaslapā 
www.dagda.lv.
    Uz jautājumu vai informatīvā izdevuma (latviešu valodā) 
apjoms un formāts (8 lpp, A4 izmērs) šķiet optimāls - 41 ap-
taujātie atbildēja ar Drīzāk jā; 35 – Jā; 14 – Drīzāk nē; 2 – Nē. 
Uz jautājumu vai informatīvā izdevuma (krievu valodā) ap-
joms un formāts (2 lpp, A3 izmērs) šķiet optimāls - 22 aptau-
jātie atbildēja ar Drīzāk jā; 21 – Jā; 18 – Nē; 16 – Drīzāk nē. 
Daudzi izmantoja iespēju izteikt savu viedokli - 18 aptaujā-
tie norādīja, ka izdevumu krievu valodā nelasa un tas vispār 
nav vajadzīgs, bet 4 norādīja, ka izdevuma apjomam jābūt 
tādam pašam kā latviešu valodā.
    Uz jautājumu vai Jūs apmierina informatīvā izdevuma 
izplatīšana Dagdas novada iedzīvotājiem, 37 respondenti 
atbildēja ar Jā; 21 – Nē; 18 – Drīzāk jā; 15 – Drīzāk nē; 8 
respondenti norādīja, ka vēlētos saņemt avīzes pastkastē.
    Aptaujā piedalījās 96 respondenti no tiem 26 jeb 27,1% 
vīrieši un 70 jeb 72,9% sievietes. 27,1% respondentu ir ve-
cumā no 41 līdz 50 gadiem; 20,8% - 51 – 60 gadi; 18,8% - 31 
– 40 gadi; 12,5% - 11-20 gadi; 10,4% - 21 – 30 gadi; 8,3% 
- 61 – 70 gadi; 2,1% - vecāki par 71.
    Visvairāk uz aptaujas jautājumiem ir atbildējuši Dagdas 
iedzīvotāji – 40,6%; no Konstantinovas pagasta – 13,5%; no 
Dagdas pagasta – 9,4%; no Ezernieku pagasta – 6,3%; no 
Šķaunes pagasta – 6,3%; no Andrupenes pagasta – 5,2%; 
no Svariņu pagasta – 5,2%; no Andzeļu pagasta – 2,1%; no 
Asūnes pagasta – 2,1%; no Ķepovas pagasta – 2,1%; no Bēr-
ziņu pagasta – 1% un 6,3% no citām Latvijas vietām – Krāsla-
vas, Līvānu, Rēzeknes un Daugavpils novadiem. 
    Aptaujas beigās varēja ierakstīt komentāru. Ir saņemti 82 
komentāri – gan atbalsts, gan kritika, gan arī citi ierosināju-
mi.
 Liels paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un 

pauda savu viedokli!

/raksta “Izglītības ziņas“ turpinājums..../ 
 Septembrī izglītības iestādēs notika lielāki un mazāki pasākumi saistībā ar Tēvu dienu. Visi gribētāji varēja iesaistīties Eiro-
pas valodu dienas izsludinātajos konkursos 2.kārtās. 
   Jaunais pedagogu atalgojuma modelus ir stājies spēkā. Stājušies spēkā daudzi normatīvie dokumenti. Par grozījumiem 
normatīvajos dokumentos 6 izglītības iestāžu vadītāji, kas apmeklē pilnveides kursus, dalās ar pārējiem novada izglītības 
iestāžu vadītājiem. Turpmāk informācija par skolēnu ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem izglītības iestādēm būs jāie-
vada Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Noteikumi attiecas uz izglītojamiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības, 
vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas (izņemot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides 
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas).
   Skolotāju dienas noskaņās visiem pedagogiem vēlu, lai pietiek veselības, izturības un mīlestības veikt nerimstošo 
Skolotāja darbu!

M.Micķeviča
Dagdas novada IKSN vadītāja

Aktualizējam informāciju par valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra pakalpojumiem

   No 19. septembra līdz 23. sep-
tembrim klientu apkalpošanas cen-
trā notika pasākums “Dienas bez 
rindām”. Ikviens gribētājs varēja 
saņemt individuālas konsultācijas 
par e-pakalpojumu lietošanu, kā arī 
saņemt palīdzību interesējošā e-pa-
kalpojuma izmantošanā. 

   Dagdas novada pašvaldība vēlreiz 
vēlas atgādināt iedzīvotājiem par cen-
tra sniegto pakalpojumu klāstu.
   Lauku atbalsta dienests (LAD):
1. Informēšana par platību maksājumu 
iesniegšanas kārtību un atbalsts elek-
troniskās pieteikšanas sistēmas pakal-
pojumu izmantošanā.

   Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA):
Informēšana par šādiem NVA pakal-
pojumiem:
1. CV un vakanču reģistrēšana;
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja

/raksta turpinājums nākamajā
 lappusē.../
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/raksta “Aktualizējam informāciju par valsts 
un pašvaldības vienotā klientu apkalpoša-
nas centra pakalpojumiem “ turpinājums.../
statusa iegūšana;
3. Informatīvās dienas e-versija;
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja 
statusa iegūšana;
5. Profi lēšana;
6. Karjeras pakalpojumi;
7. Apmācību monitorings;
8. Darba tirgus prognozes.
   Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valde
Informēšana un atbalsts šādu e-pakal-
pojumu sniegšanā:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegša-
na;
2. Iesniegums par aizliegumu vai at-
ļauju izmantot personas ķermeni, au-
dus un orgānus pēc nāves;
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģis-
trēšanu ārvalstīs;
4. Manā īpašumā deklarētās personas;
5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā;
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta 
norādītajā adresē;
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Ie-
dzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par 
personas nāvi;
8. Pieteikšanās personu apliecinoša 
dokumenta izsniegšanai;
9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai 
maiņa;
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu 
vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
12. Personvārdu meklēšana personvā-
rdu datu bāzē;
13. Šengenas vīzas pieteikums;
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļ-
vedis – konsultants.
   Uzņēmumu reģistrs:
Informēšana un atbalsts šādu e-pakal-
pojumu pieteikšanā:
1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra 
vestajos reģistros;

2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu 
reģistra vestajiem reģistriem.
   Valsts ieņēmumu dienests:
1. Iesniegumu pieņemšana par: 
1.1. Algas nodokļa grāmatiņu;
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa at-
vieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu 
identifi katoru un paroli EDS lietošanai;
2. Gada ienākumu deklarāciju pie-
ņemšana;
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /
atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

   Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra:
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts 
e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Apbedīšanas pabalsts;
2. Bezdarbnieka pabalsts;
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts;
4. Bērna kopšanas pabalsts;
5. Bērna piedzimšanas pabalsts;
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas 
reģistrācija;
7. Ģimenes valsts pabalsts;
8. Invaliditātes pensija;
9. Maternitātes pabalsts;
10. Pabalsts invalīdam, kuram nepie-
ciešama kopšana;
11. Pabalsts transporta izdevumu kom-
pensēšanai invalīdam, kuram ir apgrū-
tināta pārvietošanās;
12. Paternitātes pabalsts;
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdro-
šināšanas iemaksas;
14. Slimības pabalsts;
15. Valsts fondēto pensiju shēmas 
(pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja 
un ieguldījumu plāna maiņa;
16. Valsts fondēto pensiju shēmas 
(pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrā-
ciju un ieguldījumu plāna izvēle;
17. Valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsts;
18. Vecāku pabalsts;

19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensio-
nāra laulātajam (pensionāram);
20. Informācija par sociālās apdroši-
nāšanas iemaksām un apdrošināšanas 
periodiem;
21. Informācija par reģistrēto darba 
stāžu (līdz 1996. gadam);
22. Informācija par piešķirtās pensijas/
pabalsta/atlīdzības apmēru;
23. Informācija par izmaksai nosūtīto 
pensiju/pabalstu/atlīdzību;
24. Informācija par VSAA ieturēto ie-
nākuma nodokli;
25. Informācija par prognozējamo ve-
cuma pensijas apmēru;
26. Valsts fondēto pensiju shēmas 
(pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta 
izraksts;
27. Informācija par valsts fondēto pen-
siju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu 
pārvaldītāja un ieguldījuma plāna mai-
ņu;
28. Informācija par izmaksātajiem pa-
balstiem/pensijām/atlīdzībām un ietu-
rēto ienākumu nodokli;
29. Informācija par apdrošinātās per-
sonas pensijas kapitālu;
30. Informācija par valsts fondēto pen-
siju shēmas dalībnieka reģistrāciju un 
ieguldījuma plāna izvēli;
31. Informācija par ieturējumiem no 
izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlī-
dzības;
32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā 
ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā 
pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķinā-
šanas;
33. Personas datu vai izmaksas adre-
ses maiņa;
34. Klienta nāves gadījumā nesaņem-
tās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmak-
sa.

Šie nav visi pakalpojumi, par 
nākamiem pakalpojumiem lasiet 

nākamajā “Dagdas Novada Ziņas” 
numurā. 

Dagdas novada kultūras darbinieki apmeklē Neretas pašvaldību
   „Vīsim ligzdas Neretā”! Ar šādu nosaukumu 
16. septembrī Neretas novadā tika aizvadīts 

15.Latvijas putnu pašvaldību – novadu, pilsētu un pa-
gastu salidojums, kuru apmeklēja Domes priekšsēdētāja 
un novada kultūras darbinieki.
    Neretas novadā viesojās 128 pārstāvji no 16 novadiem. 
Ideja par šādu salidojumu 2002.gadā radās Gulbenes paš-
valdībā. Kopš tā laika šis pasākums ir kļuvis par ikgadēju tra-
dīciju. Salidojums katru reizi notiek kādā citā Latvijas vietā 
ar mērķi dalīties pašvaldības darba pieredzē un popularizēt 
pašvaldību simboliku.
   Neretas pašvaldībā diena bija saplānota tā, lai delegācijas 
iepazītu un apskatītu īpašākās vietas, objektus un cilvēkus, 
kas ar savu darbu veicina novada atpazīstamību. Viesi sākot-
nēji tika uzņemti Ērberģes muižā. Tālāk informatīvā prezen-
tācijā pašvaldību pārstāvji uzzināja aktuālāko un svarīgāko 

par Neretas novadu, tad delegācijas devās uz SIA “Liellopu 
izsoļu nams”. Tie, kas līdz šim nebija dzirdējuši par liellopu 
izsolēm, nu varēja uzzināt daudz jaunas informācijas.
    Pasākuma norises laikā tika apmeklēts Jāņa Jaunsudrabi-
ņa muzejs “Riekstiņi”, Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca, 
Zandas Rageles keramikas darbnīca un Neretas Jāņa Jaun-
sudrabiņa vidusskola.  
   Vakara noslēgums norisinājās Neretas kultūras namā, kur  
katra pašvaldība vakara pasākumā prezentēja savu novadu.      
Nākamajā gadā uz 16.Latvijas putnu pašvaldību salidojumu 
pie sevis aicinās Ērgļu novads.
      Dagdas novada kultūras darbinieki jūtas gandarīti -iegū-
tā pieredze un kontakti nākotnē tiks pielietoti kultūras pasā-
kumu organizēšanā novadā.

Inese Plesņa
IKSN kultūras metodiķe
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Labas pārvaldības 
saukļi sabiedrības 

informēšanai
    Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas 
nozīmē, ka valsts un pašvaldības iestādei 
pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūgu-
ma ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai 
būtu pieejama informācija, kura ir iestādes 
rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums radīt. 
Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt infor-
māciju par iestādes darbu, sniegtajiem pa-
kalpojumiem, par iestādes paveiktā darba 
rezultātiem, iestādē nodarbināto personu 
skaitu, atalgojumu u.c. Šādas informācijas 
sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts pār-
valdes un cilvēku sadarbību un uzlabo labu 
pārvaldību.
   Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt 
informāciju par citu cilvēku datiem.

Pasākumi Dagdas novadā
Invalīdu brālības “Nema” telpās Lāčplēša ielā 2, Dagdā 
var apskatīt roku darinājumu izstādi.
Dagdas Tautas namā – Jāņa Sprudzāna fotoizstāde “Lat-
vijas daba”
01.10. – 31.10. – Dagdas bērnu bibliotēkā – “Zelta lapkri-
tis” rīta stunda mazajiem
01.10. – 31.10. – Dagdas novada tautas bibliotēkā – No-
vadpētniecības dokumentu izstāde “Mihaels Rots un Dag-
da”; literatūras izstāde “Rakstniecei un scenāristei M.Svīrei 
– 80”; literatūras izstāde “Rudens darbu dārzā un dravā”; 
literatūras izstāde “A.Eglītis un viņa laikmets”
No 01.10. – Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā – Vik-
tora Ivanova akvareļu gleznu izstāde “Krāšņie gadalaiki”
07.10. – 05.11. – Konstantinovas pagasta tautas biblio-
tēkā – Literatūras izstādes: “I.Kaijai - 140”, “M.Svīrei - 80”, 
“A.Eglītim - 110”, “A.Čakam - 115”, “D.Avotiņai - 90”
03.10. – 10.10. – Ķepovas pagasta bibliotēkā – Izstāde 
veltīta A.Brigaderes 155. gadadienai
03.10. – 24.10. – Dagdas pagasta tautas bibliotēkā – Se-
nioru darbu izstāde “Rokdarbi ar sirds siltumu”
03.10. – 31.10. – Dagdas bērnu bibliotēkā – Literatūras iz-
stāde veltīta rakstniecei A. Brigaderei – 155; literatūras izstā-
de veltīta rakstniekam J. Porukam – 145; literatūras izstāde 
veltīta literātam A. Čakam – 115; izstāde veltīta V. Rūmnie-
kam – 65; izstāde veltīta U. Auseklim – 75 
10.10. – 14.10. - Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā – 
Informācijas dienas “Pieejamās datu bāzes bibliotēkā”
10.10. – 14.10. - Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā – 
Informācijas dienas “Jaunās grāmatas bibliotēkas plauktos”
10.10. – 17.10. – Ķepovas pagasta bibliotēkā – Izstāde 
veltīta J.Poruka 145. gadadienai, izstāde veltīta Māras Svīres 
80 dzimšanas dienai
10.10. – 20.10. – Svariņu pagasta bibliotēkā – Literatūras 
izstāde veltīta rakstniekam J. Porukam – 145
10.10. – 20.10. – Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā – Li-
teratūras izstāde veltīta M. Svīres 80.dzimšanas dienai
10.10. – 20.10. – Svariņu pagasta bibliotēkā – Literatūras 
izstāde veltīta rakstniekam A. Eglītim – 110

11.10. – 21.10. – Andzeļu tautas bibliotēkā – Bērnu grā-
matu izstāde “Pasaka, pasaciņā”
13.10. – Ezernieku pagasta bibliotēkā – Jubilejas un atce-
res diena rakstniekam J. Porukam; jubilejas un atceres die-
na rakstniecei M. Svīrei - 80
14.10. – Ezernieku pagasta bibliotēkā – Jubilejas un atce-
res diena rakstniekam A. Eglītim - 110
14.10. – 31.10. – Dagdas bērnu bibliotēkā – Jaunieguvu-
mu izstāde “Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”
No 25.10. - Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā – 
Sadarbībā ar sociālo dienestu tiek uzsākts pasākuma cikls 
“Saimniekosim racionāli”. 
25.10. – Ezernieku pagasta bibliotēkā – “Lugas par mā-
jām” veltīta rakstniekam H. Gulbim - 90
25.10. – Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā – Pasā-
kums “Ko var pagatavot no bezmaksas pakām?” (Tiks pieai-
cinātas Andrupenes pamatskolas pavāres)
25.10. – Ezernieku pagasta bibliotēkā – Jubilejas un atce-
res diena rakstniekam A.Čakam - 115
28.10. – Dagdas novada tautas bibliotēkā – Jaunāko grā-
matu apskats “Laime vienmēr ir kaut kur blakus”
28.10. – Svariņu pagasta bibliotēkā – Literatūras izstāde 
veltīta U. Auseklim – 75
28.10. – Dagdas novada tautas bibliotēkā – Jaunumu 
diena
28.10. - Dagdas Tautas namā - Lauksaimnieku balle
31.10. – Svariņu pagasta bibliotēkā – Jauno grāmatu die-
na
03.11. – 11.11. – Svariņu pagasta bibliotēkā – Literatūras 
izstāde veltīta latviešu rakstniecei D. Avotiņas – 90
01.11. – 14.11. – Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā – Li-
teratūras izstāde veltīta Dainas Avotiņas 90.dzimšanas die-
nai
04.11. – Ezernieku pagasta bibliotēkā - Jubilejas un atce-
res diena rakstniecei D. Avotiņai - 90
Līdz 17.11. – Ķepovas Saietu namā – apskatāma vietējās 
amatnieces Renātes Zavadskas pašdarināto spilvenu izstā-
de
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Svecīšu vakari 

8. oktobrī:
plkst. 13:00 – Punduru kapos (sv. 
Mise)
plkst. 15:00 – Bricu kapos
plkst. 16:00 – Muižnieku kapos
15. oktobrī:
plkst. 14:30 – Šķaunes kapos (sv. 
Mise)
plkst. 15:00 – Asūnes kapos
plkst. 16:00 – Kovalķu kapos
plkst. 16:00 – Dūkeļu kapos
plkst. 16:45 – Fermas kapos
22. oktobrī:
Plkst. 15:00 – Borkuicu kapos (sv. 
Mise)
29. oktobrī:
plkst. 12:00 – Kozlovas kapos (sv. 
Mise) (Pasienes pagasts, Zilupes no-
vads) 

21.09.2016. Domes sēdē tika nolemts ierobežot satiksmi pa 
Dagdas novada pašvaldības autoceļiem rudens – ziemas perio-

dā no 2016. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31. martam
  Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu 
masu virs 7 tonnām kustību pa šā-
diem pašvaldības autoceļiem visā 
to garumā:
Andrupenes pagasta teritorijā:
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 – Obiteļs
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 vectic. 
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 no 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 Katriniški – 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 – Novički
10-2 Krasnopole – Malcāni
10-8 Krasnopole – Ostrovski – Brici
10-10 Svariņu ceļš – viensēta „Patma-
ļi”
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki
10-16 Šķaune – Poliščina
10-17 Landskorona – Valsts meža ro-
beža
   Aizliegt visu transportlīdzekļu 
kustību pa šādiem pašvaldības au-
toceļiem visā to garumā:
Ezernieku pagasta teritorijā:
6-30 Jurkova– Madaras
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā no 1,08 
km līdz 1,92 km
6-41 Aksjonova – Basaligi
Ķepovas pagasta teritorijā:
8-8 Apaļi – Meļķeri
8-9 Katriņiški – Barinauci
   Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu 
masu virs 5 tonnām kustību pa šā-
diem pašvaldības autoceļiem visā 
to garumā:
Svariņu pagasta teritorijā:
9-12 Muraniški – Spogeva.
   Aizliegt kravas automašīnu kustī-
bu pa šādiem pašvaldības autoce-
ļiem visā to garumā:
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 (visā garumā) Svarin-
cu ciemā

22.oktobris - Ekodiena Dagdas 
novadā

   Nolietoto elektroniku un sadzīves 
tehniku varēs nodot pie pašvaldī-
bu ēkām šādās vietās un laikos:
• Konstantinova: plkst.9:00 – 9:30
• Dagda, Alejas iela 4: plkst.10:00 
– 11:00
• Asūne: plkst. 11:30 – 12:00
• Neikšāni, Ķepovas pag.: 
plkst. 12:30 – 13:00
• Porečje, Bērziņu pag.: 
plkst. 13:30 – 14:00
• Svarinci, Svariņu pag.: 
plkst. 14:30 – 15:00
• Šķaune, Šķaunes pag.: 
plkst. 15:30 – 16:00
• Ezernieki: plkst. 16:30 – 17:00
• Andzeļi: plkst. 17:30 – 18:00
• Andrupene: plkst. 18:30 – 19:00
  Vides pakalpojumu uzņēmums 
“Clean R” pieņems ledusskapjus, sal-
dētavas, veļas un trauku mazgājamās 
mašīnas, elektroniskās krāsnis un ra-
diatorus, putekļu sūcējus, fēnus, glu-
dekļus, kafijas automātus, tosterus, 
datorus, monitorus, printerus, televi-
zoros, radioaparātus, urbjus, mobilos 
telefonus un citas iekārtas. 

 Uzmanību! Iekārtām jābūt neiz-
jauktām vai droši iepakotām, lai 
tās neizdala cilvēka veselībai un 

dzīvībai kaitīgās vielas! 
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Dzimušie* Dagdas novadā 
septembrī:

Apsveicam ar mazuļa 
piedzimšanu!

Viņsaulē aizgājušie* Dagdas 
novadā septembrī:

  Marija Blaževiča (dz.1914.g.)
  Irina Fedotova (dz.1959.g.)
  Agafi ja Filatova (dz.1936.g.)
  Jāzeps Giņevičs (dz.1956.g.)
  Antons Lastovskis 
  (dz.1950.g.)
  Eduards Lībiņš (dz.1920.g.)
  Leonija Mančinska (dz.1937.g.)
  Terezija Mik-Griņeviča (dz.1933.g.)
  Jāzeps Pauliņš (dz.1963.g.)
  Česlava Pisarenoka (dz.1940.g.)
  Antons Vjaters (dz.1947.g.)
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-70-
Ančevska Marija, 16.10., Dagdas pag.

Artjugins Nikolajs, 22.10., Šķaunes pag.
Biruls Romalds, 30.10., Ezernieku pag.

Kolesnikova Rufi na, 11.10., Andrupenes pag.
Maļinovska Ļubova, 25.10., Svariņu pag.

Mihejeva Zinaida, 24.10., Dagda
Semjonova Zoja, 05.10., Dagda
Stalidzāne Lūcija, 18.10., Dagda

Tomilins Mihails, 25.10., Šķaunes pag.
Žeimots Jānis,01.10., Andrupenes pag.

-75-
Doida Veronika, 05.10., Dagda

Kamaletdinova Frida, 03.10., Dagda
Kasinskis Jāzeps, 16.10., Dagda

Kiseļova Zoja, 31.10., Dagda
Pauliņa Barbara, 20.10., Andzeļu pag.

Pavliņa Zinaida, 15.10., Dagda
Ruskule Anna, 20.10., Ezernieku pag.

Timofejeva Ļubova, 03.10., Andrupenes pag.
Zeiza Pēteris, 22.10., Dagdas pag.

-80-
Cine Anastasija, 15.10., Ezernieku pag.
Kornejeva Gaļina, 04.10., Dagdas pag.

Kovalevskis Arnolds, 01.10., Konstantinovas 
pag.

Vaišļa Veronika, 18.10., Ezernieku pag.

-85-
Beļska Jeļena, 02.10., Andzeļu pag.

Lavčinovska Feodosija, 05.10., Bērziņu pag.
Paskačima Irma, 20.10., Svariņu pag.

Petrovs Ivans, 22.10., Dagda
Višnakova Zinaida, 11.10., Konstantinovas 

pag.

]-90-
Zariņa Genovefa, 01.10., Dagdas pag.

Oktobra jubilāri* Dagdas novadā

Sirsnīgi sveicam
 skaistajā dzīves jubilejā!

Enija Ratinska
   Artis Alksnītis
   Iļja Lukjanskis
   Reinis Runis

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem

Mobilais mamogrāfs Dagdā
   Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tu-
vāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas ieradīsies 31. oktobrī un 1. novem-
brī.
   Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselības un soci-
ālo pakalpojumu centra “Dagda”, Brīvības iela 29. 
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta!
   Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 
86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu 
un tālruņa numuru).Sīkāka informācija www.mamo-
grafi ja.lv

No 3.oktobra Dagdas novada pašvaldības kase atrodas 
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
   Kasē iespējami skaidras un bezskaidras naudas norēķini.
   Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
   Darba dienās: 8:15-12:15 un 13:00-17:00.
   Tel. 656 81701, e-pasts:  dagda@pakalpojumucentri.lv


