Aglonas novada vēstis
Aglonas novada domes informatīvais izdevums, Nr.01, Septembris -2013.

Esiet sveicināti jaunā veidola izdevumā ”Aglonas novada vēstis”, kas jūsmājās ienāks katru mēnesi!

Domes vadība un deputāti informē

Domes priekšsēdētājas un domes priekšsēdētājas
vietnieka pieņemšanas laiki 2013.gada II pusgadā
Teritoriālā vienība

Helēna Streiķe

Osvalds Šatilovs

Aglonas novada
administratīvā ēka,
plkst. 9.00 - 12.00

Oktobris-07.10.
Novembris- 04.11.
Decembris-02.12.

Oktobris- 28.10.
Novembris- 25.11.
Decembris- 23.12.

Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde,
plkst. 9.00 – 12.00

Oktobris- 14.10.
Novembris- 11.11.
Decembris- 09.12.

Oktobris- 07.10.
Novembris- 04.11.
Decembris-02.12.

Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde,
plkst. 9.00 - 12.00

Oktobris-21.10.
NovembrisDecembris- 16.12.

Oktobris- 14.10.
Novembris- 11.11.
Decembris- 09.12.

Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde,
plkst. 9.00- 12.00

Oktobris- 28.10.
Novembris- 25.11.
Decembris- 23.12.

Oktobris- 21.10.
Novembris- Decembris- 16.12.

Domes deputātu pieņemšanas laiki
Deputāts

Teritoriālā vienība

Pieņemšanas dienas,
laiki

Juris
Butēvičs

Aglonas novada Grāveru pagasta pārvalde,
Ezeru iela 21, Grāveri

17.12.2013.
Plkst.10:00-12:00

Aleksandrs
Dimpers

Aglonas novada administratīvā ēka Aglonā,
Somersetas iela 34

07.11.2013.
Plkst.15:00-17:00

Andris
Girss

Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvalde,
Daugavpils iela 7, Šķeltova

18.10.2013.
13.12.2013.
Plkst.10:00 – 12:00

Vadims
Krimans

Aglonas novada administratīvā ēka Aglonā,
Somersetas iela 34

02.10.2013.
06.11.2013.
04.12.2013.
Plkst.13:00-15:00

Feoktists
Pušņakovs

Aglonas novada administratīvā ēka Aglonā,
Somersetas iela 34

20.11.2013.
Plkst.16:00 -18:00

Igors
Resčenko

Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvalde,
Ilzes iela 19, Priežmala

15.10.2013.
17.12.2013.
Plkst.10:00-12:00

Lolita
Solima

Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvalde,
Daugavpils iela 7, Šķeltova

21.11.2013.
Plkst. 15:00-17:00

Attīstības un plānošanas ziņas

Paziņojums par Aglonas novada Teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam apstiprināšanu

Aglonas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 28.augustā ar
Aglonas novada domes lēmumu
“Par Aglonas novada Teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu
izdošanu” (protokols Nr. 18.17.§.)
ir apstiprināts Aglonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un izdoti saistošie noteikumi

Nr.10 “Aglonas novada Teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa”.
Aglonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam izstrā-

dāts projekta Nr.1DP/1.53.2.0/10/
APIA/VRAA/085 “Aglonas novada pašvaldības attīstības plānošanas
projekta kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas
dokumentu izstrāde” ietvaros.

izteica savu viedokli par
Aglonas nākotni, attīstību,
vīziju un mērķiem. Katrā pagasta pārvaldē SIA
„Civitta Latvija” pārstāvis
Imants Breidaks iedzīvotājus iepazīstināja ar stratēģijas izstrādes gaitu, prezentējot Aglonas novadu 2037.
gadā kā garīgi bagātas un
saimnieciski aktīvas, saliedētas, latgaliskas lauku
kopienas centru, izklāstot
novada ekonomisko specializāciju. Šīs stratēģijas
pamatmērķis ir uzlabot
dzīvi gan esošajai, gan arī

nākamajām
paaudzēm.
Stratēģija definē Aglonas
baziliku kā reģionālā mēroga reliģisko centru.
Ar iedzīvotāju aizpildīto
anketu analīzi var iepazīties mājas lapā www.aglona.lv sadaļā Sabiedrības
līdzdalība. Pēc sabiedriskās
apspriedes un sabiedrības
ieteikumiem, kas izskanēja
sapulču laikā, Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrādes 1. redakcija
tiks papildināta un gatavota galīgā redakcija.

Iedzīvotāji apsprieda Aglonas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam
Laika posmā no šī gada
1. augusta līdz 29. augustam Aglonas novadā
notika “Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas
2013.-2037.
gadam” 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana. Ar
stratēģiju varēja iepazīties
mājas lapā www.aglona.lv.
26.augustā katrā novada
pagasta pārvaldē un Aglonā tika rīkotas sanāksmes.
Aktīvākie iedzīvotāji izrādījās Kastuļinas pagastā un
Aglonā, kur notika plašākas diskusijas, iedzīvotāji

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt…
Mēs galvas noliecam un sakām paldies Jums!
Sveicam Aglonas novada skolotājus Pasaules skolotāju dienā!
Novēlam darba prieku, izturību, radošumu,
izpratni un saticību Jūsu ģimenēs!

Domes sēdēs skatītais
līdzfinansējumu 65047,26 LVL (sešdesmit

08.08. - ārkārtas sēdē

Pamatojoties uz Priežmalas pamatskolas
direktores Annas Guževas iesniegumu ar
lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības,
domes deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot
A.Guževu no amata ar š.g.31.augustu.
Aglonas novada dome neiebilst sertificētās
elektronisko mērījumu grupas „Volts”
reklāmas plakāta/ banera no 05.08.2013.
līdz 31.12.2013. uzstādīšanai Aglonā, Somersetas ielā 34, iepriekš vienojoties ar zemes
īpašnieku un nomaksājot nodevu, ko paredz
saistošie noteikumi.
Pamatojoties uz Krievijas Federācijas Ģenerālā konsulāta Daugavpilī iesniegumu par
ieceri veikt Otrā pasaules kara kapu atjaunošanas darbus, Aglonas novada dome neiebilst II pasaules kara brāļu kapu atjaunošanai Aglonas novada Priežmalas pagastā.

14.08. - ārkārtas sēdē

Darba kārtībā izskatīts jautājums par būvdarbu pagarinājuma termiņu, kas radies sakarā ar to, ka A/S Latvenergo nav veikusi
savu darbu izpildi (gaisvadu līniju demontāžu un pārnešanas būvdarbus). Pamatojoties
uz 2013.gada 07.augustā SIA „Asfaltbūve”
iesniegumu, uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļu 27.p. un būvdarbu līguma
Nr.0056 8.3. punktu, domes deputāti nolēma slēgt vienošanos ar SIA „Asfaltbūve”
par līguma darbības termiņa pagarinājumu
līdz 2013.gada 5. septembrim.
Izmaiņas tehniskajā projektā veiktas autoruzraudzības kārtībā, precizējot celiņam
tilta pieejas, paredzot iebrauktuvi pie veikala, koriģējot nobrauktuves platumu uz
Dzirnavu ielu, precizējot gūliju izvietojumu
apgriešanās laukumā. Projekta precizējumi
tika saskaņoti ar VAS „Latvijas ceļi”. Projekta gaitā rekonstruēts autoceļu asfalta segums Kapiņu un Rušonas ielās, sabiedriskā
transporta apstāšanās laukums Rušonas ielā,
uzstādot autobusu pieturas paviljonu, uzbūvēta ietve gar Rušonas ielu ar bruģa segumu
un ierīkota gājēju pāreja Rušonas ielā pie
autobusu pieturas.
Uzklausot deputātes Lolitas Solimas ziņojumu par dabā apskatīto objektu - bezmantinieka mantu, nekustamo īpašumu „Kairiši”, Aglonas novada Šķeltovas pagastā,
pieņemts zināšanai, ka tas nav izmantojams
novada dzīvojamā fonda paplašināšanai.

21.08. - ārkārtas sēdē

Domes deputāti nolēma neiebilst reklāmas
plakāta/banera (60x110) uz nenoteiktu laiku
uzstādīšanai Somersetas ielā. Z/S „Ezersētas” īpašniekam jāvienojas ar zemes īpašnieku, kā arī jānomaksā nodeva, saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem.
Sēdē nolemts piešķirt ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzekļiem
finansētā, Aglonas internātvidusskolas
iesniegtā projekta iesnieguma „Aglonas
novada Aglonas internātvidusskolas ēkas
energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai

pieci tūkstoši četrdesmit septiņi lati, 26 santīmi). No tiem 57559,06 LVL (piecdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi lati, 6 santīmi) ir attiecināmās izmaksas
un 7488,20 LVL (septiņi tūkstoši četri simti
astoņdesmit astoņi lati, 20 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.
Projekta kopējās izmaksas 237724,44
LVL (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši
septiņi simti divdesmit četri lati, 44 santīmi ). Aglonas novada dome apliecināja,
ka Aglonas internātvidusskolas projekta
iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas
projekta aktivitātes, attīstības un investīciju
stratēģija ir saskaņota, ēkai vismaz piecus
gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.
Skolas dibinātājs, Aglonas novada pašvaldība, nodrošinās projekta līdzfinansējumu
un segs neattiecināmās izmaksas. Projekta
līdzfinansējumu pašvaldība nodrošinās no
saviem līdzekļiem, vai ņemot aizņēmumu
Valsts kasē 2014. gadā. Noteikts, ka projekta iesniedzējs ir Aglonas internātvidusskola.
Atbildīgā persona Aglonas internātvidusskolas direktors Didzis Vanags. Kontaktpersona Aglonas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine.

28.08. - kārtējā sēdē

Deputātiem tika sniegta informācija par
Aglonas novada skolu gatavību jaunajam
mācību gadam. 27.augustā pašvaldības
vadība tikās ar skolu direktoriem. Ievēlēta
skolu direktoru padomes vadītāja Lidija Šatilova un vadītājas vietniece Elfa Islamgarajeva. Diskusijas laikā tika izrunāti aktuālākie mācību procesa, saimnieciskie jautājumi
un problēmas. Vasaras laikā skolās un PII
pēc nepieciešamības tika veikti kosmētiskie
remonti.
Deputāti pieņēma zināšanai novada
skolēnu pārvadājumu maršruta grafikus
2013./2014. mācību gadā. Nolemts apmaksāt satiksmes autobusu biļetes Aglonas
novada domes pakļautībā esošo izglītības
iestāžu audzēkņiem, kuru dzīvesvietas tuvumā nekursē skolēnu autobuss, kā arī
audzēkņiem, kuri pēc mācībām piedalās
ārpusstundu pasākumos un radošo pulciņu
nodarbībās.
Aglonas Sporta skolas direktoram Edgaram Urbanovičam uzdots gatavot dokumentāciju profesionālās izglītības programmu
licenču saņemšanai un Sporta skolas akreditācijai.
Pieņemts lēmums veikt grozījumus Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā.
Darba kārtībā pieņemti grozījumi Aglonas
novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību
2013.gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumos 17479 latu apmērā, atlikuma samazinājums 2893,-Ls.
Grozījumi speciālā budžeta ieņēmumos
1000,- Ls no ziedojumu, dāvinājumu palie
(turpinājums 2.lpp.)
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(turpinājums no 1.lpp...)

linājuma Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru
pamatskolai. Grozījumi pamatbudžeta izdevumos 20372 latu apmērā. Pašvaldības
līdzekļu atlikums gada beigās samazināts
par 2893 latiem, kopā atlikums 5663,- lati.
Izveidota Aglonas novada Vēlēšanu komisija septiņu locekļu sastāvā: Iveta Trubača,
Līga Japiņa, Dzintra Dimpere, Lidija Šatilova, Ruta Giluče, Inese Egle, Elfa Islamgarajeva.
Lai sagatavotu atbildi LR Izglītības un
zinātnes ministrijai atbildi par profesionālās izglītības iestādes turpmāko attīstību,
izveidota darba grupa 11 cilvēku sastāvā,
kurai līdz 10.septembrim jāiesniedz ierosinājumus un priekšlikumus par Viduslatgales
profesionālās vidusskolas IPĪV „Jaunaglona” nākotnes redzējumu un iespējām.
Pieņemts lēmums izdot informatīvo izdevumu „Aglonas novada vēstis” līdz 1500
eksemplāriem latviešu un krievu valodā.
Izskatot finanšu pārskatu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārta”, sakarā
ar aizdomām par pārkāpumiem likumā “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un pašvaldības domes
deputāta noteiktajiem amatu savienošanas
ierobežojumiem, pieņemts lēmums nosūtīt
izvērtēšanai darbību lietas aprakstu KNAB.
Aglonas novada Komunālā dienesta vadītājam V.Dimperam un Aglonas novada

būvvaldei uzdots sagatavot priekšlikumus
par iespējamajiem risinājumiem Jaunaglonas ciema attīrīšanas iekārtu uzlabošanā.
Jaunaglonas attīrīšanas iekārtas celtas 1979.
gadā, šobrīd tās vairs nav izmantojamas.
Tika anulētas ziņas par deklarētām dzīvesvietām. Izskatīti zemes un sociālie jautājumi, pabalstu piešķiršanu.
Atlikts jautājums par pašvaldības dzīvokļiem.
Veicot pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju
apsekošanu, konstatēts, ka iedzīvotājiem šos
dzīvokļus piešķirt nedrīkst, jo brīvie dzīvokļi
neatbilst ekspluatācijas prasībām (ugunsdrošība, santehnika), tajos jāveic remonts. Sakarā
ar to, ka dzīvokļu jautājums ir kompleksi sarežģīts, līdzekļi šī gada pašvaldības budžetā tam arī
netika paredzēti, domes deputāti nolēma meklēt
jaunus risinājumus un iespējas, kā arī uzdeva
Aglonas novada domes sociālā diensta speciālistiem sagatavot atbildi LR Tiesībsargam.
Pieņemts lēmums veikt Aglonas vidusskolas
internāta telpas (Daugavils ielā 5, Aglonā) remontdarbus. Līdzekļi paredzēti no Aglonas vidusskolas budžeta.
Amatā apstiprināta Aglonas novada domes
darba aizsardzības speciāliste Signe Putāne,
kuras pienākums būs izveidot, uzturēt atbilstošā kvalitātē darba aizsardzības sistēmu, veikt
darba vides iekšējo uzraudzību Aglonas novada pašvaldībā.
Sīkāk ar domes sēdes protokoliem var iepazīties
www.aglona.lv sadaļā Novada dome/ Sēžu protokoli.

Projektu norises

Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana

Pabeigti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta “Aglonas novada
Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība ”Jaunaglonas ciema ielu
rekonstrukcijas darbi.
Projekta gaitā rekonstruēts autoceļu asfalta segums Kapiņu ielā un Rušonas ielā. Uzstādīts au-

tobusu pieturas paviljons. Rekonstruēts sabiedriskā transporta apstāšanās laukums Rušonas
ielā. Uzbūvēta ietve gar Rušonas ielu ar bruģa
segumu, kā arī ierīkota gājēju pāreja Rušonas
ielā pie autobusu pieturas.

Pabeigta Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonā

Livdānu iela atrodas Aglonas bazilikas tuvumā.
Līdz ar to ceļu izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan
Aglonas viesi, gan tūristi. Lai sakārtotu un veidotu
pievilcīgu infrastruktūru kultūrvēsturiska objekta
tuvumā, īpaši svarīgi bija veikt šīs ielas rekonstrukciju.
Š.g. augustā pabeigti Livdānu ielas rekonstrukcijas darbi, kas bija paredzēti 2012. gada 12. martā
apstiprinātajā ELFLA atklātā projektu iesnieguma
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā Nr. 1103-L32100-000228 “Livdānu ielas rekonstrukcija
Aglonas novada Aglonas ciemā”.
Ielas rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2013.
gada pavasarī, būvdarbus veica SIA “SAU”. Objekta autoruzraudzību nodrošināja SIA “Līgaiši”,
uzraugot būvniecības atbilstību saskaņotajam
tehniskajam projektam, nepieļaujot būvniecības
dalībnieku patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta.

Būvniecības atbilstība būvniecības normām, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām bija SIA “Pk 19+93” uzraudzībā.
Sakārtojot un atjaunojot Aglonas ciema Livdānu
ielas infrastruktūru, uzlabota arī satiksmes organizācija.
Projekta kopējās izmaksas 42038.40 LVL (bez
PVN). Projekta īstenošana paredzēta no 2011.
gada 11. novembra līdz 2013. gada 10. novembrim.

SAC „Aglona” projektu aktivitātes

Radot vienlīdzīgas attīstību
iespējas pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām,
SAC „Aglona” iemītniekiem ir
izveidotas jaunas, saulainas un
mājīgi aprīkotas telpas radošo
darbnīcu un fizioterapijas nodarbību organizēšanai.
Radošo darbnīcu telpas ir izveidotas Lauku atbalsta dienesta
izsludinātajā ELFLA projektu
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.
gada pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošana
teritorijā” projekta „SAC „Aglona” telpu rekonstrukcija radošo
darbnīcu izveidošanai un piln-

veidošanai” (Nr.12-03-LL12L413202-00007) ietvaros
Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā SAC „Aglona” ir
rekonstruētas palīgsaimniecības
ēkas telpas, iegādātas mēbeles
un IT aprīkojums. Iegādātais
aprīkojums un uzstādītās mēbeles radošo darbnīcu telpās paver
plašas iespējas iemītniekiem
savu ikdienu radīt krāsaināku un
jauniem iespaidiem bagātāku.
Jaunizveidotajās telpās iestādes iemītniekiem tiek piedāvāts
piedalīties radošo darbnīcu nodarbībās, atpūsties domubiedru
sabiedrībā, uzspēlēt galda spēles, novusu, gremdēties grāmatu stāstos, aplūkot pašu un citu
iemītnieku radītos darbiņus iz-

stāžu telpā. Pēc dvēseliska miera un atpūtas, iemītniekiem ir
iespēja piedalīties fizioterapeites
fizisko aktivitāšu rīkotajās nodarbībās, kuras tiek rīkotas vienā no rekonstruētajām telpām.
Sportot gribētāji aktīvi piedalās
arī ikrīta nūjošanas nodarbībās
Lielu un nozīmīgu darbu projekta īstenošānā ir ieguldījusi
SAC „Aglona” lietvede Gunta
Grigule, kura ar savām idejām
un radošo izdomu ir iekārtojusi
telpas un vada radošo darbnīcu
nodarbības. Mājīgu sajūtu radīšanai radošo darbnīcu telpām
sniedza arī Aglonas novada uz-

Rekonstruēts basketbola laukums Šķeltovā
Lauku atbalsta dienesta 2012.
gada apstiprinātā ELFLA projektu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā”, projekta nr.1103-LL22-L413101-0000004
“Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas
novadā” rekonstrukcijas darbi
ir pabeigti 2013. gada augustā.
Projekta
kopējās
izmaksas–14722,52 LVL (90%
ELFLA, 10% pašvaldības līdzfinansējums).
Rekonstrukcijas darbus veica
SIA“RenesanseK”noKrāslavas.
Projekta mērķis un rezultāts ir
sasniegts – atjaunots Šķeltovas
pagastā basketbola laukums,
kas pieejams un izmantojams
kā kultūras pasākumu organizēšanai, tā arī sporta aktivitātēm.
Šķeltovas pašvaldība 2000.
gadā uzbūvēja āra basketbo-

la laukumu ar koka segumu,
kurš jau bija nolietojies, īpaši
cieta koka konstrukcijas, tāpēc
projekta ietvaros tika atjaunots
basketbola laukuma segums
– nomainīja koka segum pret
betona – gumijas segumu. Lau-

Skolēniem un ciema iedzīvotājiem tagad ir iespēja nodarboties
ar sportiskām aktivitātēm un
veicināt veselīgu dzīvesveidu.
Uzlabojot sabiedrības labklājības līmeni un sniedzot cilvē-

kuma atjaunošana bija nepieciešama dažādu fizisko aktivitāšu,
garīgās labsajūtas un fiziskās
veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas
nodrošināšanai, kā arī atpūtai ar
mērķi iesaistīt sportā visu sociālo
grupu cilvēkus, nodrošināt tiem
iespējami labākus apstākļus un
pieejamību sporta nodarbībām.

kiem iespēju dzīvot veselīgā
vidē, īstenojot savu potenciālu
un spējas tiek nodrošināta ilgtspējīga attīstība, kas apmierina
šodienas vajadzības un nerada
risku nākamajām paaudzēm.
Aglonas novada domes
Attīstības un plānošanas speciāliste Anita Podskočija

Grāveros atklāta brīvdabas estrāde
Raito deju soļu ritmā, skanot
bērnu un pašdarbības kolektīvu balsīm, pirms Līgo svētkiem, 21.jūnijā Grāveros atklāta brīvdabas estrāde. Uz
oficiālo atklāšanu pulcējās
krietns pulks skatītāju, lai kopā
priecātos par jauno estrādi, par
vēl vienu jauku un sakārtotu
vietu Aglonas novadā, Grāveru pagastā.Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna
Streiķe atklāja pasākumu un
savā uzrunā izteica gandarījumu par jauno estrādi. Tradicionālo sarkano lentu pārgrieza
Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča un Aglonas
novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas speciāliste,
Grāveru estrādes projekta vadītāja Anita Podskočija.
Vakara gaitā uz skatuves iznāca un klātesošos priecēja nevien pašmāju kolektīvi, bet arī
kaimiņi, Krāslavas novada
Skaistas pagasta un Izvaltas
pagasta kolektīvi. Skanēja pateicības vārdi un laba vēlējumi
turpmākajiem sarīkojumiem.
Pēc koncerta visi ielīgoja
Līgo svētkus, ikviens varēja
cienāties ar mājas sieru, kvasu,
saldumiem, nobaudīt Krāslavas alu no mucas.
Līdz rītausmai varēja lustēties un deju soli griezt kopā ar
pagastā visiecienītāko muzi-

ņēmējs Arturs Gražulis, uzdāvinot dīvānu un žurnāgaldiņu.
Projekta kopējās izmaksas
9441.22 LVL (90% ELFLA,
10 % Aglonas novada domes
pašvaldības līdzfinansējums).
Projekta realizācijas termiņš
2012.gada 17.jūlijs – 2013.gada
29.augusts.
Rūpējoties par iestādes iemītnieku dzīves kvalitātes
uzlabošanos un pakalpojumu
pilnveidošanu SAC „Aglona”
nepārtraukti piedalās ELFLA izsludinātajos projektu konkursos.
Uz šo brīdi SAC „Aglona” sadarbībā ar Aglonas novada domi

kantu Valēriju Zamjatinu.
Grāveru pārvalde pateicas
brīvdabas estrādes atklāšanas
pasākuma sponsoriem:
Z/S „Sapnis, firmai „Elli V”,
Oskaram Zablockim un mājsaimniecēm Vikai Bižānei,

dinātā ELFLA projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošana

Ģertrūdei Stopulei, Inesei Eglei par garšīgajiem Jāņu sieriem.
Grāveru etrādē vasaras sezonā tiks rīkoti kultūras pasākumi, zaļumballes un diskotēkas.
Lai sarīkojumi vienmēr ir
plaši apmeklēti un interesanti
ikvienam!
Grāveru estrāde izbūvēta
Lauku atbalsta dienesta izslu-

teritorijā” projekta “Teritorijas
labiekārtošana ar estrādes ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā” (nr.12-03-LL22L413201-000001) ietvaros.
Projekta realizācijas termiņš:
07.05.2012.–30.07.2013.
Projekta kopējās izmaksas
13253.63 LVL (90% ELFLA,
10% pašvaldības līdzfinansējums).

ir iesniegusi divus projektu pieteikumus biedrībai „Preiļu rajona partnerība”, kur viens no tiem

rības „Preiļu rajona partnerība”
un kopīgās sadarbības ar Līvānu,
Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizētā
mazo grantu projektu
konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi”
atbalstītais
projekts
”Augļu koku un krūmogulāju iegāde SAC
„Aglona” iemītnieku
veselīga uztura un
māju sajūtu radīšanai”.
Projekta ietvaros tiks iegādāti
daudzveidīgi augļu koki, krūmogulāji, kas ļaus ierīkot jaunu
un bagātīgi krāšņu augļu dārzu.

ir „Aprīkojuma iegāde sportisko
aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām” un
„SAC „Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un
jumta seguma nomaiņas darbi”.
Drīzumā tiks īstenots arī bied-

Valentīna Gribuška
SAC „Aglona”direktore
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Projektu norises
Tuvojas noslēgumam projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas
novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”
Pamatojoties uz SIA “Ekolat” izstrādāto Tehnisko projektu, turpinās Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā” I kārtas realizācija.
Tehniskais projekts paredz jauna ūdens
urbuma, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu,
apkalpes aku izbūvi, inženierkomunikāciju šķērsojumus un pieslēgumus,
kanalizācijas sūkņu stacijas montāžu, ieregulēšanu, palaišanu un citus tehniskos
darbus Grāveru ciemā.
Projekta vadītājs I.Reščenko informējis, ka uz 2013.g. 5.augustu ir apgūti
vairāk kā 100 000 Ls no plānotajiem
174820,54 Ls (bez PVN). Pirmās kārtas
pirmajā etapā darbu apjoms ir izpildīts
vairāk par 50%. Pabeigts artēziskais urbums un veikti dziļumsūkņa saskaņošanas darbi, izbūvēti un rekonstruēti 90%
no paredzētajiem 1125 m kanalizācijas
tīkliem. Veikti sagatavošanas darbi attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai, iepirkti visi
nepieciešamie materiāli un iekārtas. Notiek I kārtas otrā etapa paredzētie darbi –
Grāveru pamatskolas kanalizācijas sistē-

mas savienošana ar kopējo kanalizācijas
tīklu. Būvdarbus veic SIA “Apola-D”.
Būvniecības
atbilstību
būvniecības normām objekta būvniecības laikā veic SIA “RS Property”. `
Kopējais projekta finansējums –
213908,38 LVL. ERAF finansējums
– 149 034,53 LVL (bez PVN), Aglonas pašvaldības – 26 300,21 LVL (bez
PVN).
Sakārtojot kanalizācijas sistēmu, Grāveru ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināta papildus iespēja izmantot centralizētus
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
pakalpojumus, kā arī būs vides ieguvumi
– novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi
nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos.
Savukārt jaunā urbuma izbūve nodrošinās atbilstošu ūdens ņemšanas vietu, kā
rezultātā patērētājiem tiks nodrošināta
kvalitatīva dzeramā ūdens padeve.

Līdz šim Grāveru ciemā tiek izmantots pazemes ūdens no artēziskā urbuma, kas izbūvēts 1983.gadā.
Ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 88% iedzīvotāju un visām iestādēm.
Kanalizācijas sūkņu sistēma izbūvēta
1983.gadā un atrodas jau avārijas stāvoklī. Centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 53%
ciema iedzīvotāju.
Projekts
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/118/003 tiek realizēts ERAF
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” ietvaros.

12.09. Aglonā atklāta slēpošanas un nūjošanas trase
Aglonas novada dome sadarbībā ar Latvijas tautas sporta
asociāciju visiem veselīga dzīvesveida cienītājiem vispirms
piedāvāja iepazīties ar nūjošanas fizisko aktivitāšu nozīmi
veselības saglabāšanā, slimību
profilaksē, kā arī piedalīties paraugnodarbībās un veikt pirmo
nūjošanas pārgājienu pa jauno
trasi.
Slēpošanas un nūjošanas trase tapusi projekta „Veselīga
dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas
reģionos” („Move for life” Nr.
LLB – 2 – 255) ietvaros. 1450
metrus garā trase izvietota gar
gleznainā Cirīša ezera krastu
pie Aglonas estrādes.
Svinīgo trases atklāšanas lentu pārgrieza Aglonas novada
sporta organizators A.Pupics
un Aglonas novada izpilddirektore Ineta Poga, kura uzsvēra, ka nūjošana un slēpošana ir
efektīva veselīgā dzīvesveida
sastāvdaļa, izteica prieku un
gandarījumu, ka objekts ir izveidots un Aglonas novada
iedzīvotājiem būs jaunas iespējas veselīgi pavadīt brīvo laiku.
Visi klātesošie bija aicināti

ņemt rokās nūjas, iesildīties,
apgūt nūjošanas tehniku nūjošanas instruktoru vadībā,
kas demonstrēja vingrojumus
pirms un pēc nūjošanas, atsildīšanās metodes.
Pirmais soļošanas pārgājiens
sniedza spirdzinošu noskaņojumu, labsajūtu un gandarījumu par jauniegūtajām zināšanām.
Nūjošana ir augstas efektivitātes sportiska nodarbe, kas uzlabo veselību, ķermeņa fizisko
stāvokli. Izmantojot soļošanas
tehniku, tiek nodarbināti gandrīz 90% cilvēka muskuļu.
Nūjošanas pamatā ir biomehāniska staigāšana.
Jaunizveidotā trase ziemas
laikā tiks izmantota slēpošanai.
Šobrīd jau iegādātas slēpes,
slēpju nūjas un zābaki. Izsludināts sniega motocikla iepirkums.

Ar veļiku pa Aglyunu 2013
Jautrā un sportiskā gaisotnē 17.augustā aizritējusi vēl viena gadskārtējā velodiena “Ar veļiku pa Aglyunu”, kurā piedalījās vairāk kā 100
velomīļu. Velodiena jau sesto gadu
tiek rīkota ar mērķi veicināt interesantu, lietderīgu un veselīgu brīvā
laika pavadīšanu, kā arī lai popularizētu velotūrismu Aglonas novadā.
Pēc veloparādes pa Aglonas ielām velobraucēji mēroja maratonu.
Tautas klasē distance bija 15km,
bet meistarklasē (velobraucējiem
ar pieredzi) 30km. Dalībniekiem
trase bija jāveic gan pa asfaltētu,
gan grants ceļu, jābrauc pa meža
celiņiem un takām. Trase nebija
viegla, bet velopedāļu minēji bija
izturīgi, veiksmīgi pārvarēja grūtības. Velodienā piedalījās arī viesi no
Igaunijas, tautas klasē (15km) Taivo
Krauš ieguva pirmo vietu.
Triatlonā startēja 8 komandas triju cilvēku sastāvā un rādīja nevien
savu ātrumu skriešanā un veiklību
veloprasmē, bet arī peldēšanā.
Centība un neatlaidība valdīja

bērnu šķēršļu joslas pārvarēšanas
disciplīnā. Jaunākajam velodienas
dalībniekam bija tikai trīs
gadi, savukārt vecākajam
80 gadu.
Svaigā gaisā un pēc spraigām sacensībām karstas
skābeņu zupas mielasts garšoja īpaši labi.
Pasākuma noslēgumā tika
sumināti un sveikti ātrākie,
veiklākie, veiksmīgākie velodienas sacensību dalībnieki.
Velodienas dalībnieku, Aglonas
iedzīvotāju un viesu atpūtai izskanēja Aglonas jauniešu un grupas
“M.A.L.A” veidotais koncertuzvedums “Dzīve kā teātris”. Savukārt
grupa “Miggla” aicināja uz lustēšanos līdz rītausmai zaļumballē.
Sacensību organizatori saņēmuši
atzinīgus vārdus par sarīkojumu un
tā organizāciju. Normunds: “Paldies par foršo distanci un pasākumu! Tiešām interesanta trase!”
Irina no Ludzas: “Pateicos par
pasākuma organizāciju un iespēju

Aktīvās atpūtas inventāru,
nūjošanas un slēpošanas aprīkojumu, varēs saņemt bez
maksas Aglonas Sporta skolā (Daugavpils ielā 6, Aglonā)
no plkst.10.00 – 20.00 katru
dienu (arī brīvdienās). Tālr.
informācijai 28361938, Anatolijs Pupics.
Projekts tiek īstenots Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas
Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros.
Tā mērķis ir paaugstināt dzīves
vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas
un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru,
uzlabojot vietējo iedzīvotāju
un tūristu veselību Latvijas un
Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas.
Aglonas novada domes budžets - 56109.60 EUR, t. sk.
ENPI līdzfinansējums 90%
– 50498.64 EUR, nacionālais
finansējums 10% – 5 610, 96
EUR, kas sadalās 5% valsts
budžets, 5% pašvaldības finansējums.
Kustība ir dzīve! Esi vesels!
piedalīties tajā!”
Aglonas pagasta iedzīvotāju ini-

Tūrisma resursu punkta izveide Aglonā
Veltot tikai dažas minūtes, nobalsojot
augusta akcijā “Labie darbi” par Aglonas biedrības “Ideju strops” projektu
“Tūrisma resursu punkta izveide Aglonā”, 7451 balsotāju balsis tuvināja Aglonas bērnus un jauniešus sen lolotam
sapnim.
15 projektu konkurencē biedrības
“Ideju Strops” projekts bija viens no 4
veiksmīgajiem, kas ar SMScredit.lv atbalstu saņēma vēlamo finansējumu Ls
3000 apmērā mērķa realizācijai - tūrisma inverntāra resursu punkta izveidei.
Projekta vadītāja Laura Mežiniece uzsvērusi: “Tūrisma resursu punkts veicinās bērnu un jauniešu interesi par tūrisma aktivitātēm, vēlmi iepazīt Latvijas
un Aglonas skaistākās vietas, objektus.
Tūrisma inventārs ir dārgs, to nevar iegādāties katrs gribētājs. Mūsdienās vēl
arvien bieži gadās, ka 16 gadus vecs
jaunietis ne reizi nav gājis pārgājienā, gulējis teltī, gatavojis vakariņas uz
ugunskura, tāpēc arī radās ideja izveidot un aprīkot tūrisma inventāra resursu punktu, kas būs pieejams ikvienam
Aglonas novada iedzīvotājam, pašvaldības iestādei, organizācijai tūrisma

Autoostā veikta
labiekārtošana

2013.gada janvārī Aglonas novada dome informēja,
ka pavasarī tiks uzsākti un
veikti par Aglonas pašvaldības budžeta līdzekļiem
Aglonas autoostas labiekārtošanas darbi.
Pēc veiktajiem mērījumiem bija pasūtīti Aglonas
autoostas
remontdarbiem
nepieciešamie
materiāli.
Aglonas novada ceļu speciālists A.Kluss informējis,
ka 2013.gada augusta sākumā autoostā nomainītas notekas, veikts solu remonts,
sanitārajos mezglos kosmētikais remonts, kā arī daļēji
nomainīta santehnika. Izvietotas atkritumu urnas. Visus
darbus veica Aglonas novada Komunālās saimniecības
speciālisti.

aktivitāšu organizēšanai un īstenošanai.
Tiks rīkots nakts pārgājiens bērniem un
jauniešiem no sociālā riska ģimenēm.
Inventāru izmantosim interešu izglītības nodarbībām “Mazais tūrists”, kura
mērķis ir apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, dodoties pārgājienos,
pārbraucienos vai ekspedīcijās.”
Labdarības projekts LabieDarbi.lv
uzsākts 2010. gada aprīlī. Tas ir publisks projektu konkurss, kura mērķis ir
projektu konkursa kārtībā nodrošināt
iespēju Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām saņemt finansiālu atbalstu
savu ideju un mērķu realizēšanai. Latvijā realizēti jau vairāk kā 190 (tostarp
2 no Aglonas) projekti, kas saistīti ar izglītību, zinātni, kultūru, mākslu, sportu
un vidi.
Pirms gada kopīgiem spēkiem, arī
piedaloties akcijā “Labie darbi”, izdevās realizēt projektu “Spēļu un rotaļlietu bibliotēkas izveide Aglonā”
(piešķirtais finansējums bija 1365Ls),
tagad ikvienam bērnam, ģimenei ir iespēja izvēlēties un paņemt bezmaksas
lietošanā spēli,rotaļlietu, pēc nedēļas to
atgriežot atpakaļ.

Veidosim savu vidi
Nevienam nav noslēpums,
ka Aglona ir Latgales tūrisma
pērle. Vasarā gan vietējie Aglonas pagasta iedzīvotāji, gan
tūristi un ciemiņi daudz laika
pavada atpūšoties pie ūdeņiem.
Tūristu un vietējo iedzīvotāju iecienīts ir Ciriša ezera
krasts pie bazilikas. Šis ezera
krasts ir pateicīgs ar to, ka ir
sekls, tātad droša vide atpūtai,
galvenokārt- bērniem. Taču šī
atpūtas vieta nav labiekārtota.
Biedrība „Preiļu rajona partnerība” maija mēnesī izsludināja Mazo Grantu projektu
konkursu „Iedzīvotāji veido
savu vidi”, kurā Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvas
grupa nolēma piedalīties. Tika
uzrakstīts un iesniegts pieteikums, kurš tika atbalstīts.
Projekta mērķis un uzdevumi ir aktīvas atpūtas veicināšana un pagasta iedzīvotāju

dzīves vides uzlabošana, kas
ļaus izveidot drošu un videi
draudzīgu atpūtas vietu, nodrošinot iespēju visiem interesentiem atpūsties sakārtotā un
pievilcīgā vidē.
Ir ieplānots paplašināt peldēšanas vietas zonu, uzstādīt
ģērbtuves, soliņus un atkritumu urnas, izveidot bērnu spēļu
laukumu un volejbola laukumu, uztaisīt pontonu.
Projekta finansējums ir tikai
300 Ls, tāpēc, ja kādam ir iespēja palīdzēt un atbalstīt ar
materiāliem (dēļiem, baļķiem),
idejām un darbu- lūgums zvanīt pa tālruni- 26557442 (Rita)
Rezultātā tiks izveidota labiekārtota un videi draudzīga
atpūtas vieta, kurā darbu būs
ieguldījuši Aglonas pagasta
iedzīvotāji.
Rita Karpova
Projekta koordinatore

Pilngadības svētki Kastuļinā
31. augustā Kastuļinas TN
astoņi pagasta jaunieši tika
sumināti Pilngadības svētkos.
Novēlējumi un sirsnīgi apsveikumi tika teikti Edgaram
Barovskim, Karīnai Kirillovai,
Karīnai Nikitinai, Andrejam
Mikulovam, Sandrai Reščenko, Viktoram Kitajevam, Irīnai
Zvidriņai un Sergejam Zdanovskim.

Pilngadību ar nepacietību
gaida katrs jaunietis, domājot,
ka tā ir neierobežota brīvība,
pārredzams un taisns dzīves

ceļš. Reizēm tiek aizmirsts, ka
pilngadības sasniegšana galvenokārt ir atbildība pret savu
ģimeni, pret savu dzimto vietu,
pret savu valsti.
Novēlu mūsu jauniešiem turpināt sekmīgi mācīties, ar optimismu un prieku iet pa dzīvi!
Kastuļinas Tautas nama vadītāja I. Nikitina.

Šķeltovā tapis ziedu paklājs

ciatīvas grupa „Velomīļi” bija cītīgi
gatavojušies velodienas sarīkojumiem un pateicas visiem sarīkojuma dalībniekiem, kuri mēroja tuvus
un tālus ceļus, lai piedalītos „Ar
veļiku pa Aglyunu 2013”, domu
biedriem un atbalstītājiem, kā arī
pasākuma labvēļiem:
Lai nākošā velodiena ir vēl aizraujošāka, dalībnieki no Latvijas
novadiem atkal sabrauc uz Aglonu!
Uz tikšanos 2014.gadā!
Zane Ločmele
Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Rudens priecē nevien ar bagāto
ražu, bet arī ar burvīgo krāsainību, krāšņumu un ziedu daudzveidību. 29.augusta skaistajā un
saulainajā dienas vidū Šķeltovas
pagasta iedzīvotāji izpaudās radošā darbībā, dārza ziedu un dabas velšu daudzveidīgās formas
un krāsas ar izdomu izkārtojot
ziedu paklājā “Šķeltova ziedu
jūrā”.
Šķeltovas TN vadītāja Astrīda
Leikuma: “Mūsu rīkotajā akcijā
piedalījās gan pieaugušie, gan
bērni, kuri ar interesi un aizrautību lika rudens veltes izteiksmīgās kompozīcijās. Krāsainās
ziedu, augļu un dārzeņu dobes
aicināt aicināja šo krāšņumu salikt vienkopus, pielietojot nelielu

izdomu. Pašiem mazākajiem
bija jo īpašs prieks piedalīties
šajā veidošanas procesā. Bērnu rociņām paklajā izveidotas
vairākas ziedu upes. Darbu pabeidzot, visiem paklāja veidotājiem radās kopīgs secinājums,
ka izejmateriālam jābūt daudzveidīgam un lielā daudzumā,
ko noteikti centīsimies ievērot
arī nākotnē, veidojot līdzīgus
darbiņus. Paldies visiem, kuri
piedalījās šajā procesā! Aicinu
iedzīvotājus turpināt radoši izpausties arī visa septembra garumā, veidojot ziedu, augļu un
dārzeņu kompozīcijas Šķeltovas
TN foajē rudens ražas izstādē
“…un atmirdz zaros saules rieta
liesmas…” Kopīga darbošanās

bagātina un padara skaistāku
mūsu ikdienu!”
Vienkārši skaistie un dvēseli
veldzējošie ziedi, dabas veltes
rada labu sajūtu, mieru un harmoniju, palīdz atjaunot enerģētisko līdzsvaru. Augi dalās ar
savu enerģiju un pozitīvi uzlādē.
Izbaudiet rudens krāšņo simfoniju!
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Aglonas novada vēstis

Kultūras un sporta pasākumi

Sabiedrības aktualitātes

Cirīša ezera svētki Aglonā

Latgales labākā mājas torte tapusi Aglonā

13.jūlijā Aglonas gleznainā
Cirīša ezera krastos aizritēja
skaists, veselīgi sportisks un
atraktīvs pasākums ģimenēm
“Cīrīša ezera vilinājums”, kas
tika rīkots programmas ESTLATRUS projekta ELRI-129
“Tūre pa Latgali un Pleskavu”
ietvaros. Aglonā ierīkotā atpūtas vieta pulcināja gan tuvus,
gan tālus viesus, kuri ar interesi
un patiku piedalījās airēšanas
un sievu nešanas sacensībās,
zorbingā, izglītojošajās un citās
aktivitātēs. Ikvienam pasākuma dalībniekam bija piedāvāta
sava izklaide, iespēja pārbaudīt
veiklību, atraktivitāti un iegūt
arī kādu balvu.
Pasākumu atklāja Aglonas
novada priekšsēdētāja Helēna
Streiķe, kura vēlāk piedalījās
arī ātrumsacensībās ar airu laivu. Pēc aktīvi pavadītas dienas
priekšsēdētāja sveica uzvarētājus un kopā ar visiem priecājās
par svētkiem.
Visjautrākais un emocionāli
piesātinātākais brīdis bija zorbinga atrakcijā “Atbrīvo savu
iekšējo kāmi”. Jautrība sita
augstu vilni, kad četri cilvēki
“stūrēja” zorbu. Zorbingotājiem un arī ūdens bumbā skrienošajiem sirdis pukstēja strauji,
bet skrējiens pa Cirīša ezeru
bija to vērts.
Teltī “Dabā ar izpratni” Dabas
aizsardzības pārvaldes speciālisti interesentus iepazīstināja
ar vides spēlēm. Bērni enerģiski lustējās uz piepūšamajām
atrakcijām, velokartā, kā arī
piedalījās orientēšanās sacensībās. Bērni vecumā no 8 līdz 14
gadiem orientējās ar kartēm pa
sauszemi.
Zēnu sacensībā
I vieta Mārtiņš Mārcis Puriņš,
II vieta Mārcis Pīnups,
III vieta Emīls Verčinskis.
Starp meitenēm
I vieta Ilona Haritonova,
II vieta Anna Marija Rivča,
III vieta Karīna Bernāne.

Lai atrastu katram Latvijas
novadam raksturīgāko tortes
garšu, A/s „Staburadze” 10.
augustā Rēzeknes radošajā
centrā „Zeimuļs” rīkoja akciju
„Latvijas Mājas tortes 2013”,
kurā uzvaru guva Ērika Križanovska no Aglonas. Apsveicam!
Aglonas novada lauku mājas
“Upenīte” pavāre žūrijas vērtējumam piedāvāja Latgales
kāzu torti, kuras garšas buķete
bija visbagātākā un mājas tortei atbilstošākā. Uzvarētājas
recepti akcijas rīkotājs „Staburadze” apņemas iekļaut savā
sortimentā, lai popularizētu
konkrētā Latvijas novada tradīcijas. Pasākuma uzvarētājai
„Staburadze” dāvāja 200 latu
ģimenes tradīciju pilnveidošanai.
Ērika Križanovska saka:
“Akcijā piedalījos, lai gūtu
jaunu pieredzi, lai redzētu
kādas tortes cep citi, protams,
vēlējos parādīt arī savas prasmes, jo ikdienā tortes cepu
daudz. Dienā sanāk uzcept 3

Savukārt spēcīgie vīri nesa
savas sievas kalnā. Stipruma
un ģimenes kopības sacensībās
piedalījās 9 pāri. I vietu ieguva
Gorinu ģimene.
Aizraujošas sacensības bija
15 komandu airēšanas orientēšanās pa ezeru ar kanoe laivām.
I vietu ieguva Ēriks Grebežs
un Aļona Afanasjeva,
II vieta Edgars Smans un Genādijs Krasovskis,
III vieta Andris Valainis un
Austris Bogdanovs.
Ātrumsacensībās ar airu laivām piedalījās 16 komandas.
I vieta Vitolds Livdāns un
Sandris Livdāns,
II vieta Andris Valainis un
Džeina Valaine,
III vieta Arturs Ļeonovičs un
Ilze Ļeonoviča.
Sievietēm sacensībās ātrākās
bija Vita Ameļko un Arnita
Tjarve.
Pasākuma “Cirīša ezera vilinājums” rīkotāji piedāvāja izmēģināt arī vienu no zvejnieku
tradīcijām - zābaka mešanu.
Šajā sacensībā piedalījās 30 vīrieši un 20 sievietes.
Uzvaru guva Kristaps Kurmis, aizmetot zābaku 16,50 m
tālu, savukārt starp sievietēm
izcila tālumā metēja bija Maija
Pupica – 11,50 m.
Pēc kārtīgas sportošanas, līdzi jušanas, izpriecāšanās uz
piepūšamajām atrakcijām, ak-

tivitātēm svaigā gaisā ēstgriba
visiem bija lieliska. Izsalkumu
bija iespēja remdēt ar vasarīgu
auksto skābeņu zupu.
Vakarā sarīkojuma apmeklētāji visi kopā vēroja latīņamerikas deju uzvedumu “Deja
ir spēks”, kurā Intas Valaines
deju skola “Enjoy” un Aglonas
pašdarbības kolektīvu jaunieši
vienojās salsas ritmos. Zaļumballē spēlēja grupa “Galaktika”,
“Patrioti.lg” un DJ Gints.
Arī Grāveros programmas
ESTLATRUS projekta ELRI129 “Tūre pa Latgali un Pleskavu” ietvaros, sadrabībā ar
Grāveru TN un Aglonas UAC
notika pludmales atklāšanas
sarīkojums, kurā klātesošos
priecēja pagasta pašdarbības
kolektīvi, savukārt azarta devu
sniedza skrējiens ūdens bumbā
pa Jazinkas ezeru.
Pludmales svētki bija paredzēti arī Šķeltovā, bet stiprais
lietus nodomu iztraucēja, sarīkojums bija atcelts.
Aglonas UAC vadītāja Ināra Gražule atzīst, ka kopīgiem
spēkiem ir iekārtotas jaunas
infrastruktūras vietas Aglonas
novadā, kopā aizvadīti jauki
svētki. Liels paldies visiem,
kuri piedalījās svētkos un pasākuma organizēšanā.
Zane Ločmele
Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

- 4 tortes. Uzvarēt necerēju, bet
ir patīkami apzināties, ka manas
prasmes novērtētas un varu kļūt
par sava reģiona
raksturīgākās tortes autoru.”
Ērika ir piedalījusies arī konkursā “Latvijas lauku
torte 2012” .
Ērika Križanovska kopā ar savu
māmiņu
Inesi
Survilo 29.jūnijā
Aglonas
lauku
mājā “Upenītes”
rīkoja Latgales
lauku tortes konkursu, kura galvenā ideja bija
popularizēt konditorejas meistarību, gūt pieredzi
no vecmeistariem
un atklāt jaunus
konditorus, kā arī
pievērst sabiedrības uzmanību

Šķeltovas iedzīvotāji veido savu vidi

Biedrība ,,Preiļu rajona
partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizēja mazo grantu projektu
konkursu ,,Iedzīvotāji veido
savu vidi”. Šķeltovas pagasta
biedrība ,,Alksniena” iesniedza projektu ,,Sakopts un tīrs
Šķeltovas ciems”, kura mērķis ir sakoptas un labiekārtotas Šķeltovas ciema teritorijas
veicināšana, lauku teritorijas

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.
Turpinot iepriekšējā gadā
aizsākto, biedrības komanda
aktīvi realizē projekta aktivitātes, uzlabojot sava ciema
teritoriju. Par projekta līdzekļiem biedrība iegādājās
atkritumu tvertnes, kuras uzstādītas pie pagasta pārvaldes
ēkas. Uz gaismas laternām
izvietoti puķu podi, kā arī iegādāti apzaļumošanas stādi.

Sludinājumi

Bīstamu koku
novākšana,
celmu frēzēšana,
autopacēlāja
pakalpojumi.
T. 29419522

Pārdod
13,14,15,16 collu
riepas. Metāla un
alumīnija diskus.
Velosipēdus.
T. 29479733

Dzimtsarakstu nodaļas aktualitātes
Tā sacīja meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.
Saulaini sveicieni jaundzimušajiem
Nikitam Kuznecovam,
Nikitam Artjomovam,
Eduardam Jokstam,
Renāram Kalvānam,
Ritvaram Kalvānam,
Evelīnai Auziņai,
Viktorijai Ivanovai,
Dominikam Aglonietim,
Mihailam Demjanovam,
Laurim Mežiniekam,
Andžejam Vanagam,
Arnoldam Kampānam.

Sveicam bērna vecākus,
vecvecākus un tuviniekus!

No zieda uz ziedu,
No sirds uz sirdi
Lido mīlestība.
Un zieds pēc zieda
Atkal izplaukst,
Un sirds pamostas.
Aiz gaismas mirdz zieds,
Aiz laimes pukst sirds,
Pa pasauli mūžam
Lido mīlestība...
/Jānis Poruks/
Kopējo dzīves ceļu sākot,
sirsnīgi sveicam
Veltu Mežinieci un Artūru Pašu,
Žanu Boiko un Ervīnu Dzerkali,
Margaritu Japiņu un Jevgēniju
Livanoviču,
Dainu Leperi un Uldi Giluču,
Ināru Glužinu un Andri Valaini.

konditorejas meistaru mākslai.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Aglonas novadā mūžībā aizvadīti

Jūnijā
Oļegs Rabķevičs (1969)
Olga Zubaka (1965)
Aleksandrs Ļeonovs (1959)
Boriss Kobecs (1939)
Marija Čerkovska (1919)
Jūlijā
Marija Priževoite (1933)
Augustā
Valentīna Tarvide (1929)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Turpmāk vēlamies pulcēt un
iesaistīt arī Šķeltovas ciema
iedzīvotājus. Aicināsim iedzīvotājus brīvprātīgi piedalīties
ciema tēla veidošanā. Projekta rezultātā vēlamies celt
pagasta iedzīvotāju pašnovērtējumu un vairot lepnumu par
sava ciema labiekārtošanu.
Santa Klusa
Biedrības ”Alksniena” valdes priekšsēdētāja

Virsbūvju
metināšana,
sliekšņu un arku
maiņa.
T. 27088196

Pārdod jaukus
Labradora
retrīvera kucēnus.
Dzimuši š.g. 18.
augustā.
T. 28669982

Ir sāpes,
ko nespējam dalīt uz pusēm.
Nav tādu vārdu,
kas mierināt spēj...
Aglonas novada dome izsaka
visdziļāko līdzjūtību Aglonas
bazilikas Kora skolas direktorei
Ievai Lazdānei,
māmiņu kapu kalniņā guldot.

Dziļš skarbums ir tādai stundai,
Kad cilvēks un ziedi mirst…
Izsakām dziļu līdzjūtību Aglonas
novada domes deputātam
Vadimam Krimanam,
tēvu zaudējot.
Aglonas novada domes deputāti.
***
Aglonas novada domes kolektīvs
izsaka līdzjūtību
Vadimam Krimanam,
tēvu kapu kalniņā izvadot.
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