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Lai apliecinātu cieņu, mīles-
tību un atbildību pret savu valsti, 
Aglonas novadā skaisti nosvinēta 
Latvijas neatkarības 95. gadskārta. 
Godināts Aglonas novada Gada 
cilvēks, pasniegtas Gada balvas, 
katrā pagastā sumināti panāku-
miem bagātākie un centīgākie ie-
dzīvotāji. Ar ticību Latvijai, ticību 
pašiem sev un nākotnei, esam ie-
vijuši deviņdesmit piecus dzīparus 
mūsu tēvzemes kamolā.

17.novembrī kopīgā svinību 
brīdī ļaudis pulcējās Aglonas 
KC. Patriotiskā noskaņa bija jūta-
ma visa koncerta laikā, klātesošie 
atsaucīgi, ar skaļiem aplausiem 
atbalstīja ikvienu uzrunu, koncerta 
priekšnesumu, īpaši uzgavilējot su-
minātajiem novadniekiem.

Aglonas novada domes priekš-
sēdētāja Helēna Streiķe savā uzru-
nā aicināja dzīves ikdienas gaitās 
paturēt prātā un darbus veikt triju 
atslēgvārdu vadīti – ar pienākumu 
par savu ģimeni, valsti un novadu, 
pienākumu, kas nekļūst par nastu, 
bet viss tiek darīts ar prieku. Ar 
atbildību par veicamajiem uzdevu-
miem, darbiem un līdzcilvēkiem. 
Ar lepnumu par visu, kas mums ir, 
kas mēs esam, Latvija – tie esam 
mēs!

Mūsu zemes vislielākā ba-
gātība ir cilvēku prāts, cēlums, 
enerģija un spēja būt īstiem. Tieši 
šādi cilvēki piepilda Latviju, mūsu 
novadu. Labākajiem no labākajiem 
tika pasniegti apbalvojumi par no-
zīmīgu ieguldījumu un nopelniem 
Aglonas novada attīstībā. Izcils 
darbs, ilgstoša un panākumiem ba-
gāta darbība novada labā ir pamats 
tam, lai cilvēkiem pateikt paldies!

Aglonas novada Gada cil-
vēks – Olga Jemeļjanova (SAC 
“Aglona” medmāsa) par ilgstošu 
un nopelniem bagātu, priekšzīmī-
gu darbu veselības aprūpes jomā. 
O.Jemeļjanova par medicīnas 
māsu strādā jau 41 gadu, ar atsaucī-
bu, augstu atbildības sajūtu rūpējas 
par saviem pacientiem.

Apbalvojums “Gada balva”
Izglītībā – Ivetai Soldānei 

(Aglonas bazilikas Kora skolas 
skolotāja) par sasniegumiem peda-
goģiskajā darbā, izciliem sasniegu-
miem konkursos, par novada vārda 
popularizēšanu valstī. I.Soldāne 
par pedagogu strādā 27 gadus. Par 
sasniegumiem apbalvota ar Preiļu 
rajona Atzinības rakstu, Latvijas 
Nacionālā kultūras centra atzinības 
rakstu. Daudzi skolotājas audzēkņi 
piedalījušies valsts nozīmes kon-
kursos, ieguvuši godalgotas vietas.

Veselības aizsardzībā un 
sociālajā aprūpē – Valentīnai 
Leontjevai (Grāveru pagasts, au-
džumāte) par ieguldīto darbu nova-
da iedzīvotāju sociālās labklājības 
nodrošināšanā un veselības aprū-
pē. V.Leontjeva kopš 1993.gada 
nesavtīgu mīlestību, rūpes un laiku 
veltījusi 18 audžubērniem.

Sportā – Valentīnai Jankevi-
čai (Šķeltovas pamatskolas sporta 
skolotāja) par sasniegumiem un 
novada vārda popularizēšanu. 
V.Jankeviča aktīvi trenē savus 
audzēkņus, ieaudzina jauniešiem 
izpratni par veselīgu dzīvesveidu. 
Skolotājas audzēkņi sasnieguši 
labus rezultātus sporta sacensībās 
novadā un reģionā.

Sabiedriskajā darbībā – 
Igoram Platonovam (Grāveru 

pamatskolas vēstures, krievu va-
lodas, ģeogrāfijas skolotājs) par 
aktīvu sabiedrisko darbību un ie-
guldījumu novada popularizēšanā. 
I.Platonovs popularizējis novada 
vārdu Latvijā un Krievijā. Iegū-

ta 2.vieta starptautiskā konkursā 
“HANZA – laika tīkls”, organizējis 
1812.gada karavīru pieminekļa uz-
stādīšanu Grāveros, vairāku mājas 
lapu redaktors.

Aglonas novada interešu iz-
glītības speciāliste Lolita Kaļāne 
pasākumā pasniedza LR Izglītības 
un zinātnes ministrijas Valsts izglī-
tības satura centra atzinības rakstus 
par patriotisma un valstiskās iden-
titātes stiprināšanu:
Aglonas vidusskolas skolotājai Li-
lijai Melderei;
Aglonas internātvidusskolas skolo-
tājai Anitai Vaivodei;
Aglonas internātvidusskolas skolo-
tājai Dzintrai Rateniecei;

Mēs Latvijai! Мы - Латвии!
В Аглонском крае красиво от-

праздновали 95-летие независимо-
сти Латвии, выразив свое уважение 
и любовь к своему государству. 
Чествовали номинанта на звание 
Человек года, вручали награды года, 

отметили самых успешных и стара-
тельных жителей каждой волости. 
С верой в Латвию, с верой в самих 
себя и будущее мы отметили этот 
праздник.

17 ноября жители собрались в 
Аглонском Центре культуры на 
торжество. На пртяжении всего кон-
церта чувствовалось патриотическое 
настроение, присутствующие гром-
кими аплодисментами поддержи-
вали каждого выступающего, осо-
бенно земляков, которым вручались 
награды.

Председатель Аглонской думы 
Хелена Стрейке в своей речи при-
зывала руководствоваться главными 
словами во всех трудовых начинани-

ях – это ответственность перед своей 
семьей, государством и краем, от-
ветственность, которая не обремени-
тельна, а радостна. Это ответствен-
ность за труд, задачи и окружающих 
людей. Это гордость за все, что у нас 
есть, что мы есть, что Латвия – это 
мы!

Самое большое богатство нашей 
земли это человеческий разум, энер-
гия и способность быть настоящими. 
Именно такие люди живут в Латвии 
и нашем крае. Лучшим из лучших 
были вручены награды за значи-
тельный вклад и заслуги в развитие 
Аглонского края. Выдающаяся рабо-
та, длительная и успешная деятель-
ность на благо края стали основой 
тому, чтобы сказать людям спасибо!

Человек года Аглонского края – 
Ольга Емельянова  (ЦСО “Aglona” 
медсестра) за долгую образцовую и 
успешную трудовую деятельность в 
сфере здравоохранения. Ольга про-
работала медицинской сестрой уже 
41 год, отзывчиво и ответственно за-
ботясь о своих пациентах.

Награда года
В области образования – Ивете 
Солдане (учительница хоровой шко-
лы Аглонской базилики) за заслуги 
в педагогической деятельности, за 
выдающтеся успехи в конкурсах, за 
популяризацию имени края в стране. 
Ивета Солдане работает педагогом 
27 лет. Она так же награждена почет-
ной грамотой Прейльского района и 
почетной грамотой Латвийского на-
ционального центра культуры. Мно-
гие ученики Иветы участвовали и за-
нимали призовые места в конкурсах 
государственного уровня.

В сфере здравоохранения и 
социальной опеки – Валентине 

Леонтьевой (Граверская волость, 
приемная мать) за трудовой вклад в 
обеспечении благосостояния и опеки 
края. С 1993 года Валентина делится 
своей бескорыстной любовью, за-
ботой и временем с 18 приемными 
детьми.

В области спорта – Валенти-
не Янкевиче (учительница уроков 
спорта Шкельтовской основной 
школы) за достижения и популяриза-
цию имени края. Валентина активно 
тренирует своих учащихся, приви-
вает им понятие о здоровом образе 
жизни. Воспитанники учительницы 
достигли высоких результатов на со-
ревнованиях края и региона.

В области общественной рабо-
ты – Игорю Платонову (учитель 
истории, русского языка, географии 
Граверской основной школы) за 
активную общественную деятель-
ность и популяризацию имени края в 
Латвии и России. В международном 
конкурсе “HANZA – laika tīkls” занял 
второе место, организовал установку 
памятника в честь воинов 1812 года 
в Граверах, является редактором не-
скольких домашних страниц.

Специалист по вопросам обра-
зования интересов Аглонского края 
Лолита Каляне вручила на меропри-
ятии почетные грамоты за патрио-
тизм и укрепление государственной 
идентичности от Центра содержания 
государственного образовани при 
Министерстве образования и науки 
ЛР следующим педагогам:

Лилии Мелдере, учительнице 
Аглонской средней школы

Аните Вайводе, учительнице 
Аглонской средней школы-интер-
ната

Дзинтре Ратениеце, учительни-
Turpinājums 2.lpp.

30.oktobrī
Sakarā ar to, ka tiek risināti jau-

tājumi par visu novada iestāžu un 
struktūrvienību pieslēgšanu uguns-
drošības un apsardzes sistēmām, 
sēdes sākumā deputāti iepazinās ar 
apsardzes firmas „Alvo” pārstāvju 
prezentāciju.

No domes sēdes darba kārtības 
tika izņemti jautājumi par Aglonas 
Sporta skolas un BJBLPC „Strops” 
reorganizāciju, jo nav saņemti kon-
trolējošo iestāžu slēdzieni par ilgt-
spējas nodrošināšanu realizētajos 
projektos, kur novada dome ir apņē-
musies uzturēt sasniegtos rezultātus.

Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta programmai iesniegtā projekta 
„Aglonas novada Aglonas internāt-
vidusskolas ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana” apstiprināšanas gadīju-
mā nolemts noslēgt patapinājuma lī-
gumu ar Aglonas internātvidusskolu 
par nodošanu lietojumā uz 6 gadiem.

Nolemts atlikt jautājuma izskatī-
šanu par Aglonas internātvidusskolas 
grāmatvedības centralizēšanu un Ag-
lonas internātvidusskolas direktora 
iesniegumu.

Pamatojoties uz „Euro ieviešanas 
kārtības likuma” 6.panta un 31.pan-
ta pirmo daļu, kas paredz latu pār-
ejas nepieciešamību uz euro, veikti 
grozījumi pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 2 „Par Aglonas nova-
da domes nodevām”, Nr. 3 „Par sa-
biedrisko kārtību Aglonas novadā”, 
Nr.11 „Par koku ciršanu ārpus meža 
Aglonas novada administratīvajā 
teritorijā”, Nr.14 „Par vienreizēju 
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu”, Nr.6 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Aglonas no-
vadā”, Nr.3 „Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu ”, Nr.1. „Aglonas novada 
pašvaldība nolikums”, Nr.20 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli Aglonas 
novadā 2014.gadā”. Visi noteikumu 
grozījumi stāsies spēkā 2014. gada 
1. janvārī.

Izskatot Preiļu novada izglītības 
pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska 
2013.gada 14.oktobra vēstuli, depu-
tāti nolēma noteikt piemaksu 8,2 % 

no pedagogu likmes (23 Ls mēnesī) 
Aglonas vidusskolas direktorei, bio-
loģijas un veselības mācības skolo-
tājai Lidijai Šatilovai par Bioloģijas 
un veselības mācības metodiskās ap-
vienības darba koordinēšanu Preiļu, 
Aglonas un Vārkavas novadu izglī-
tības iestādēs. Līdzekļi paredzēti no 
pašvaldības budžeta struktūrvienības 
„Aglonas vidusskola”. 2014.gadā 
piemaksa tiks paredzēta no pedago-
gu mērķdotācijām Aglonas novada 
izglītības iestādēm.

Atlikta Aglonas novada skolēnu, 
skolotāju un treneru prēmēšanas no-
likuma precizēšana, nolemjot to ap-
stiprināt ar 01.01.2014.

Saskaņā ar Aglonas novada domes 
izveidotās izglītības iestāžu Direk-
toru padomes ieteikumiem paredzēt 
2014.gada budžetā vadības funkciju 
veikšanai papildfinansējumu skolas 
direktoru amata likmei un direktora 
vietnieka amata likmei – kopā Ls 
492 mēnesī, nolemts piešķirt papil-
dus finansējumu Grāveru pamatsko-
lai no pašvaldības budžeta 137,75 
Ls mēnesī, plus VSAOI 24,09%, ar 
01.10.2013.g. skolas direktora un 
vietnieka darba algu nodrošināšanai 
492 Ls apmērā kopā par abām lik-
mēm. Piešķirt papildus finansējumu 
Šķeltovas pamatskolai no pašvaldī-
bas budžeta 62,00 Ls mēnesī, plus 
VSAOI 24,09%, ar 01.10.2013.g. 
skolas direktora un vietnieka darba 
algu nodrošināšanai 492 Ls apmērā 
kopā par abām likmēm.

Skatīt 1. tabulu
Pamatojoties uz IZM 01.10.2013. 

rīkojumu Nr.336 „Par papildu pie-
šķirto valsts budžeta finansējumu 
2013.gadam mācību līdzekļu iegādei 
pašvaldībām – pašvaldību izglītības 
iestādēm, kas īsteno licencētas pirms-
skolas izglītības programmas, vispā-
rējās pamatizglītības programmas un 
vispārējās vidējās izglītības program-
mas”, apstiprināta mācību līdzekļu 
iegādei piešķirto līdzekļu sadale pa 
Aglonas novada izglītības iestādēm.

Mācību līdzekļu iegādei – papil-
dus piešķirtā finansējuma sadale Ag-
lonas novada vispārējās pamatizglī-

tības un vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs 2013.gadam

Skatīt 2. tabulu
Mācību literatūras un mācību 

līdzekļu iegādei pieškirtā finansēju-
ma sadale Aglonas novada izglītī-

bas iestādēm, kas īsteno licencētas 
pirmsskolas izglītības programmas 
bērniem no piecu gadu vecuma 2013. 
gadam

Skatīt 2. tabulu
Pamatojoties uz MK noteikumiem 

Nr.250 „Kārtība, kādā veicami paš-
valdību savstarpējie norēķini par iz-
glītības iestāžu vai sociālās aprūpes 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, 
deputāti nolēma slēgt līgumus paš-
valdību savstarpējo norēķinu veikša-
nai par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem ar Jēkabpils un Dau-
gavpils novada domēm.

Ņemot vērā E.Viļumas atklāto 

vēstuli un sakarā ar to, ka atklātā 
konkursa uz amatu „Aglonas nova-
da pašvaldības 

Продолжение на 2стр

В связи с решением вопросов о под-
ключении всех организаций и струк-
турных единиц края к единой противо-
пожарной и охранной системе, в начале 
заседания депутаты думы ознакомились 
с презентацией, подготовленной пред-

ставителями охранной фирмы «Alvo».
С повестки дня были сняты вопросы 

о реорганизации Аглонской спортивной 
школы и центра проведения свободного 
времени детей и молодежи «Strops», так 
как не были получены заключения от 
контролирующих учреждений об обе-
спечении долгосрочноти реализуемых 
проектов, по которым краевая дума взя-
ла обязательства по их содержанию.

В случае утверждения проекта 
«Улучшение энергоэффективности 
здания Аглонской средней школы – ин-
терната Аглонского края» внесенного в 
программу «Изменения климата финан-
совый инструмент» решено заключить 

соглашение о кредитовании с Аглонской 
средней школой – интернатом о переда-
че в пользование на 6 лет.

Решено отложить рассмотрение во-
проса о централизации бухгалтерии 
Аглонской средней школы – интерната и 
заявления директора Аглонской средней 
школы.

Основываясь на первую часть 6 и 
31 статьи закона «О порядке введения 
евро», который предполагает необходи-
мость перехода от лата к евро, внесены 
изменения в Обязательные правила № 2 
«О пошлинах Аглонской краевой думы», 
в Обязательные правила № 3 «Об обще-
ственном порядке в Аглонском крае», в 
Обязательные правила № 11 «О вырубке 
деревьев вне леса на административной 
территории Аглонского края», в Обяза-
тельные правила № 14 «Об одноразовом 
пособии семье при рождении ребенка», в 
Обязательные правила № 6 «О пособиях 
социальной помощи в Аглонском крае», 
в Обязательные правила № 3 «Пошлина 
за получение разрешения на строитель-
ство», в Обязательные правила № 1 «По-
ложение о самоуправлении Аглонского 
края», в Обязательные правила № 20 
«О налоге на недвижимое имущество в 
Аглонском крае в 2014 году». Все изме-
нения в Обязательных правилах вступят 
в силу с 1 января 2014 года.

Рассмотрев письмо от 14 октября 
2013 года руководителя Управления 
образования Прейльского края Андрея 
Загорска, депутаты решили утвердить 
доплату в размере 8,2% от ставки педа-
гогов (23 лата в месяц) директору Аглон-
ской средней школы, учителю уроков 
биологии и здоровья Лидии Шатиловой 
за координационную работу методиче-
ского объединения учителей биологии 
и уроков здоровья учебных заведений 
Прейльского, Аглонского и Варкавского 
краев. Средства предусмотрены из бюд-
жета структурной единицы «Аглонская 
средняя школа». В 2014 году доплата 
будет производится из целевых дотаций 
для педагогов образовательных учреж-
дений Аглонского края.

Решено отложить рассмотрение по-
ложения о премировании учеников, 
учителей и тренеров Аглонского края и 
утвердить его с 1 января 2014 года.

В связи с предложением созданного 
Аглонской краевой думой Совета ди-
ректоров предусмотреть в бюджете 2014 

года дополнительное финансирование 
ставки директора школы и ставки за-
местителя директора – всего 492 лата в 
месяц, было решено:

1. выделить дополнительное финан-
сирование Граверской основной школе 
из бюджета самоуправления 137, 75 лата 
в месяц, плюс государственные обяза-
тельные взносы по социальному стра-
хованию 24,09% на обеспечение зарплат 
директора школы и его заместителя 492 
лата в месяц на обе ставки, начиная с 1 
октября 2013 года;

2. выделить дополнительное фи-
нансирование Шкельтовской основной 
школе из бюджета самоуправления 62 
лата в месяц, плюс государственные 
обязательные взносы по социальному 
страхованию 24,09% на обеспечение 
зарплат директора школы и его замести-
теля 492 лата в месяц на обе ставки, на-
чиная с 1 октября 2013 года. Смотреть 
таблицу 1

В соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки № 336 от 1 
октября 2013 года «О выделении средств 
из бюджета государства дополнительно-
го финансирования с целью приобрете-
ния учебных материалов образователь-
ными учреждениями самоуправлений, 
реализующих лицензированные обуча-
ющие программы дошкольного образо-
вания, программы основного и среднего 
образования в 2013 году» утверждено 
распределение материальных средств на 
приобретение учебных пособий для об-
разовательных учреждений Аглонского 
края.

Распределение дополнительного фи-
нансирования для приобретение учеб-
ных пособий для образовательных уч-
реждений Аглонского края на 2013 год
Смотреть таблицу 2

Распределение дополнительного 
финансирования для приобретения 
учебной литературы и пособий для до-
школьных образовательных учреждений 
Аглонского края на 2013 год  Смотреть 
таблицу 2

В соответствии с Правилами Кабине-
та министров № 250 « Порядок проведе-
ния взаиморасчетов самоуправлений за 
услуги, предоставляемые учреждения-
ми образования и социальной опеки» 

Turpinājums 2.lpp. Продолжение на 2стр

Izgl. iest. nos., ieņem. amats
Образов. учрежд., занимаемая должн.

Aglonas vsk., direktore
Дир. Аглонской ср. школы

Darba alga Ls/mēnesī
Заработная плата в месяц в латах 535,00

t.sk. mērķdotācija
В т.ч. целевые дотации 518,00

Pašvaldības finansējums
Финансирование из средств самоуправления 17,00

1. tabula/таблица

Izglītības  iestāde
Название школы

Izglītoj. 
skaits 

Количе-
ство об-
учаемых

Finansējums 
māc.līdz. 

iegādei Ls
Финанс. для 
приобр.уч. 
пособий в 

латах

5-6g.
Izgl. 

skaits 
Кол-во 

5-6 
летних 
обучае-

мых

Fin. māc.
literat. 
ieg., Ls 
Финанс. 
для при-
обр. уч. 
литерат. 
в латах

Fin. māc.līdz. 
ieg., Ls

Финанс. для 
приобр. уч. 

пособий в латах

Aglonas vidus-
skola 

Аглонская ср. 
школа

175 331 35 219 66

Grāveru pamat-
skola

Граверская осн. 
шк.

30 57 4 25 8

Priežmalas 
pamatskola 

Приежмальская 
осн. шк.

53 100 13 82 25

Šķeltovas pamat-
skola Шкельтов-

ская осн. шк.
45 85 5 31 9

Kopā novadā / 
Всего в крае 303 573 57 357 108

2. tabula/таблица



Aglonas novada vēstis2
Aglonas internātvidusskolas direk-
tora vietniecei Mārai Ušackai.

Izglītības un zinātnes minis-
trijas Valsts izglītības satura centra 
atzinība par ieguldījumu pilsonis-
kā un patriotiskā pasākumu cikla 
“Mana Latvija” organizēšanā Ag-
lonas novada skolām.

Aglonas novada domei tika 
pasniegta LR Kultūras ministri-
jas un Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra pateicība par veikumu 
Dziesmu un Deju svētku tradīcijas 
stiprināšanā.

Aglonas bazilikas priesteris 
Bernards Vagalis svētku dalībnie-
kiem atgādināja par vissvarīgāko 
– brīvības būtību, cik ikvienam no 
mums svarīga ir brīvība. Cilvēks 
kāro būt neatkarīgs, grib darīt to, 
ko vēlas, tomēr pār to visu ir jābūt 
atbildībai, pienākumam un arī mī-
lestībai pret Dievu.

Svētku turpinājumā skatītāji 
varēja iedegt prieka un lepnuma 
dzirksti, uzkrāt spēkus jauniem 
darbiem kopā ar muzikālajiem ko-
lektīviem – Aglonas bazilikas jauk-
to kori (vadītāja Ieva Lazdāne), 
vokālo ansambli “Knifs”(vadītāja 
Guntra Kuzmina) no Rēzeknes, 
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas 
pūtēju orķestri (vadītājs Oļegs Ko-
lesničenko).

16.novembrī Grāveru TN 
par godu Latvijas neatkarības 95. 
gadadienai izskanēja svētku kon-
certs. Tā ietvaros tika rīkots arī 
Sorosa Fonda – Latvija projekta „ 
Turpini manīties” noslēgums.

Apsveikuma vārdus un sirsnī-
gus sveicienus Grāveru pagasta 
iedzīvotājiem un viesiem izteica 
pārvaldniece Aina Buiniča, no-
vēlot visiem būt optimistiem, ar 
jaunām idejām, labām domām lū-
koties nākotnē! Ikvienam strādāt 
un mācīties savas dzimtenes labā, 
būt vienotiem. Mīlēt sevi, savus 
tuvākos un tēvu zemi, lai mēs visi 
varētu dzīvot mierā un harmonijā!

Pasākuma gaitā tika sumināti 
visaktīvākie cilvēki pagastā.

Janīna Seņkovska (85 gadi) 
– par Jazinkas ezera sakopšanas 
talkas organizēšanu

Valentīna Šamaka — par 
Grāveru pagasta popularizēšanu.

Par sabiedrisko aktivitāti 
Grāveru pagastā pateicības rakstu 
saņēma Anita Uzule, Ģertrūde 
Stopule, Inese Egle, Vladimirs 
Petunovs, Svetlana Skorodihina, 
Anatolijs Bižāns, Jānis Račiks, 
Vadims Skorodihins.

Par finasiālu atbalstu pagasta 
pasākumu organizēšanai – Sergejs 
Lukašonoks, Juris Butevičs, Ju-

ris Laiviņš.
Margarita Mickeviča – par 

sociālo palīdzību iedzīvotājiem 
Grāveru pagastā.

Valentīna Leontjeva – par 
bērnu audzināšanu audžuģimenē.

Igors Platonovs – par vēstu-
res tradīciju saglabāšanu Grāveru 
pagastā.

Elfa Islamgarajeva – par ak-
tīvu iesaistīšanos pagasta attīstībā.

Ivita platonova – par aktīvu 
iesaistīšanos pagasta kultūras dzī-
vē.

Deju kolektīvam – par pagas-
ta popularizēšanu gan novadā, gan 
valstī.

Apsveikumi izskanēja arī vis-
jaunākajai pagasta iedzīvotājai, 
jaundzimušajai Karinai Čučinai.

Klātesošos priecēja Grāveru 
pašdarbības kolektīvi – amatier-
teātris, bērnu deju kolektīvs un 
vokālais ansamblis. Visi šim pa-
sākumam bija gatavojušies īpaši 
centīgi. Koncerta noslēgumā pir-
moreiz skanēja Grāveru himna „ 
Mēs Grāverieši”.

16. novembrī arī Šķelto-
vas Tautas namā notika Latvijas 
Republikas proklamēšanas gada-
dienai veltīts pasākums. Ikkatrs, 
kurš bija atnācis uz Tautas namu, 
lai godinātu un svinētu Latvijas 
valsts svētkus, varēja ļauties svētku 
sajūtām, patriotiskai un siltai at-
mosfērai, gūt baudījumu no svētku 
koncerta.

Pasākuma laikā klātesošos ar 
savām dziesmām un danču prog-
rammu priecēja folkloras kopa 
,,Dyrbyni” no Daugavpils. Ar ska-
nīgām melodijām Šķeltovas Tautas 
nama zāli pieskandināja akordeo-
niste Viktorija no Šķeltovas.

Pirmo reizi uz skatuves savu 
sniegumu rādīja Šķeltovas Tautas 
nama jaunizveidotais vokālais an-
samblis.

Šķeltovā ir izveidojusies skais-
ta tradīcija – sumināt Šķeltovas 
pagasta darbīgākos iedzīvotājus, 
kolektīvus un komandas par no-
zīmīgiem darbiem un nopelniem 
Šķeltovas pagasta attīstībā. Kul-
tūras, izglītības, sporta, veselības, 
sabiedriskajā, saimnieciskajā, pro-
fesionālajā darbībā, kā arī par ie-
guldījumu pagasta tēla veidošanā.

Latvijas Republikas prok-
lamēšanas gadadienai veltītaja 
pasākumā ar pateicībām ,,Par īpa-
šiem nopelniem Šķeltovas pagasta 
dzīvē” tika sumināti 13 Šķeltovas 
pagasta godprātīgākie, čaklākie, 
darbīgākie iedzīvotāji.

Z/s Ezermalas saimniecei Ani-
tai Miglānei –par nopelniem saim-
nieciskajā darbībā.

Šķeltovas pamatskolas sko-
lotājām Sarmītei Peipiņai un 
Jeļenai Kriviņai –par nopelniem 
izglītībā.

Annai Krekelei – par Peipiņu 
katoļu draudzes baznīcas reliģiskās 
kultūras stiprināšanu.

Vladimiram Afanasjevam 

un Šķeltovas pagasta futbola 
komandai – par sasniegumiem 
sportā.

Individuālā darba veicējām 
Antoņinai Zeļenkovai un Jeļenai 
Kozlovai – par seno un mūsdienu 
tradīciju saglabāšanu un populari-
zēšanu.

Anitai Podskočijai – par ak-
tīvu piedalīšanos projektu realizā-
cijā.

Šķeltovas FVP vadītāja Tat-
janai Levkovai – par ilggadēju un 
godprātīgu darbu veselības jomā.

Arvīda Sirotinam – par ak-
tīvu piedalīšanos sabiedriskajā 
dzīvē.

Sergejam Afanasjevam – par 
ilggadēju un apzinīgu darbu Šķel-
tovas pagastā.

Vokālā ansambļa ,,Zvonnica” 
vadītājai Ļenai Afanasjevai – par 
aktīvu piedalīšanos pagasta kultū-
ras dzīvē.

Valsts dzimšanas dienu 15.no-
vembrī svinēja Kastuļinas pa-
gasta iedzīvotāji. Kastuļinas pa-
gasts sevi pozicionē, kā lauksaim-
nieku pagastu, tāpēc tradicionāli 
valsts svētku svinībās tiek rīkota 
arī Zemnieku balle. Ar dziesmām 
un dejām tiek sveikti pagasta darba 
rūķi, kuru ikdienas darba pūles un 
artava tiek sniegta novadam un arī 
valstij.

Godināti lauku darba darītāji, 
pagasta zemnieki – Rimma Ro-
manova, Jevgēnijs Gorjačko, 
Vladislavs un Karīna Stivriņi, 
Ēriks un Zane Stivriņi, Alek-
sandrs Kahanovskis, Jeļena un 
Juris Murāni, Aivars Ļahs, Ma-
rija un Ivans Fedotovi, Georgijs 
un Lidija Gorbunovi, Ilona un 
Georgijs Karpovi, Elita un Jānis 
Barovski, Janīna Rubļevska.

Svētkos visus sveica Kastuļi-
nas pagasta pārvaldes vadītājs Pē-
teris Bekišs.

Pateicības vārdi tika teikti arī 
rudenī notikušās ziedu kompozī-
ciju izstādes uzvarētājiem – Jūli-
jai Zdanovskai, Diānai Gurskai, 
Danai Petrovai un Tatjanai Ano-
sovai.

Vakara vadītāji Karīna un Ser-
gejs stāstīja par Latvijas garo un 
smago ceļu uz neatkarību, Dzim-
tenes dabas skaistumu. Skanēja 
sirsnīgas un jaukas dziesmas, dzeja 
jauniešu izpildījumā. Patiess prieks 
bija par vakara viesiem – Šķeltovas 
vokālo ansambli „Zvonnica” un 
austrumu deju dejotājām. Pasāku-
ma noslēgumā visiem bija iespēja 
izmēģināt vingro dejas soli Valērija 
Zamjatina pavadījumā. Vakars no-
ritēja draudzīgā un mājīgā gaisotnē. 
Informāciju sagatavoja: 
Ivita Platonova, Grāveru TN va-
dītāja, Santa Klusa, Šķeltovas pa-
gasta pārvaldes sekretāre un Inese 
Nikitina, Kastuļinas TN vadītāja, 

Zane Ločmele, Aglonas no-
vada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste.

Mēs Latvijai! Turpinājums no 1.lpp.

Priežmalas pamatskolas direktors” 
komisija nolikumā noteiktā kārtībā 
nebija paziņojusi konkursa preten-
dentiem par rezultātiem un pama-
tojoties uz likuma „Par pašvaldī-
bām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
atcelts atklātā konkursa uz amatu 
„Aglonas novada pašvaldības 
Priežmalas pamatskolas direktors” 
komisijas lēmums.Nolemts sagata-
vot konkursa nolikumu un izsludi-
nāt konkursu uz Priežmalas pamat-
skolas direktora vakanto amatu.

Izskatot biedrības Preiļu NVO 
centrs” iesniegumu, piešķirts līdz-
finansējums 6,25 % apmērā no 
kopējām projekta izmaksām, kas 
sastāda summu Ls 50,20 (71,43 
euro) no budžeta sadaļas novada 
domes pārvaldes izdevumi bied-
rībai „Preiļu NVO centrs” pro-
jektam „Līdzdalības demokrātijas 
attīstības veicināšana Preiļu, Aglo-
nas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu 
novados” Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 2009.-
2014.gada perioda programmas 
„NVO fonds” apakšprogrammā 
„NVO atbalsta programma”

Aglonas novada domes deputāti 

nolēmuši uzdot Iepirkumu komisi-
jai veikt tirgus izpēti pašvaldības 
pārvaldes ēkas tehniskās doku-
mentācijas izstrādei, savukārt no-
vada domei pasūtīt pārvaldes ēkas 
( Somersetas ielā 12, Aglona) ski-
ču projektu, kā arī veikt topogrā-
fijas un ģeoloģijas izpētes darbus.

Izskatot Aglonas vidusskolas 
iesniegumu par transporta kustī-
bas ierobežošanu, nolemts uzstādīt 
ceļa zīmi Nr. 301 (IEBRAUKT 
AIZLIEGTS) Aglonas ciema Dau-
gavpils un Šķērsielas krustojumā.

Priekšsēdētāja H.Streiķe infor-
mēja deputātus par VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” vēstuli, kurā teikts, ka 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latga-
les reģionam nav informācijas par 
administratīvi teritoriālās reformas 
gaitā apspriestajiem grants ceļu 
asfaltēšanas darbiem uz autoceļa 
V636 Krāslava – Izvalta – Šķelto-
va – Aglona km 19,425 – 30,400. 
Novadu atbalsta programma, kas 
darbojās līdz 2009.gadam, pare-
dzēja atsevišķu autoceļu asfaltēša-
nu ar grants segumu, bet augstāk-
minētais ceļa posms šajā program-
mā nebija iekļauts. Laika posmā 

līdz 2016.gadam nav izstrādātas 
programmas, kas paredzētu grants 
seguma uzlabošanu uz asfaltbeto-
na segumiem.

Pašvaldības vēstule Satiksmes 
ministrijai izvietota – http://www.
aglona.lv/aktualitates/aglonas-pa-
svaldibas-vestule-lr-satiksmes-mi-
nistrijai/

Izskatīti sociālo pabalstu, soc.
palīdzības, zemes nomas, koku 
ciršanas, nekustamā īpašuma, atsa-
vināšanas procesa, zemes ierīcības 
un iepirkumu jautājumi.

08.novembrī – ārkārtas sēde
Nolemts neizvirzīt nevienu kan-

didatūru VARAM Atzinības raksta 
saņemšanai par sasniegumiem 
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, 
kultūras, izglītības, zinātnes vai 
saimnieciskajā darbā.

14.novembrī – ārkārtas sēde
Veikti grozījumi pašvaldības 

budžetā, apstiprināti iepirkuma 
rezultāti, pieņemts lēmums par ap-
balvojumu piešķiršanu.

Sīkāk par domes sēdē pieņem-
tajiem lēmumiem var iepazīties 
www.aglona.lv / Novada dome/ 
Sēžu protokoli.

це Аглонской средней школы-ин-
терната

Маре Ушацкой, заместителю 
директора Аглонской средней шко-
лы-интерната.

От Центра содержания государ-
ственного образовани при Мини-
стерстве образования и науки ЛР 
вручена почетная грамота всем 
школам края за вклад в организацию 
партиотического и гражданского ме-
роприятия цикла “Моя Латвия”.

От Министерства культуры ЛР и 
Латвийского национального куль-
турного центра вручена благодар-
ность за успехи в деле укрепления 
традиций праздника Песни и танца.

Священник Аглонской базилики 
Бернардс Вагалис напомнил участ-
никам праздника о самом главном 
– о сущности свободы, насколько 
каждому из нас она важна. Человек 
жаждет быть свободным, стремит-
ся делать то, что хочет, но над всем 
этим должна быть ответственность, 
долг и любовь к Богу.

Далее участники торжества могли 
получить частички задора и радости, 
накопить силы для новых трудов 
вместе с музыкальными коллекти-
вами – со смешанным хором Аглон-
ской базилики (руководитель Иева 
Лаздане), вокальным ансамблем 
“Knifs” (руководитель Гунтра Кузми-
на) из Резекне, духовым оркестром 
Прейльской Музыкальной и художе-
ственной школы (руководитель Олег 
Колесниченко).

16 ноября в Граверском НД в 
честь 95-летия независимости Лат-
вии прозвучал праздничный кон-
церт, в рамках которого прошло за-
ключительное мероприятие проекта 
Фонда Сороса – Латвия “Продолжай 
меняться”.

Приветственные слова и сердеч-
ные поздравления жителям Гравер-
ской волости произнесла управля-
ющая Айна Буинича, пожелав всем 
быть оптимистами и смотреть в бу-
дущее с новыми идеями и хорошими 
мыслями. Пожелала всем быть еди-
ными, работать и учиться на благо 
своей родины, любить себя, своих 
близких и отечество, чтобы все смог-
ли жить в мире и гармонии!

На мероприятии чествовали наи-
более активных жителей волости.

Янину Сеньковску (85 лет) – за 
организацию субботника по уборки 
территории озера Язинка.

Валентину Шамаку – за популя-
ризацию Граверской волости.

Почетные грамоты Граверской во-
лости за общественную активность 
получили Анита Узуле, Гертруда 
Стопуле, Инесе Эгле, Владимир 
Петунов, Светлана Скородихина, 
Анатолий Бижан, Янис Рачик, Ва-
дим Скородихин.

За финансовую поддержку в ор-
ганизации мероприятий волости – 
Сергея Лукашонока, Юриса Буте-
вича, Юриса Лайвиньша.

Маргариту Мицкевичу – за со-
циальную помощь жителям Гравер-
ской волости.

Валентину Леотьеву – за воспи-
тание приемных детей.

Игоря Платонова – за сохране-
ние исторических традиций Гравер-
ской волости.

Эльфа Исламгараева – за ак-
тивное приобщение к развитию во-
лости.

Ивиту Платонову – за активное 
участие в культурной жизни воло-
сти.

Танцевальному коллективу – 
за популяризацию волости в крае и 
стране.

Прозвучали поздравления и в 
честь самой молодой жительницы 
волости – новорожденной Карины 
Чучиной.

Присутствующих порадовали 
своими выступлениями коллективы 
художественной самодеятельности 
Граверской волости – любитель-
ский театр, детский танцевальный 
коллектив и вокальный ансамбль. К 
этому мероприятию все готовились 
особенно тщательно. В заключении 
концерта впервые прозвучал гимн 
Гравери “Mēs grāverieši”.

16 ноября в Шкельтовском 
НД в честь 95-летия независимо-
сти Латвии прошло мероприятие. 
Каждый, кто пришел на торжество, 
прочувствовал праздничное настро-
ение, патриотическую и теплую ат-
мосферу, получил удовлетворение 
от концерта. Присутствующих по-
радовал своими песнями и танцами 
фольклорный коллектив из Даугав-
пилса “Dyrbyni”. Зал НД заполнили 
звонкие мелодии аккордеонистки 
Виктории из Шкельтова. Впервые на 
сцене выступал недавно созданный 
вокальный ансамбль.

В Шкельтова сформировалась 
прекрасная традиция чествовать 
самых активных жителей, отмечать 
самые успешные комады и коллек-
тивы волости в самых различных 

областях – в сфере культуры, об-
разования, спорта, в общественной, 
хозяйственной, профессиональной 
деятельности, за вклад в развитие и 
создания образа волости. На торже-
стве были отмечены самые трудо-
любивые, сознательные, деятельные 
жители за особые заслуги в жизни 
Шкельтовской волости.

Хозяйку к/х Эзермалас Аниту 
Миглане – за слуги в хозяйственной 
деятельности.

Учителей Шкельтовской основ-
ной школы Сармите Пейпиню и 
Елену Кривиню – за заслуги в сфе-
ре образования.

Анну Крекеле – за укрепление 
религиозной культуры общины Пей-
пиньской католической церкви.

Владимира Афанасьева и фут-
больную команду Шкельтовской во-
лости – за достижения в спорте.

Самозанятых Антонину Зелен-
кову и Елену Козлову – за сохране-
ние и популяризацию старинных и 
современных традиций.

Аните Подскочия – за активное 
участие в реализации проектов.

Руководителю Шкельтовского 
фельдшерского-акушерского пункта 
Татьяне Левковой – за многолет-
нюю и честную работу в сфере здра-
воохранения.

Арвиду Сиротину – за активное 
участие в общественной жизни во-
лости.

Сергею Афанасьеву – за много-
летнюю и честную работу в Шкель-
товской волости.

Руководителя вокального ансам-
бля “Звонница” Лену Афанасьеву 
– за активное участие в культурной 
жизни волости.

Жители Кастулинской волости 
День рождения государства празд-
новали 15 ноября. Кастулинцы по-
зиционируют себя как волость кре-
стьян, поэтому традиционно в этот 
праздник организуют Бал крестьян. 
Песнями и танцами поздравляли жи-
телей, которые успешно трудятся во 
благо края и государства. Чествовали 
крестьян волости: Римму Романову, 
Евгения Горячко, Владислава и 
Марию Стивриней, Эрика и Зане 
Стивриней, Александра Каханов-
ского, Елену и Юриса Муранов, 
Айвара Ляха, Марию и Ивана 
Федотовых, Георгия и Лидию Гор-
буновых, Илону и Георгия Карпо-
вых, Элиту и Яниса Баровских, 
Янину Рублевску.

Поздравил всех с праздником 
руководитель управления Петерис 
Бекиш. Слова благодарности были 
высказаны и победителям уже про-
шедшей выставки композиций цве-
тов – Юлии Здановской, Диане 
Гурской и Татьяне Аносовой.

Ведущие вечера Карина и Сер-
гей рассказали о длинном и труд-
ном пути Латвии к независимости. 
Звучали сердечные и прекрасные 
песни, стихи в исполнении молоде-
жи. Истинную радость доставило 
выступление гостей вечера – Шкель-
товского вокального ансамбля 
“Звонница” и коллектива восточных 
танцев. В конце вечера всех пригла-
сил потанцевать Валерий Замятин. 
Вечер прошел в дружеской и уютной 
обстановке.

Материалы подготовили Ивита 
Платонова, руководитель Гравер-
ского НД, Санта Клуса, секретарь 

управления Шкельтовской волости, 
Инесе Никитина, руководитель 

Кастулинского НД, 
Зане Лочмеле, специалист по 

связям с общественностью 
Аглонской краевой думы.

депутаты постановили заключить договоры 
с Екабпилсской краевой думой и Даугав-
пилсской краевой думой для проведения 
взаиморасчетов самоуправлений за услуги, 
предоставляемые образовательными учреж-
дениями.

Принимая во внимание открытое письмо 
Э.Вилюмы и в связи с тем, что результаты 
открытого конкурса «Директор основной 
школы Приежмальского самоуправления 
Аглонского края» не были сообщены пре-
тендентам и в соответствии с 27 пунктом 1 
части 21 статьи Закона о самоуправлениях, 
решение комиссии конкурса «Директор 
основной школы Приежмальского само-
управления Аглонского края» было отмене-
но. Постановили подготовить положение о 
конкурсе и объявить конкурс на вакантную 
должность директора Приежмальской ос-
новной школы.

Рассмотрев заявление общества «Пре-
йльский центр негосударственных органи-
заций», выделено дополнительное финан-
сирование в размере 6,25 % от общей стои-
мости проекта «Способствование развитию 
демократии сотрудничества в Прейльском, 
Аглонском, Варкавском, Риебиньском и 
Ливанском краях», что составляет 50, 20 ла-
тов (71,43 евро) из части бюджета расходы 
управления краевой думы общества «Пре-
йльский центр негосударственных организа-

ц и й » , 
п р о -

граммы «Фонд негосударственных органи-
заций», подпрограммы «Программа под-
держки негосударственных организаций» на 
период с 2009 года по 2014 год финансового 
инструмента европейской экономической 
зоны.

Депутаты Аглонской краевой думы ре-
шили поручить комисии по закупкам ис-
следовать рынок по услугам разработки 
технической документации здания управле-
ния по адресу ул. Сомерсетас – 12, Аглона, 
а краевой думе предложено заказать проект 
эскизов, провести исследовательские топо-
графические и геологические работы.

Рассмотрев заявление Аглонской сред-
ней школы об ограничении транспортного 
движения, решено установить дорожный 
знак №301 (въезд запрещен) в поселке 
Аглона на перекрестке улиц Даугавпилс и 
Шкерсиела.

Председатель Стрейке Х. проинформи-
ровала депутатов о письме от VAS „Latvijas 
Valsts ceļi”, в котором говорится, что у Лат-
гальского региона VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
нет информации о переговорах об асфаль-
тирования грунтовых дорог на автодороге 
V 636 Краслава – Извалта – Шкельтова 
– Аглона (19,425-30,400 км) в процессе ад-
министративно территориальной реформы. 
Программа поддержки краев, действовав-

шая до 2009 года, предусматривала асфаль-
тирование отдельных дорог с грунтовым 
покрытием, но участок вышеназванной ав-
тодороги не был внесен в эту программу. В 
период времени до 2016 года не разработа-
но программ, которые предусматривали бы 
улучшение грунтового покрытия на асфаль-
тобетонных покрытиях.

Письмо самоуправления Министер-
ству сообщения – http://www.aglona.lv/
aktualitates/aglonas-pasvaldibas-vestule-lr-
satiksmes-ministrijai/

Рассмотрены вопросы социальных посо-
бий, социальной помощи, вопросы об арен-
де земли, вырубке деревьев, о недвижимой 
собственности, о процедуре отчуждения, о 
землеустройстве и вопросы по закупкам.

8 ноября – на внеочередном заседании 
думы решено не выдвигать в Министерство 
охраны среды и регионального развития 
кандидатуру на награждение почетной гра-
мотой за достижения в области обществен-
ной, культурной жизни края, за вклад в хо-
зяйственной сфере и науку.

14 ноября – внеочередное заседание. 
Поправки в бюджете муниципалитета, ут-
верждены результаты закупок и принято 
решение о предоставлении к награждению. 
Подробнее о решениях, принятых на засе-
дании думы, можно познакомиться на стра-
нице сайта www.aglona.lv/Novada dome/Sēžu 
protokoli

Мы - Латвии! Продолжение с 1стр.

Domes sēdēs skatītais. Turpinājums no 1.lpp. Рассмотренное на заседаниях думы. Продолжение с 1стр.
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Projektu norises

SAC „Aglona” 
ierīkots augļu 
dārzs
SAC „Aglona” iemītnieku sirdīs 
ir iemājojusi prieka dzirksts, kas 
nespēs izdzist vēl ilgi jo ilgi. Šo ne-
viltoto prieku un gandarījumu par 
paveikto darbu ir sniegusi biedrība 
„Preiļu rajona partnerība” un Aglo-
nas novada dome, apstiprinot Mazo 
grantu projektu konkursā „Iedzīvo-
tāji veido savu vidi” iniciatīvas gru-
pas iesniegto projektu „Augļu koku 
un krūmogulāju iegāde SAC „Ag-
lona” iemītnieku veselīga uztura un 
māju sajūtu radīšanai”.
Projekta mērķis – veicināt iemīt-
nieku aktivitātes un veselīga uztura 
pilnveidošanu SAC „Aglona” ie-
mītniekiem.

Iecerētās idejas īstenošanai Aglonas 
novada dome piešķīra 294.49 LVL 
lielu finansējumu.
Projekta aktivitāšu rezultātā pie-
šķirtais finansējums, tika izlietots 
tīruma sakopšanas darbiem, aiz-
sargsieta, trūdvielu un 78 augļu 
koku un krūmogulāju stādu iegādei 
Kopīgiem spēkiem un īstenojot ie-

ceri, esam dāvājuši SAC „Aglona” 
iemītniekiem daudzveidīgām šķir-
nēm bagātu augļu dārzu, kurā sev 

kāroto augli un ogu varēs nobaudīt 
ikviens.
Lielāku gandarījumu par noplūkto 
dabas velti iemītniekiem sniegs arī 
apziņa par to, ka tie būs viņu cītīga 
daba rezultātā izaudzētie, koptie 
augļi un ogas. Stādu kopšanas dar-
bus atvieglos arī iegādāto šķirņu 
veidi, jo projekta laikā tika izvēlētas 
šķirnes, kuru kopšanai nav nepie-
ciešamas lielas priekšzināšanas, un 
tās ir pielāgotas Latgales klimatam.
Iniciatīvas grupa un SAC „Aglona” 
iemītnieki izsaka pateicību Aglonas 
novada domei un biedrībai „Preiļu 
rajona partnerība” par projekta kon-
kursa organizēšanu un finansiālā 
atbalsta sniegšanu. Sakām lielu pal-
dies arī Z/S „Ziediņi” kolektīvam 
par sniegtajiem padomiem augļu 
dārza ierīkošanā.

Gunta Grigule 
Projekta koordinatore

Grāveru iedzīvotāji 
veido savu vidi 

Uzlabojot iedzīvotāju dzīves kva-
litāti, labiekārtojot un apzaļumojot 
estrādi, vasaras brīvā laika pavadī-
šanas teritoriju, un radot ilgtspējīgu 
ciema attīstību, Grāveru  pagasta 
biedrība ,,Mēs Grāveriem” reali-
zējusi projektu ,,Grāveru pagasta 
estrādes apkārtnes apzaļumošana”.
Biedrības komanda kopā ar aktī-
viem Grāveru pagasta iedzīvotā-
jiem labiekārtoja un apzaļumoja 
apkārtni, tā padarot pievilcīgāku 
šogad jaunatklātās Grāveru estrādes 
un pagasta pārvaldes ēkas teritoriju. 

Par projekta līdzekļiem biedrība 
iegādājās tūjas dzīvžogiem, uzstā-
dīja stacionāro gaļas cepšanas ierīci 
(mangālu) pie Jazinkas ezera.
Projekts realizēts pateicoties bied-
rībai “Preiļu rajona partnerība”, 
kas sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, 
Aglonas, Vārkavas novadu domēm 
organizēja mazo grantu projektu 
konkursu ,,Iedzīvotāji veido savu 
vidi”, kura galvenais mērķis ir uz-
labot dzīves fizisko un sociālo kva-
litāti, izmantojot iedzīvotāju privāto 
iniciatīvu. Aglonas novada dome 
projektu konkursam šogad piešķīra 
1200,- Ls. Katra pagasta iniciatīvai 
projekta finansējums nepārsniedza 
300,-Ls. 

„Biedrība „Mēs Grāveriem” patei-
cas visiem, kas piedalījās projekta 
realizēšanā, estrādes  tēla veidošanā. 
Projekta rezultātā vēlamies celt pa-
gasta iedzīvotāju lepnumu par savu 
ciemu. Mūsu biedrība- par tīrību un 

dzīves kvalitātes uzlabošanu savā 
pagastā,” atzinusi biedrības valdes 
priekšsēdētāja Ivita Platonova.

Šķeltovas pagasta vide 
kļūst arvien pievilcīgāka
Jau ir aizritējuši vairāki mēneši kopš 

tika apstiprināts biedrības ,,Alksniena” 
iesniegtais projekts ,,Sakopts un tīrs 
Šķeltovas ciems”, kura mērķis bija sa-
koptas un labiekārtotas Šķeltovas ciema 
teritorijas veicināšana, lauku teritorijas 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Projekts realizēts pateicoties biedrībai 
“Preiļu rajona partnerība”, kas sadarbī-
bā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas 
novadu domēm organizēja mazo grantu 
projektu konkursu ,,Iedzīvotāji veido 
savu vidi”, kura galvenais mērķis ir 
uzlabot dzīves fizisko un sociālo kvali-
tāti, izmantojot iedzīvotāju privāto ini-
ciatīvu. Aglonas novada dome piešķīra 
1200, – Ls, bet katra pagasta iniciatī-
vai projekta finansējums nepārsniedza 
300,-Ls.
Vasara pagāja nemanot, tik pat spraigi 
tika realizētas projekta aktivitātes.
Projekta darbības laikā pie pagasta pār-
valdes ēkas tika uzstādīta metāla mis-
kaste, kas sekmēs sakoptu teritoriju.
Gaismas stabos tika uzstādīti ziedoši 
puķu podi, kas radīja krāšņu koptēlu 
visas centrālās ielas garumā.
Tika izveidots ciema nosaukuma kom-

plekts, kurš tagad kalpos kā atpazīstamī-
bas zīme ciemam.
Neatņemama Šķeltovas ciema vizītkar-
te ir puķu dobes un akmeņdārzi, lai tos 
papildinātu un vēl vairāk izceltu tika ie-
gādāti jauni apstādījumi.
Apkārtējā vide ir tā, kura tiešā veidā ie-
tekmē ikviena iedzīvotāja dzīves kvali-
tāti – vēlēšanos strādāt, dzīvot un palikt 
savā dzimtajā ciemā.
Sakām sirsnīgu paldies visiem, kas ie-
saistījās, atbalstīja, izteica savus priekš-
likumus projekta aktivitāšu īstenošanas 
procesā!
Latvijas skaistums mīt laukos, tāpēc 
saudzēsim un rūpēsimies arī turpmāk 
par vidi, kurā mēs dzīvojam!

Santa Klusa
Biedrības ,,Alksniena”  
valdes priekšsēdētāja.

Ūdenssaimniecības attīstība 
Jaunaglonas ciemā
Eiropas reģionālās attīstības fonds ir ap-
stiprinājis projektu “Ūdenssaimniecības 
attīstība Aglonas novada Jaunaglonas 
ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/095), kura rezultātā ir paredzēta 
jauna urbuma izbūve, ūdenstorņa re-
novācija, ūdens sagatavošanas stacijas 
izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija, 1,25 km garumā pa-
plašināti un rekonstruēti ūdensvadi, 
pašteces kanalizācija 1,56 km garumā, 
kanalizācijas sistēmas izbūve un dīzeļ-
ģeneratora iegāde. 
Projekta kopējās izmaksas sastādīs 602 

662,16 LVL - līdzfinansējums no Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda līdzek-
ļiem – LVL298 691,70 LVL jeb 85%, 

Aglonas novada pašvaldības finansē-
jums - LVL 52 710,30 LVL jeb 15%, 
bet neattiecināmās izmaksas, tajā skaitā 
PVN sastāda 251 260,16 LVL.
Projekts tiks īstenots ERAF darbības 
programmas “Infrastruktūra un pakal-
pojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitā-
tes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 

16 mēneši no vienošanās spēkā stāšanās 
dienas -  1.10.2013.
Š.g. 6. novembrī tika izsludināts ie-
pirkums būvdarbu veikšanai objektā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 
novada Jaunaglonas ciemā”. Būvdarbu 
uzsākšana tiek plānota 2014. gada pa-
vasarī.

25.oktobrī Krāslavas kultūras namā notika 
lauksaimnieciskā gada noslēguma pasā-
kums “Saimnieks 2013”, kurā tika sumi-
nāti Krāslavas novada, Dagdas novada un 
Aglonas novada zemnieki.
A/S “Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs 
Jāzeps Šņepsts pateicās Aglonas novada 
lielākajiem piensaimniekiem, kuri nodod 

savu produkciju A/S “Krāslavas 
piens” – Z/S “Ezermala” (Anitai 

Miglānei) no Šķeltovas pagasta, Andrim 
Plonišam un Z/S “Pakalni” no Grāveru 
pagasta.
 Z/ S ‘’Ezermala’’, kā zemnieku saimnie-
cība darbojas no 2004 gada. Tā ir viena 
no nedaudzajām saimniecībām, kur tēva 
iesākto darbu turpina meita. Bioloģiskā 
saimniecība ražo ekoloģiski tīru pārtiku.

Andris Plonišs un arī Z/S “Pakalni” ar 
piensaimniecību nodarbojas kopš 2001.
gada.
Pasākuma gaitā Aglonas novada domes 
priekšsēdētāja H.Streiķe sveica pasākuma 
rīkotājus, Krāslavas novada domi, un lauk-
saimniekus, novēlot arī turpmāk nepagurt 
darīt savu godpilno darbu, kas nodrošina, 
lai citiem cilvēkiem galdā vienmēr ir mai-
ze un ēdiens.

Aglonas novada Tēvzemes nedēļas ieskaņā – 10.no-
vembrī – notika sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas 
akcijaun koncerts “Dziesma Latvijai un ikvienam”. Pat-
riotiskā un sirsnīgā noskaņa klātesošajiem radīja savas 
valsts un novada piederības un kopības sajūtas. 

Koncertā piedalījās Aglonas KC jauktais vokālais an-
samblis, Vārkavas novada jauniešu folkloras kopa “Su-
dobri”, TDA “Saime” no Daugavpils.

Lāčplēša dienas svinības aizritēja konkursa “Vīru spē-
les” ietvaros un svinīgā lāpu gājienā. “Vīru spēles” Ag-
lonas sporta hallē sākās ar jaunsargu demonstrējumiem, 
bet Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
centrā “Strops” ar Zemessardzes prezentāciju. Vērojot 
konkursa norisi un uzklausot jauniešu teikto, radās pār-
liecība, ka nepieciešamības gadījumā jaunieši ir gatavi 
darīt visu, lai sargātu dzimtenes brīvību un neatkarību.

Konkursā “Vīru spēles” piedalījās piecas brašas ko-
mandas – divas no Aglonas vidusskolas, Grāveru pa-
matskolas, Aglonas internātvidusskolas un Priežmales 
pamatskolas. Katrā komandā bija seši jaunieši. Savukārt 
12 jaunieši konkursā startēja individuālajā konkurencē. 

Pasākuma rīkotāji bija sagatavojuši sarežģītus, bet tai 
pašā laikā interesantus pārbaudījumus. Skanot atbalstī-
tāju, karsēju saucieniem jauniešiem bija jāpārvar dažādi 
šķēršļi, jādemonstrē spēks, izturība un arī veiklība.

Uzvarētāji komandu sacensībā:
Priežmales pamatskola – I vieta . Komandas sastāvs – 

Edgars Timofejevs, Pēteris Stivriņš, Vladimirs Bebris, 
Iļja Kuzmins, Sergejs Šatilovs, Dmitrijs Artjomovs.

Aglonas vidusskolas I komanda – II vieta;
Aglonas internātvidusskola – III vieta.
Individuāli:
I vieta – Guntis Pastors;

II vieta – Andris Rudzītis;
III vieta – Agris Dombrovskis. 
Visi trīs jaunieši no Aglonas vidusskolas.
Lāčplēša diena nav iedomājama bez svecīšu liesmu 

gaismas un arī lāpu gājiena. Vakarpusē atpūtas dārzā pie 
Aglonas vidusskolas tika izveidota gaismotā simboliskā 
Latvijas karte un sākās lāpu gājiens. Ar skanīgām Lat-
vijas karavīru dziesmām, labām domām par Dzimteni 
visi devās lāpu gājienā, kas izgaismoja Aglonas ielas. 
Pēc gājiena visi pulcējās pie kultūras centra, kur ikvie-

nu sasildīja ugunskura liesmas, karavīru tradicionālais 
ēdiens – putra, kā arī sarunas par pašu svētāko – tēvze-
mes brīvību.

Zane Ločmele
Aglonas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieminot brīvības cīņas un valsts tapšanu

Tēvzemes pasākumi Aglonas in-
ternātvidusskolā ir mūsu dāvana 
Latvijas valstij 95. dzimšanas dienā. 
Katra klase veidoja, zīmēja svei-
cienu Latvijai.  Latvija mums ir kā 
gaismas stars.
Svētku nedēļu krāšņāku dara starp-
novadu vizuālās mākslas olimpiā-
des darbu –plakātu „Latvijai – 95!”  
izstāde skolas bibliotēkā.
11.novembrī klasēs iededzām svecī-
tes, lai atcerētos Lāčplēša kara orde-
ņa kavalierus un brīvības cīņu dalīb-
niekus. 12. novembri skolēni gaidīja 
ar nepacietību, jo bija paredzēta tik-
šanās ar vēsturnieku, Latgales karo-
ga un Aglonas ģerboņa autoru Māri 
Rumaku. Sarunas tēma – latgaļi līdz 
13.gs., latgaļu identitāte, jo katram 
ir svarīgi apzināties savas saknes, 
etnisko piederību. Tieši 2013.gads 
ir nozīmīgs latgaļiem, jo rakstītajos 
vēstures avotos, Nestora hronikā 
„Pagājušo laiku stāsts”  1113.gadā 
minēti latgaļi.
Izrādās, mēs varam būt lepni, jo 
latgaļiem bijuši  krāšņi tērpi, daudz  
rotu  un varenu ieroču. Māris Ru-
maks darbojas Kroma kalna brōlistē 
– vēstures draugu kopā. Viņš iepa-
zīstināja ar šīs biedrības aktivitātēm, 
stāstīja par rotaslietu, apģērbu izga-
tavošanu, balstoties uz arheoloģisko 

materiālu – Latgales kapulaukos 

– Ludzas Odukalnā, Kivtu  un Kris-
tapiņu  kapulaukā atrastajām senlie-
tām. Tas daudziem šķita interesanti, 
jo Kristapiņu  kapulauks atrodas 
netālu no mūsu skolas.
Skolēniem bija iespēja izmēģināt, 
kā jutās latgaļu karavīrs, uzvelkot 
bruņukreklu, bruņucepuri un paņe-
mot rokās divasmens zobenu.
Stāstījumu par sieviešu tērpiem pa-
spilgtināja brīnumainās pārvērtības 
– Baiba Rumaka tika ietērpta seno 
latgaļu tērpā ar daudzajām rotām 
– gredzeniem, aprocēm, kaklariņ-

ķiem, saktām. Cerams, ka redzētais 
un piedzīvotais skolēnus izjūtās tu-
vinās 9.-13.gs. Latgales vēsturei un 
mudinās pašiem pētīt savas dzimtas 
vēsturi.
Karogs ir emocionāli svarīgs sim-
bols, tā uzskata  Māris Rumaks, kurš 
pats ir gan Aglonas novada ģerboņa, 
gan Latgales karoga autors. Viņš 
stāstīja, kā veidojis Aglonas novada 
ģerboni, par heraldiskajiem simbo-
liem, krāsām. Aktīvākie, zinošākie 
skolēni dāvanā saņēma Aglonas 
novada  un Latgales piespraudes. 
Varam piekrist, ka Latvijai vajadzīgi  
tādi uzņēmīgi, pašapzinīgi cilvēki.

„Te man savu mūžu zarot
Un pa lapai projām dot –
Šajā zemē pavasarot,
Šajā zemē rudeņot.”
                            /J.Sirmbārdis/
13., 14. un 15. novembrī  Tēvzemes 
nedēļas pasākumu ietvaros notika 
erudīcijas konkursi par Latviju 1.-
4., 5.-8. un 9.-12.kl. komandām, 
kā arī Latvijas 95.dzimšanas dienai 
veltīts koncerts, kuru sniedza Preiļu 
KC deju kopa „Dancari”.

Dzintra Rateniece 
Aglonas internātvidusskolas 

vēstures skolotāja

Tēvzemes nedēļas pasākumi Aglonas internātvidusskolā

Lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sa-
dzīves mantojumu, 24. oktobrī Latvijas lauku 
tūrisma uzņēmēji tika apbalvoti ar kultūras zīmi 
“Latviskais mantojums”. Šogad tā ir otrā reize, 
kad tūrisma uzņēmējiem tiek piešķirta atzinības 
zīme par latviskiem ēdieniem, tradīcijām, amata 
prasmēm un latvisko vidi. Atzinību par ieguldīto 
darbu saņēma 16 latviskuma daudzinātāji, to-
starp arī Aglonas Maizes muzejs.
Pasākums Igates pilī pulcināja kopā gandrīz 200 
tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” biedru, sa-
darbības partneru un ārvalstu viesu, lai atskatītos arī uz sasniegto pa-
gājušajā gadā, paveikto 20 gados, pārrunātu aktualitātes lauku tūrismā 
un pateiktos cilvēkiem par latviskās identitātes saiknes saglabāšanu ar 
mūsdienu dzīvi, demonstrējot to tūrismā.
Zīmi “Latviskais mantojums” Aglonas Maizes muzeja vadītāja Vija Ku-
diņa saņēma par maizes kultūras daudzināšanu. Apsveicam!
Zīmes saņēmējiem plānots informatīvs atbalsts, lai vietējie un ārvalstu 
ceļotāji atpazītu latviskā mantojuma vietas Latvijā. Latviskā mantojuma 
zīme tiek piešķirta kopš 2013. gada pavasara sadarbībā ar LR Kultūras 
ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.

24 октября предприниматели Латвийского 
сельского туризма были награждены знаком 
“Латвийское наследие”. В этом году уже вто-
рой раз предпринимателям сферы туризма 
вручаются почетные знаки за сохранение и 
распространение латышских народных тради-
ций, национальной кухни, народных ремесел. 
Знак признания получили 16 предпринимате-
лей, среди которых и Аглонский музей хлеба.  
На мероприятие в Игатском замке собралось 
почти 200 членов ассоциации cельского туриз-
ма “Сельский путешественник”, партнеров и 

зарубежных гостей, чтобы подвести итоги работы, проделанной за 
20 лет, поговорить об актуальностях  сельского туризма  и выразить 
благодарность людям за сохранение корней национальной идентич-
ности и непрерывной связи с современностью, демонстрируя это на 
примере туризма. За сохранение и распространение традиций почет-
ным знаком “Латвийское наследие” была награждена руководитель 
Аглонского музея хлеба Вия Кудиня. Поздравляем! Планируется 
обеспечить информативную поддержку всем предпринимателям, 
получившим этот знак, чтобы местные и зарубежные путешествен-
ники легко узнавали такие места Латвии. Почетный  знак “Латвий-
ское наследие” был учрежден при содействии  Министерства куль-
туры ЛР и Союза Латвийских самоуправлений  весной 2013 года.

Aglonas Maizes muzejam 
pasniegta kultūras zīme 
“Latviskais mantojums”

Optimisms, dzīves mīlestība un kopības 
sajūta valdīja Aglonas kultūras centra rī-
kotajā Senioru vakarā, kas notika 25.ok-
tobrī. Ar labām domām un krāsainiem 
atpūtas mirkļiem bija gaidīts ikviens Ag-
lonas novada seniors. 
Aglonas kultūras centrā pulcējās seniori 
no katra novada pagasta, kā arī no SAC 
„Aglona”un Valsts sociālās aprūpes cen-
tra “Latgale” filiāles “Krastiņi”. 
Atkaltikšanās prieks, atpūta, jautrā gaisot-
ne sarīkojumu padarīja īpašu un emocio-
nāli gaišu.
Uzsverot cilvēka mūža un likteņa sūtību, 
pateicoties senioriem par viņu mūža vei-
kumu, darba gadiem un nenovērtējamo 

devumu gan savām ģimenēm, gan apkār-

tējiem ļaudīm, seniorus uzrunāja Aglonas 
novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe. 
Par muzikālo labsajūtu rūpējās nova-
da pašdarbības kolektīvi. Ar skanīgām 
dziesmām seniorus sveica sieviešu vokā-
lais ansamblis (vadītāja Elīna Šķipāne), 

folkloras kopa „Olūteņš” (vadītāja Marta 
Bicāne). Azarta un degsmes sajūtas rai-
sīja Grāveru līnijdeju kolektīvs (vadītāja 
Inta Beikule). Humora devu sniedza 
teatralizētais skečs Grāveru pašdarbnie-
ku izpildījumā. Savukārt Aglonas teātra 
kolektīvs (vadītāja Inga Sprūģe) izspēlēja 
ainas iz dzīves skečā „Sapņu līgava”.
Dejas solī griezties aicināja muzikants 
Romualds Kairāns.
Pārsteiguma momentu bija sagatavojuši 
Grāveru pagasta seniori, pasniedzot sa-
vām pašdarbniecēm pašu sarūpētos ziedu 
pušķus.
Aglonas kultūras centrs pateicas visiem 
senioriem, kuri atvēlēja laiku un iespēju 
apmeklēt šo pasākumu.

Senioru atpūtas vakars
Pateicība  novada piensaimniekiem

25 октября в Краславском ДК прошло 
заключительное мероприятие “Хозяин 
2013”, на котором чествовали крестьян 
Краславского, Дагдского и Аглонского 
краев.
Председатель правления А/О “Прейлю 
сиерс” Язепс Шнепстс выразил благо-
дарность крупнейшим производителям 
молока Аглонского края, которые сдают 

свою продукцию А/О “Краславас пи-
енс” – Аните Миглане, к/х “Эзермала” 
из Шкельтовской волости, Андрису Пло-
нишу и к/х “Пакалны” из Граверской во-
лости.
К/х “Эзермала” как крестьянское хозяй-
ство действует уже с 2004 года. Это одно 
из немногих хозяйств, в котором дело, 
начатое отцом, продолжает дочь. Биоло-

гическое хозяйство производит экологи-
чески чистые продукты.
Андрис Плонишс и к/х “Пакалны” зани-
маются молочным производством с 2001 
года. Председатель Аглонской краевой 
думы Х.Стрейке приветствовала орга-
низаторов мероприятия, Краславскую 
краевую думу и крестьян, пожелала им 
и впредь трудиться без устали, выполняя 
почетную работу, чтобы на столах у лю-
дей всегда был хлеб и еда.

Благодарность производителям молока Аглонского края

Аглонскому музею хлеба 
вручен почетный знак 
«Латвийское наследие»
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... pa mirdzošu staru 
sargeņģeli balto garu 
dvēseli aiznesa debesu kalnā. 
Oktobrī Aglonas novadā mūžībā aizvadīti: 
Monika Maļcāne (1926) 
 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

To mīlas dzirksteli, kas sirdī krita,

No dzīves aukstiem vējiem sargājiet.

Lai nedziest tā, lai neiedegas cita,-

Ceļš, kopā sākts, līdz galam jānoiet.

Kopējo dzīves ceļu sākot,  
sirsnīgi sveicam  

Andīnu Ruhmani un  
Viktoru Čerņavski. 

SIA “SPERO SK” piedāvā:
• Bīstamo, bojāto vai traucējošo koku un zaru zāģēšanu: 
kapos, pie baznīcām, virs elektrolīnijām, jumtiem, kā arī citās 
sarežģītās vietās (vidējā cena 40 Ls par vienu koku)
• Celmu frēzēšanu (0,35 Ls* par 1cm).
Katram klientam piedāvājam individuālu pieeju un piemērotu 
risinājumu. Garantējam kvalitāti un operatīvu darbu! 
Strādājam visā Latvijā
Tālr.: +371 26808200; + 371 29419522
E-pasts: info.sperosk@inbox.lv; www.sperosk.lv

Pārdod:13,14,15,16 collu riepas; metāla un alumīnija diskus; 
velosipēdus.  
T. 29479733

SIA „DEITILDE” piedāvā autopacēlāja, autokrāna, 
miniekskavatora un stalažu nomu. Mežistrādes pakalpojumi.
T. 29516113

Dzimtsarakstu nodaļas aktualitātes Sludinājumi

Lai popularizētu atstarotāju nozīmi 
diennakts tumšajā laikā, Aglonas in-
ternātvidusskolas Skolēnu Dome katru 
gadu oktobra beigās rīko pasākumu 
„Gaismas nakts”.

Pasākums notiek vakarā, Skolēnu 
dome izvieto kontrolpunktus pa visu 
Jaunaglonu. Dalībnieki tiek sadalīti ko-
mandās. Katram dalībniekam noteikti 
jābūt atstarotājam un uz visu komandu 
vismaz vienam kabatas lukturītim, lai 
izgaismotu ceļu. Komandām jāatrod 
visi kontrolpunkti un katrā jāizpilda 
kāds uzdevums, par kuru var saņemt 
noteiktu punktu skaitu. Uzdevumi ir 
dažādi – jautājumi par drošību, pirmās 
palīdzības sniegšana, ugunskura iekur-
šana, telts celšana, mezglu siešana, zā-
baka mešana u.c.

Pēc lielā skrējiena visi pulcējas zālē, 
kur notiek apbalvošana un pēc tam kopā 
dziedāšana.

Šogad visvairāk punktu ieguva un 
visātrāk izskrēja visus kontrolpunktus 
4.klase.

Māra Ušacka, Aglonas internātvi-
dusskolas direktora vietniece

Aglonas internātvidusskolas 
Skolēnu Domes pasākums 

„Gaismas nakts”

Aglonas BJBLPC „Strops” aicina apmeklēt  interešu izglītības nodarbības . 
Darba laiks  - 10:00 – 18:00
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa t. 28619667, 65324292

N
.p

.k
.

Nodarbība, 
vadītājs

Vecuma 
grupa Dienas Laiks Telpa

Hobijdarbnīcas 14:00-
16:00 2.

1 Ģitārspēle
I.Kalvāns

Visi in-
teresenti Pk. 15:10 4.

2 Dziedošie cāļi
E.Šķirpāne

Pirms-
skolas Pk. 16:30 4.

3 Es protu,
I.Gribuška 1.-7.kl Ot. 14:30 2.

4 Datorpulciņš,
I.Gribuška 2.-7.kl Ot. 15:10 1.

5
Veselības 

vingrošana,
I.Mežiniece

Visi in-
teresenti Ct. 16:00 Zāle

6
Radošā angļu 

valoda,
K.Stivriņa

Pirms-
skolas Ot. 15:20 4.

7 Tautu dejas,
D.Staškeviča

Pirms-
skolas Ot. 17:00 Zāle

8
Tūrisma 
pulciņš,

J,Šņukuts
Visi in-

teresenti Tr. 15:00 3.

9
Tehniskā 

modelēšana,
G.Ormanis

Visi in-
teresenti Tr 16:00 4.

Interešu izglītības nodarbības

Rīgas atklātajā bērnu un jauniešu 
starptautiskajā karatē čempionātā, 
kas notika 20.oktobrī, karatē kluba 
„SATORI” Aglonas filiāles sportisti 
kārtējo reizi parādījuši augstus re-
zultātus, iegūstot godalgotās vietas.

Čempionātā piedalījās 250 spor-
tisti no visas Latvijas. No Aglonas 
filiāles šajā turnīrā startēja Vladis-

lavs Stivriņš, izcīnot 1.vietu KATA, 
Elmārs Stivriņš – 2. vieta KATA un 
Juliāns Stivriņš – 3.vieta KATA.

Treneri Oļegs un Jūlija Komari 
un Aglonas novada dome no visas 

sirds sveic godalgotos sportistus un 
novēl arī turpmāk gūt 

tikpat sekmīgus panākumus!

Aglonas novada karatisti gūst panākumus

„ Lietussargu parāde”
 Lietus vīriņš ar sietu.
Visu nakti sijā lietu…

…slēpjoties no lietus barga,
Tup zem lapu lietussarga.

 (L.Apšeniece)

Rudenī bieži līst lietus, jāver vaļā 
lietussargi, bet drūmajā laikā tie iz-
skatās ļoti pelēcīgi. tāpēc aicinājām 
vecākus kopā ar bērniem ietērpt sa-
vus lietussargus visās rudens krāsās, 
pasaku tēlos, lai tie būtu jautrāki un 
košāki.

Uz Lietussargu parādi Aglonas 
novada PII ieradās maza, trausla, 
palaidnīga Lietuslāsīte. Kāds prieks 
bija bērniem sasveicinoties ar viņu, 
iemācoties jauku pirkstiņrotaļu! 
Viņa izstāstīja savu dzīves gājumiņu 
, kur dzīvo viņas māmiņa, tētis un 
daudzas, daudzas māsiņas.

Lietuslāsīte iesaistīja bērnus dažā-
dās aktivitātēs, dziedāšanā, glezno-

šanā un dejošanā.
Bērni ar lielu lepnumu demonstrē-

ja savus izrotātos lietussargus.
Atvadoties, Lietuslasīte katram 

bērnam pasniedza mazu lietussargu 
ar saldu kārumiņu.

Paldies vecākiem par atsaucību, 
radošumu! Paldies skolotājai Dainai 
Aninai , kura iejutās Lietuslāsītes 
lomā, par pārdomātu un aizraujošu 
pasākumu.

 Ligita Kokoriša
Pirmsskolas skolotāja 

Mārtiņdienas pasākums
Martiņš bija labs vīriņš

Aiz visiem vīriņiem;
Ik rudeni ciemos nāca

Pašā maizes laiciņā.

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni 
latviešu ziemas gaidīšanas svētki, 
kas iezīmē rudens beigas un ziemas 
sākumu.

Arī mūsu pirmsskolas izglītības 
iestādē 8.novembrī viesojās Mārtiņš 
ar savu palīgu Gaili, kuram lapsas 
pa ceļam asti bija norāvušas. Bērni 
ar prieku palīdzēja Gailim, viņš ie-
guva jaunu, krāšņu asti.

Mārtiņš zināja daudz dažādu ti-
cējumu, kā pēc Mārtiņdienas var 

noteikt, kāda būs ziema. Bērni 
skandēja tautas dziesmas, minēja 
mīklas, dziedāja dziesmas un gāja 
jautrās rotaļās.

Latviešiem nevieni svētki netika 
svinēti bez mājas tīrīšanas un puš-
ķošanas. Mārtiņš aicināja bērnus 
kopā ar skolotajām darboties rado-
šajās darbnīcās. Bija jāizveido rotā-
jumi, kas palīdzētu radīt īsto svētku 
noskaņu. Šis darbiņš bērniem ļoti 
patika.

Mārtiņš šogad labi gādāja par bi-
tēm, tāpēc viņas sarūpēja bērniem 
mazus pārsteigumus – saldumus.

 Pasākumu vadīja, jaunā skolotāja 
Ilze Ļeonoviča, kura šogad ir uzsā-
kusi savas darba gaitas. Pasākums 
izdevās! Vēlēsim veiksmi un daudz 
radošu ideju!

 Valentīna Misāne 
Pirmsskolas skolotāja

Pasākumi Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē

На открытом международном дет-
ско-юношеском чемпионате по карате, 
который проходил 20 октября в Риге, 
спортсмены Аглонского филиала клу-
ба “SATORI” в очередной раз показали 
хорошую подготовку, заняв призовые 
места.

В чемпионате приняли участие 250 
спортсменов со всей Латвии. Аглон-

ский филиал клуба представляли:
Владиславс Стивриньш–1 место КАТА,
Элмарс Стивриньш – 2 место КАТА,
Юлианс Стивришь – 3 место КАТА.

Тренеры Олег и Юлия Комары и 
Аглонская краевая дума от всего серд-
ца поздравляют наших призеров и же-
лают им и впредь успешных стартов!

Каратисты Аглонского края добились 
успехов

Aglonas novada bāriņtiesai 
jauna adrese
Ar š.g. 4.novembri Aglonas 
novada bāriņtiesa atrodas:
Cirīša ielā 1B, Aglonā. 
Apmeklētāju pieņemšanas 
laiks un kontakti:
Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Valentīna Krīvāne
valentina.krivane@aglona.lv; 
t. 26156238
Otrdien 9:00 – 17:00
Ceturtdien 9:00 – 17:00 
Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniece Lilija Meldere
Pirmdien 9:00 – 17:00

Новый адрес Сиротского 
суда Аглонского края
С 4 ноября 2013 года Сиротский суд 
Аглонского края находится по адресу:
ул. Циришу 1B, Аглона
Время приема посетителей:
Председатель Сиротского суда 
Валентина Криване
valentina.krivane@aglona.lv; 
т. 26156238
Вторник   9:00 – 17:00
Четверг    9:00 – 17:00 
Заместитель председателя  
Лилия Мелдере
Понедельник  9:00 – 17:00

Ar labestības domu un pateicībā 
novadu iedzīvotājiem par sadarbību 
un ieguldījumu labdarībā, palīdzību 
līdzcilvēkiem “Viduslatgales Pār-
novadu fonds“ 9. novembrī rīkoja 
labdarības pasākumu “Labs darbs 
divus mūžus dzīvo”. Līvānu nova-
da Līvānu Kultūras centrā izska-
nēja cildinājums par ieguldījumu 
sabiedrības labā brīvprātīgajiem no 
Līvānu, Preiļu, Aglonas, Riebiņu un 
Vārkavas novadiem.

No Aglonas novada cildināšanas 
rakstus saņēma Santa Klusa – Šķel-
tovas pagasta pārvaldes lietvede, 
Karina Stivriņa – Aglonas vidus-
skolas direktores vietniece audzinā-
šanas darbā un Priežmalas pamat-
skolas angļu valodas skolotāja, Ivita 
Platonova – Grāveru KN vadītāja , 
Laura Mežiniece – Aglonas bērnu 
un jauniešu brīva laika pavadīšanas 
centra „Strops” audzinātāja.

Aglonas novada nominantus ar 
ziedu sveicienu sumināja Aglonas 
novada priekšsēdētāja, novada pa-
gastu pārstāvji, sumināto draugi un 
radi.

Kā atzina pasākuma rīkotāji, ik-
viens apsveiktais cilvēks ir pelnījis 
uzslavu un pateicības vārdus, jo 
savu darbu un brīvo laiku nesavtīgi 
veltījuši sabiedrības labā, realizējot 
vajadzīgus projektus, organizējot 
sabiedrībai noderīgus, interesantus 
un sirsnīgus pasākumus, rīkojot ak-
cijas, tā padarot līdzcilvēku ikdienu 
darbīgāku, gaišāku, krāsaināku un 
labestīgāku.

Cildinājuma rakstu saņēmēji no 
citiem novadiem:

Vārkavas novads – Skaidrīte 
Medne, Velta Ziemele, Natalja Sku-
tele;

Riebiņu novads: – Anisija Putina, 
Skaidrīte Žukova, Marta Binduka, 

Ineta Anspoka, Skaidrīte Grigule;
Preiļu novads – Natālija Rubīne, 

Maruta Plivda, Veronika-Silvija Bo-
gotā, Ineta Liepniece, Janīna Beča;; 
Līvānu novads – Veneranda Caune, 
Jevģēnija Romanovska, Paulīna Za-
riņa, Kristīne Kirilova, Lidija Pun-
dure, Inese Gulbe.

“Viduslatgales Pārnovadu fonda“ 
galvenais mērķis ir sekmēt un at-
tīstīt vietējās kopienas izaugsmi, 
mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas 
un kopienu filantropiju Latgalē, 
finansējot vai īstenojot sabiedrībai 
nozīmīgas iniciatīvas, atbalstot vie-
tējos iedzīvotājus, īpaši maznodro-
šinātās ģimenes un cilvēkus ar īpa-
šām vajadzībām, tāpēc pasākuma 
laikā tika rīkota arī labdarības akcija 
“Piepildīt sapni”. Saziedotie līdzekļi 
novirzīti ģimenēm, kurās aug bērni 
ar īpašām vajadzībām.

Pasākuma otrajā daļā visus klāt-
esošos priecēja Tautas deju ansamb-
lis „Līgo” (mākslinieciskais vadītājs 
Jānis Purviņš) ar teiksmainu, brīniš-
ķīgi iestudētu deju izrādi „Zalkša 
līgava”.

Līvānos cildināti četri novada iedzīvotāji
С добрыми мыслями и благодар-

ностью к жителям за содействие и 
вклад в благотворительность, за по-
мощь ближним фонд “Viduslatgales 
Pārnovadu fonds» организовал 9 ноя-
бря благотворительное мероприятие 
“Хорошая работа два века живет”. В 
Ливанском культурном центре Ли-

ванского края 
п р о з в у ч а л и 
слова призна-
ния за деятель-
ность на пользу 
общества пред-
с т а в и т е л я м 
Л и в а н с ко го , 
Прейльского, 
А гл о н с ко го , 
Риебиньского 
и Варкавского 
краев.

Ж и т е л и 
А г л о н с к о г о 
края тоже по-
лучили Почет-
ные грамоты. 

Санта Клуса – делопроизводитель 
управления Шкельтовской волости, 
Карина Стивриня – заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Аглонской средней школы и учитель 
английского языка Приежмальской 
основной школы, Ивита Платоно-
ва – руководитель Граверского НД, 
Лаура Межиниеце – воспитатель 
Центра свободного времени детей и 
молодежи “Стропс”. Всех номинан-
тов приветствовали цветами пред-
седатель Аглонской краевой думы, 
представители волостей края, друзья 
и родственники.

Организаторы мероприятия при-
знают, что каждый номинант досто-
ин похвалы и слов благодарности, 
потому что свою работу и свободное 
время бескорыстно посвятили обще-

ству, реализуя необходимые обще-
ству проекты, организуя интересные 
и теплые мероприятия, акции, делая 
жизнь окружающих естественнее, 
светлее, красочнее и добрее.

Почетные грамоты получили и жи-
тели других краев:

Варкавский край – Скайдрите Мед-
не, Велта Зиемеле, Наталья Скутеле.

Риебиньский край – Анисья Пу-
тина, Скайдрите Жукова, Марта 
Биндука, Инета Анспока, Скайдрите 
Григале.

Прейльский край – Наталия Руби-
не, Марута Пливда, Вероника-Сил-
вия Богота, Инета Лиепниеце, Янина 
Беча.

Ливанский край – Венеранда Ца-
уне, Евгения Романовска, Паулина 
Зариня, Кристине Кирилова, Лидия 
Пундуре, Инесе Гулбе.

Главная цель фонда – способство-
вать развитию местной общины, 
укреплять традиции целевой благо-
творительности в Латгалии, финан-
сируя или реализуя значимые для 
общества инициативы, поддерживая 
местных жителей, особенно мало-
имущие семьи и людей с особыми 
потребностями, поэтому во время 
мероприятия была организована бла-
готворительная акция «Исполнить 
мечту». Пожертвованные средства 
были направлены в семьи, где растут 
дети с особыми потребностями.

Во второй части мероприятия 
присутствующих порадовал своим 
выступлением ансамбль народных 
танцев «Лиго» (художественный ру-
ководитель Янис Пурвиньш), пред-
ставив великолепно поставленный 
танцевальный спектакль «Невеста 
ужа».

Зане Лочмеле, специалист 
по связям с общественностью 

Аглонской краевой думы

В Ливанах чествуют четверых жителей края

Ar mūžu tāpat kā ar sveci –
Deg, kamēr nenopūš vējš...

Izsakām dziļu līdzjūtību Dzintrai Valainei,
tēti mūžībā pavadot.

Aglonas novada domes kolektīvs


