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Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās...

Decembrī Aglonas novadā  
mūžībā aizvadīts:

Ivans Maksimovs (1947)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

2014.gada 13. martā Aglonas vidus-
skolā plkst. 12.00 notiks Latgales Lauku 
skolu jaunrades konkurss, kas veltīts 
novadniecei, dzejniecei  Naaizmērstu-
lei. Savos jaunrades darbos skolēniem 
piedāvāts izvērtēt un izteikt savas domas 
par tēmu „…soki, kū gribi dzeivē sa-
snēgt? Uz kū nasās tovs prōts un sirds?” 
Konkursa darbus jāsūta uz e-pastu  ag-
lonasvsk@pvg.edu.lv līdz 2014.gada 
3.februārim. Konkursa nolikums pieej-

ams www.aglona.lv
2005.gada 28.oktobrī Aglonā tika 

atzīmēta Naaizmērstules jeb Rozālijas 
Tabines  (1890- 1965) – savdabīgas un 
spožas personības latgaliešu  literatūrā – 
115. dzimšanas diena, kas bija sākums 
skolēnu jaunrades darbu konkursam.

Vairāk informācijas par konkursu: 
M. Pušņakova – 26446978; 

e-pasts: monika.pusnakova@inbox.lv

Jaunrades konkurss skolēniem

2013. gada oktobrī un novembrī 
Valsts policijas Latgales reģiona pār-
valdes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas Aglonas iecirknī reģistrēti 25 
iesniegumi.

No tiem 9 gadījumos pieņemts lē-
mums par atteikšanos uzsākt krimināl-
procesu, 5 gadījumos uzākts krimināl-
process, 4 gadījumos uzsāktas adminis-
tratīvās lietvedības, 7 gadījumos notiek 
resoriskās pārbaudes.

Grāveru pagastā saņemti 2 iesniegu-
mi, Šķeltovas pagastā – 5 ieniegumi, 
Aglonas pagastā – 15 iesniegumi, Kas-
tuļinas pagastā – 3 iesniegumi.

Tika uzsākts viens kriminālprocess 
par nelikumīgu alkoholisko dzērienu 
tirdzniecību Aglonas pagastā.

Aglonas novada teritorijā tika kon-
statēti un fiksēti 63 administratīvie 
pārkāpumi, 34 personas sauktas pie 
administratīvās atbildības pēc Latvijas 

administratīvā pārkāpumu kodeksa 171.
panta 1.daļas (alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošu vielu lietošana sabied-
riskā vietā un atrašanās sabiedriskās 
vietās reibuma stāvoklī), 3 personām 
dzīvesvietā konstatēts administratīvais 
pārkāpums, kas saistīts ar akcīzes no-
dokli apliekamo preču aprites noteiku-
mu pārkāpšanu – 1693.pants. 26 per-
sonas tika sauktas pie administratīvās 
atbildības par ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpšanu.

Minētajā periodā tika veikti profilak-
tiskie pasākumi sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā, kā arī veikti preventīvie 
pasākumi nepilngadīgo noziedzības no-
vēršanā un atklāšanā.

Andris Valainis
Valsts policijas Latgales reģiona pār-

valdes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas Aglonas iecirkņa

vecākais inspektors

Policija informē

2013.gadā reģistrētas 27 laulības 
(t.sk. 4 dzimtsarakstu  nodaļā, 23 
Aglonas katoļu draudzē). 46  laulā-
tajiem ir bijusi pirmā laulība, asto-
ņiem- otrā. 

Atzīme par laulības šķiršanu izda-
rīta 5 reģistros (2012.gadā- 4 reģis-
tros).

Dzimušo skaits 2013.gadā – 25 
bērni (t.sk. 13 meitenes, 12 zēni).  
Salīdzinājumā ar 2012.gadu dzimu-
šo skaits ir par 9 mazuļiem vairāk. 

Jaundzimušo vārdi: Anna, Līga, 
Andžejs, Lauris, Mihails, Arnolds, 
Dominiks, Viktorija, Evelīna, Rit-
vars, Renārs, Eduards, Nikita (ie-
dots vārds 2 bērniem), Anastasija, 
Angelīna, Marts, Zane, Liene, Inta, 

Denīze, Renāte, Bernadete, Dmitrijs, 
Karīna. 

2013.gadā divās ģimenēs ir dzimu-
ši dvīņi. 9 mazuļi saviem vecākiem 
ir pirmdzimtie, kā otrais bērns pie-
dzimuši 12 mazuļi, kā trešais- 2, kā 
ceturtais- 1, kā piektais- 1 mazulis.

Mirušo skaits 2013.gadā – 49 (t.sk. 
28 sievietes, 21 vīrietis). Salīdzināju-
mā ar 2012.gadu  mirušo skaits ir par 
18 mazāks. 

Jaunākais mirušais bija 15 gadus 
veca meitene, vecākais mirušais  bija 
96 gadu veca sieviete. 

Skaidra Mežiniece
Aglonas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Aglonas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas statistika par 2013.gadu

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

 ******

Virsbūvju metināšana, sliekšņu un arku maiņa. 
T. 27088196

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

S l u d i n ā j u m i

15 ноября завершился конкурс, 
проводимый Министерством обра-
зования и науки, по проекту «При-
обретение спортивного инвентаря 
для реализации стандартов учебно-
го предмета «Спорт» в учебных за-
ведениях». В рамках этого проекта 
был реализован проект «Приобре-
тение спортивного инвентаря для 
школ Аглонского края».

Цель этого конкурса – обеспечить 
школы необходимым спортивным 
инвентарем для выполнения требо-
ваний государственных стандартов 
обучения предмету, что будет спо-
собствовать развитию физических 
способностей учащихся, укрепле-
нию здоровья и привлечет молодежь 
к активным занятиям спортом.

В результате реализации проек-
та для Аглонской средней школы 
приобретено 116 единиц спортив-
ного инвентаря (коньки, инвентарь 
для флорбола, футбола и др.), для 
Шкельтовской основной школы – 11 
единиц (лыжи и лыжные ботинки), 
для Приежмальской основной шко-
лы – 9 единиц (лыжи, инвентарь для 
волейбола и футбола), для Гравер-
ской основной школы – 14 единиц 
(инвентарь для занятий гимнасти-
кой и легкой атлетикой). Обеспече-
нием нового спортивного инвента-
ря занимался директор спортивной 
школы Аглонского края Эдгарс 
Урбановичс, который отметил, что 
это приобретение, привлечет моло-
дежь к активным занятиям, они до-

стигнут более высоких результатов, 
улучшит работу учителей спорта, 
разнообразят виды факультативных 
занятий, уроки станут более инте-
ресными для учащихся.

Приобретение нового инвента-
ря позволит качественнее усвоить 
предмет и лучше подготовиться к 
различного уровня соревнованиям. 
Учителя спорта дадут возможность 
каждому учащемуся индивидуально 
и творчески заниматься на уроках 
спорта. Общая сумма этого проекта 
2184,00 лата, из которых 50% со-
ставляет дотация из государствен-
ного бюджета и 50% – финансиро-
вание самоуправления Аглонского 
края. 

                                         З.Лочмеле

Приобретение спортивного инвентаря для школ Аглонского края

С 19 декабря 2012 года общество 
«Илзес красты» Кастулинской воло-
сти реализовали проект «Восстанов-
ление игровой площадки в Касту-
линской волости Аглонского края» 
с целью разнообразить и развивать 
активный отдых детей. В результате у 
кастулинских детей поя-
вилась новая игровая 
площадка, на которой 
интересно проводить 
время и с родителями, 
и со сверстниками, и 
учителям дошкольного 
образования.

Во время работы 
проекта благоустрои-
ли площадку для игр и 
отдыха. Восстановили 
забор, разместили ка-
русели, двухместные качели, столик 
и скамейки, качели на пружинах и 
игровой комплекс. Теперь детям до-
ступна современная безопасная игро-
вая площадка.Учителя дошкольного 
образования Приежмальской основ-
ной школы смогут проводить игро-
вые занятия с детьми в красивом и 
благоустроенном месте. И учащиеся 
начальных классов будут проводить 
здесь свободное время после уроков.

Детская игровая площадка осна-
щена оборудованием с учетом всех 
требований безопасности и качества. 
Члены общества «Илзес красты» 
признали, что это разнообразит воз-
можности активного отдыха вне жи-
лых помещений.

До этого времени у детей Касту-
линской волости не было особой 
возможности проводить свободное 
время в соответствующей среде, так 
как прежняя площадка была в плохом 
состоянии, не безопасна технически 
и морально устарела. Не было без-

опасного и благоустроенного места 
для проведения свободного времени. 
Создание современной игровой пло-
щадки поможет решить проблему 
совместного проведения свободного 
времени детьми с родителями, будет 
пособствовать разнообразному отды-
ху вне дома. Активная деятельность 
спосбствует физическому, умствен-
ному и социальному развитию детей.

Финансирование проекта – 
5372бб,73 лата.

Софинансирование Аглонской кра-
евой думы – 604,47 лата.

Андрей Раков 
Председатель правления 

общества «Илзес красты» 

Восстановление игровой площадки в 
Кастулинской волости Аглонского края

Aglonā sāks darbību jauna frizētava
Novada pašvaldība sadarbībā ar uzņēmēju atrisinājusi problēmu, kas pastāvēja jau vai-

rākus gadus. Aglonā turpmāk būs pieejami frizieru pakalpojumi.
10.janvāra pēcpusdienā uzņēmēja Taisija Prečkanova, aicināja Aglonas novada pašval-

dības vadību, pagastu pārvalžu, iestāžu un struktūrvienību vadītājus uz frizētavas telpu 
prezentāciju un iesvētīšanu.

Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis iesvētīja frizētavas telpas un kopīgā 
lūgsnā uzsvēra cilvēka roku darba nozīmīgumu, novēlot, lai frizētavā vienmēr būtu 
klienti, meistariem sokas darbs, uzņēmēj-
darbība zeļ.

Savu ieguldījumu frizētavas tapšanā ir 
devis arī Saeimas deputāts Rihards Eigims 
(ZZS), kurš uzsvēra, ka jebkāda veida uzņē-
mējdarbība novadā ir atbalstāma un svarīga.

Savukārt Aglonas novada domes priekš-
sēdētāja H.Streiķe atzīmēja, ka ir prieks un 
gandarījums par jaunieguvumu, frizētavu, 
kas Aglonā ir ļoti nepieciešama.

Muzikāls sveiciens klātesošajiem skanēja 
Aglonas vidusskolas meiteņu kvarteta izpil-
dījumā.

Frizētava, kas atrodas Aglonas vidus-
skolas internāta ēkā, durvis vērs pēc š.g. 
22.janvāra. Frizētava darbosies divas dienas 
nedēļā. Uzposties jaunajā frizētavā būs ie-
spējams visas dienas garumā no plkst. 9:00 
līdz 19:00.                                    Z.Ločmele

GPS uzstādīšana devusi degvielas ekonomiju
Jebkurai pašvaldībai ir svarīgi zināt, 

ka tās ieguldītās investīcijas ne tikai at-
pelnīsies, bet arī ieekonomētos līdzekļus 
varēs ieguldīt citās svarīgās jomās. Kopš 
jūlija Aglonas novada dome veica nepie-
ciešamos darbus, lai ieviestu autotrans-
porta degvielas kontroles mehānismus.

2013.gada 30.jūlija domes sēdē Nr.14 
(17#5) deputāti lēma izsludināt iepir-
kuma procedūru par transportlīdzekļu 
izsekošanas aprīkojuma (GPS) uzstādī-
šanu Aglonas novada pašvaldības auto-
transporta vienībām. 30. septembrī bija 
noslēgts līgums ar SIA „Mapon” par 
GPS transporta kontroles sistēmu uz-

stādīšanu, iekļaujot pieslēgšanos OBD 
līnijai, degvielas mērstieņu uzstādīšanu 
un kalibrāciju. Novembra vidū uzstādī-
tās ierīces ļāva veikt online izsekošanu 
un ceļa vēstures analizēšanu, interaktīvi 
pārskatot transportlīdzekļa veikto mar-
šrutu.

Borta datora ierīce veica precīzu ki-
lometrāžas un degvielas atlikuma bākā 
nolasīšanu.

Izanalizējot 21 pašvaldības transporta 
vienību datus, secināts (uz 2014.gada 
1.janvāri), ka pusotra mēneša laikā ir 
izveidojusies degvielas ekonomija – 516 
litri.                                          Z.Ločmele

SIA”Deitilde” piedāvā 
tehnikas īri:
• Autopacēlājs
• Autokrāns
• Miniekskavators
• Bobcat 
• Stalažu nomu
• U.c. tehniku
• Mežizstrādes 

pakalpojumus.
Tālr.: 27741508
Tālr.: 29516113

Šeit varētu būt arī 
Jūsu

reklāma

http://www.aglona.lv/wp-content/uploads/2014/01/N_LE Nolikums13_14.doc

