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Aglonas novada vēstis

Biedrība „Neaizmirstule” īstenojusi 2013. gada darbības programmas plānu SAC „Aglona” top sporta telpa

Biedrība
„Neaizmirstule”
īstenojusi 2013. gada aktivitātes projektā „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”, kuru
uzsāka 2013. gada 23.augustā
parakstot līgumu par projekta
Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003
„Atbalsts Aglonas novada
biedrības
„Neaizmirstule”
darbībai” īstenošanu. 2013.
gadā biedrība diezgan īsā laika periodā īstenojusi vairākas
aktivitātes: noorganizējusi 2
talkas Cirīšu dabas parka teritorijā, konkursu un forumu
„Uzdrīksties Aglonā”, 5 nodarbības «Es tev – tu man», labdarības akciju „Klusais eņģeļa
pieskāriens”, radošo ziepju
darbnīcu, apmācības par finansējuma piesaisti, Biedrības
biedri piedalījās Preiļu NVO
aktivitātēs novada domes, komitejas sēdēs, sabiedriskajā
apspriešanā, pieredzes apmai-

Ceļš līdz briljanta kāzām

ņā Alūksnē. Projektā noslēgti
4 partnerības līgumi. Finansējuma piesaistei sagatavoti 2
projekta iesniegumi sadarbībā
ar biedrību „Ideju strops”.
Biedrībai piesaistīti jauni biedri un brīvprātīgie. Publicitātes
veicināšanai izveidota mājas
lapa www.neaizmirstule.lv , izdots biedrības kalendārs 2014.
gadam, noticis projekta ievadseminārs. Aglonas novada
vecākiem piedāvājam Aglonā
nebijušu pasākumu – resursu
punktu jaunajiem vecākiem,
kur vecākiem nomai tiek piedāvātas nepieciešamās lietas
un spēles. Resursu punkts atrodas biedrības „Ideju stropa”
telpās. Projektu paredzēts īstenot no 2013.gada augusta līdz
2015. gada decembrim, saņemot Sabiedrības integrācijas
fonda atbalstu 2014.un 2015.
gada darbības plāniem. Projekta kopējās izmaksas plānotas
30000 LVL ( 42686.15 EUR)
apmērā no kuriem 90% jeb
27000 LVL (38417.54 EUR)
ir projekta līdzfinansējums

Šķeltovas pagasta iedzīvotāji Antoņina un Broņislavs Sirotini tikko nosvinēja briljanta kāzu gadadienu. Mīlestībā, rūpēs un sirsnībā, neskatoties uz
slimībām un citām ikdienas grūtībām, kas reizēm
aptumšoja dzīvi, viņi ir nodzīvojuši kopā jau sešdesmit gadus. Antoņina un Broņislavs iepazinās
lauku ballē, iemīlēja viens otru. Pēc pus gada Izvaltas baznīcā salaulājās. Jaunais pāris sāk savas kopdzīves gaitas Šķeltovā, kur Broņislavs bija sakaru
nodaļas „Alksniena” vadītājs no 1949. līdz 1991.
gadam. Antoņina arī kādu laiku veica operatores
darbu pasta nodaļā, bet vēlāk sāk strādāt feldšeruvecmāšu punktā, te paiet 30 darba gadi. Sirotinu
māja ir ziedu jūras ieskauta, to ir daudz – tulpes,
begonijas, rozes. Saimniecei vismīļākie ziedi ir lilijas. Antoņina un Broņislavs nekad nav zaudējuši
pašu galveno – cieņu vienam pret otru, kļūstot par
labu piemēru dēlam, meitai un jau pieaugušajai
mazmeitai Ivetai. Dēls Arvīds, kas dzīvo šobrīd ar
vecākiem, aizrāvies ar puķu audzēšanu, palīdz kopt
dārzu, sarunā uzsvēra, ka viņi ar māsu vienmēr ir
jutuši vecāku mīlestību. Tik pat sirsnīgi un patiesi
viņi mīl savus vecākus. Tā ir laba dāvana „briljanta”
jubilāriem.
Pēc preses materiāliem

(95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets)
un 10% jeb 3000,00 LVL
(4268,62 EUR) ir biedrības
finansējums. 2013. gada projekta izmaksas ir 5985.18 LVL
(8516,14 EUR) no kuriem
5386.66 LVL (7664,53 EUR)
ir projekta līdzfinansējums
(95% EEZ finanšu instruments
un 5% Latvijas budžets) un
10% jeb 598.52LVL (851,62
EUR) ir biedrības finansējums.
Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja
Ineta Valaine, tālr.29188350,
e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv, www.neaizmirstule.lv
Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas
valsts.

Путь до бриллиантовой свадьбы

Жители Шкельтовской волости Антонина и Бронислав Сиротины недавно отпраздновали бриллиантовую
свадьбу. В любви, заботах и сердечности, несмотря на
болезни и другие ежедневные житейские трудности,
которые порой омрачают жизнь, они прожили вместе
уже 60 лет. Антонина и Бронислав познакомились на
деревенской вечеринке, полюбили друг друга. Через
полгода они обвенчались в Извалтской церкви. Молодые начинают свою совместную жизнь в Шкельтово,
где с 1949 по 1991 годы Бронислав трудится начальником отделения связи «Алксниена». Антонина тоже некоторое время работает там оператором связи, но потом
переходит в фельдшерско-акушеский пункт и трудится
долгие 30 лет. Дом Сиротиных окружен разнообразными цветами – тюльпанами, бегониями, розами. Хозяйке
больше всего по нраву лилии. Антонина и Бронислав
никогда не теряли главного в жизни – уважения друг к
другу, став хорошим примером для сына, дочери и уже
взрослой внучки Иветы. Сын Арвид, который живет с
родителями, тоже увлекся цветоводством, помогает во
всем родителям. В беседе он отметил, что они с сестрой
всегда чувствовали любовь своих родителей. Их любовь к родителям такая же искренняя и сердечная. И это
самый лучший подарок «бриллиантовым» юбилярам.
По материалам прессы

Pasākums – konkurss ES programmas „Augļi skolai’’ ietvaros Aglonas internātvidusskolā
Mūsu skolā darbojas ES programma “Augļi skolai”. Tās ietvaros sākumskolas un pamatskolas
skolēni katru nedēļu saņem svaigus ābolus no z/s “Eži”.
22. janvārī Aglonas internātvidusskolā notika pasākums – konkurss ES programmas “Augļi
skolai” ietvaros. Pasākuma mērķis – veicināt zināšanas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī
augļu un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselību.
Pasākuma
1.daļā skolēni tikās ar
z/s “Zemeņu
krastiņi” īpašnieku Igoru
Reščenko.
Viņš pastāstīja
par zemeņu
audzēšanu un
ogu izmantošanu ķermeņa
un sejas maskām. Aicināja
skolēnus pievērsties zemeņu audzēšanas biznesam.

Pasākuma
2.daļā notika konkurss par
augļiem
un dārzeņiem.
Konkursam uzdevumus gaLiene Fedotova.
tavoja paši skolēni, kā arī sacerēja un
Skolēni,
piedaloties konkursā
odu kādam auglim vai dārzenim. un gatavojot
uzdevumus, ieguva
daudz jaunas, interesantas informācijas par dārzeņiem, augļiem,
par to vērtīgajām un ārstnieciskajām īpašībām.
Balvās visi skolēni saņēma augļus.
Pasākuma noslēgumā tapa grāmata ”Oda augļiem un dārzeņiem”, kura atradīsies skolas
bibliotēkā.

Zināšanas vērtēja žūrija – sk. Silvija Skrupska, sk.Irēna Ivanovska

Aglonas internātvidusskolas
direktora vietniece
Māra Ušacka

Veicinot dzīves apstākļu un
veselības uzlabošanos vecuma
pensionāriem un personām ar
īpašām vajadzībām, aizvadītajā gadā SAC „Aglona”
sadarbojoties ar Aglonas novada domi, piedalījās Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas (LAP)
īstenošanas pasākumā„ Lauku
ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īste-

nošanas teritorijā”. Iesniegtais
SAC „Aglona” projekts „Aprīkojuma iegāde sportisko aktivitāšu organizēšanai personām
ar īpašām vajadzībām” Nr.1303-LL12-L413201-000004
guva sekmīgu apstiprinājumu.
Projekta aktivitāšu īstenošanā
tiks iegādāts sporta preču komplekts, garderobes skapis, spoguļi, soli, mūzikas centrs. Iegādājoties šīs preces tik izveidota
atsevišķi aprīkota sporta telpa
sportisko aktivitāšu organizē-

šanai personām ar īpašām vajadzībām. Sportisko aktivitāšu
organizēšanu veiks SAC „Aglona” fizioterapeits.
Projekta kopējās izmaksas –
4605.47 Eur (3236.74 LVL)
(90% ELFLA, 10 % Aglonas
novada domes pašvaldības
līdzfinansējums)
Projekta realizācijas termiņš –
2013.gada 15.jūlija līdz 2014.
gada 10.jūlijam.
SAC „Aglona” lietvede
Gunta Grigule

Aglonas novada kultūras iestādes 2014.gada I pusgadā
piedāvās šādus pasākumus:
FEBRUĀRIS
Šķeltovas TN – Zemledus makšķerēšanas sacensības
MARTS
Aglonas KC – 08.03. Sieviešu dienai veltīts koncerts
“Veltījums sievietei”
Aglonas KC – 29.03. Koru diena Aglonā
Kastuļinas TN – Meteņi
Kastuļinas TN – 08.03. „Jums sievietes”
Kastuļinas TN – Sporta sacensības (teniss, šaušana)
Grāveru TN – 08.03. Koncerts „ Ak, kāda sieviete!”
Grāveru TN – 31.03 Lieldienu svinības ( visu konfesiju – katoļu,
vecticībnieku, pareizticīgo garīgais koncerts)
Šķeltovas TN – 07.03. Pasākums „Tiem, kam pāri
40”, Sieviešu diena
APRĪLIS
Aglonas KC – 20.04. Lieldieniņas nāk-pasākums
bērniem
Aglonas KC – 20.04. Lieldienu balle
Aglonas KC – 26.04. “Gorsys zupys bļūda” FK
Olūteņš
Aglonas KC – 30.04. Bērnu kolektīvu koncerts “
Pavasara zumm….”
Kastuļinas TN – 20.04. Lieldienas nāk…
Grāveru TN – 20. 04. Pensionāru balle „Lai sirdī
dzīvo jaunība…”
Škeltovas TN – 21.04. Lieldienu pasākums „Šūpolēs
šūpojoties…”
MAIJS
Aglonas KC – 04.05. “Mēs -Aglonas novadam”Aglonas novada
pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts
Aglonas KC – 04.05. Novadnieku balle
Aglonas KC – 11.05. Mātes dienai veltīts koncerts
Aglonas KC – 18. 05. “Dziedi vēl” vokālo ansambļu

sadziedāšanās
Aglonas KC – 24.05. Senioru pēcpusdiena
Kastuļinas TN – 09.05. Mātes diena
Kastuļinas TN – 17.05. Ģimenes svētki
Grāveru TN – 04. 05. Mātes diena (godināsim
daudzbērnu un audžuģimenes)
Grāveru TN – 25.05. Estrādes sezonas atklāšana
Deju kolektīvam piešķirsim nosaukumu-Li-Dejas,
aicināsim
kolektīvus – savus draugus no citiem pagastie ,
novadiem.
Šķeltovas TN – 09.05. Māmiņu dienai veltīts
koncerts.
Šķeltovas TN – 30.05. Svētki bērniem „Pasaku
varoņi”
JŪNIJS
Aglonas novads – 1.06. Novada svētki bērniem
Aglonas KC – 07.06. Estrādes atklāšana
Aglonas KC – 23.06. Līgo balle (ESTRĀDĒ)
Aglonas KC – 28.06. Mazie dziesmu svētki Aglonas
novadā
Kastuļinas TN – 14.06. Spiningošana sacensības
Kastuļinas TN – 23.06. Līgo un Jāņu diena
Grāveru TN – 01.06. Bērnības svētki, koncerts
estrādē. Aicināsim bērnu kolektīvus
no citiem pagastiem , novadām kā pieredzes apmaiņā + klauni
Grāveru TN – 23.06. “Līgosim kopā!”, koncerts
estrādē – sieru degustācija no
vietējām saimniecībām, Jāņu un Līgu apsveikšana
Šķeltovas TN – 17.06. Pludmales atklāšana(sporta
svētki)
Šķeltovas TN – 22.06. Līgo svētku koncerts „Zāļu
burvībā”

Marts
Aglona – 01.03. Aglonas novada atklātās zemledus makšķerēšana
Aglona – 15.03. Aglonas novada ģimeņu jautrie
sniega svētki
Aglona – 22.03. Aglonas novada slēpotāju diena
Kastuļina – 15.03. Kastuļinas pārvaldes galda
tenisa turnīrs
Kastuļina – 22.03. Kastuļinas pārvaldes novusa
turnīrs
Kastuļina – 29.03. Kastuļinas pārvaldes šaušanas
sacensības
Aprīlis
Aglona – 01.04. Aglonas novada spēka vīru
sacensības

Aglona – 08.04. Aglonas novada galda tenisa un
šautriņu mešanas turnīrs
Aglona – 22.04. Aglonas novada pavasara florbola turnīrs
Maijs
Aglona – 03.05. ielu stafetes pa Aglonas ielām
Grāveri – 15.05. Aglonas novada ģimenes sporta
diena
Jūnijs
Aglona – 23.06. Līgo regate
Kastuļina – 14.06. Spiningošanas sacensības
Šķeltova – 17.06. Šķeltovas pārvaldes pludmales
atklāšana ( sporta svētki )
Pasākumus sakopoja Aglonas pašvaldības sporta
organizators A. Pupics

Aglonas novada sporta pasākumu 2014.gada kalendārs I pusgads
Sporta pasākumi Aglonas novadā

Matemātikas nedēļa Šķeltovas pamatskolā
Vai matemātika nepieciešama ikdienā?
Atbildi uz šo jautājumu Matemātikas
nedēļas laikā no 20. – 24. janvārim meklēja visi Šķeltovas pamatskolas skolēni,
piedaloties viktorīnā „Zinātnieki matemātikā gadsimtu gaitā”, skolas matemātikas olimpiādē un stafetē. Lielākā daļa
skolēnu atzina, ka visaizraujošākā bija
Jauno zinātnieku stafete, kurā piedalījās
visi klašu kolektīvi. Šajā stafetē bija svarīgs gan ātrums, gan precizitāte, gan zināšanas, gan klasesbiedra atbalsts un uzmundrinājums. Stafete sastāvēja no 11
uzdevumiem. Saņemot lapu ar kabinetu

numuriem, katrs komandas dalībnieks
rindas kārtībā individuāli veica uzdevumu, par to saņemot punktus. Sākumā
visgrūtākais bija atrast kabineta numuru,
jo ikdienā skolā kabinetiem numuru nav.
Tikai ienākot kabinetā, skolēns uzzināja
savu uzdevumu. Skolēniem vajadzēja
izskaitļot cik gadu ir vīram un cik veca
ir māja, saskaitīt naudu, uzcelt sērkociņu mājiņu, zināt sakāmvārdus, kuros
ir minēti skaitļi, piemeklēt attiecīgā izmēra skrūvi. Skolēnu eksaminētāju un
vērtētāju lomās bija 9.klases skolēni un
skolotāji.

1.-4.klašu grupā visātrāk stafeti veica
2.klase, bet vairāk punktu savāca 4.klase.
5.-7.klašu grupā uzvarētāji ir 6.klase.
Matemātikas nedēļas noslēgumā tika
apbalvota viktorīnas uzvarētāja Daina
Solima (6.kl.) un matemātikas olimpiādes uzvarētāja Ligita Kraupša (5.kl.).
Bez balvām nepalika arī stafetes dalībnieki.
Šķeltovas pamatskolas matemātikas
skolotāja V.Sokolova

