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Informāciju lūdzam iesniegt līdz katra mēneša 15.datumam Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Tatjanai Komarei elektroniski 
uz e – pastu: tatjana.komare@aglona.lv

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 um i
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

Par 2014.gada janvāra mēnesi VP LRP Preiļu iecirkņa Kārtības poli-
cijas nodaļas Aglonas iecirknī reģistrēti 25 iesniegumi. No tiem 7 ga-
dījumos pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, 4 
gadījumos uzākts kriminālprocess, 3 gadījumos uzsāktas administra-
tīvās lietvedības, 11 gadījumos notiek resoriskās pārbaudes.  Grāveru 
pagastā saņemti 6 iesniegumi, Šķeltova pagastā saņemti 5 ieniegumi, 
Aglonas pagastā saņemti 8 iesniegumi, Kastuļinas pagastā saņemti 6 
iesniegumi.
Aglonas novada apkalpojamajā teritorijā tika konstatēts un fiksēts 31 
administratīvais pārkāpums, no tiem 13 personas sauktas pie adminis-
tratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 171. 
panta 1. daļas (alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu  lietoša-
na sabiedriskā vietā un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī), 
2 personas tika sauktas pie administratīvās atbildības pēc Latvijas ad-
ministratīvā pārkāpumu kodeksa 98. panta, 16 personas tika sauktas pie 
administratīvās atbildības par  ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu.
Minētajā periodā tika veikti profilaktiskie pasākumi sabiedriskās kārtī-
bas nodrošināšanā, kā arī tika veikti preventīvie pasākumi  nepilngadī-
go noziedzības novēršanā un atklāšanā. Tika izvests reids ieroču aprites 
noteikumu ievērošanas jomā, konstatēts viens  pārkāpums un persona 
saukta pie administratīvās atbildības.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas

Aglonas iecirkņa vecākais inspektors Andris Valainis

2014. gada 15. janvārī  Līvānos notika Jauno basketbolistu kausa 
sacensības, kurās Aglonas vidusskolas meiteņu basketbola ko-
manda ieguva 1. vietu. 23. janvārī meiteņu komanda piedalījās arī 
Latgales reģiona basketbola sacensībās Balvos un vēlreiz aplieci-
nāja savu meistarību, izcīnot 3. vietu. Vēlam veiksmi komandai 
turpmākajos startos!

Komandas sastāvs: Evita Beāte Valaine, Laura Čaplinska, Karīna 
Makrjakova, Lilita Gžibovska, Kristīne Karpova, Nora Kirsano-
va.  Foto: V.Artjomovs

Policija informē

Aglonas vidusskolas meiteņu 
basketbola komandas uzvaras

2014. gada 28. janvārī Līvānos Jauno basketbolistu kausa sacensībās 
piedalījās Aglonas vidusskolas zēnu komanda un ieguva 2. vietu.

Komandas sastāvā startēja sporta skolas audzēkņi: Andrejs Afanasjevs, 
Kārlis Kurcenbaums, Emīls Repelis, Ainārs Kovaļkovs, Raivis Punculis 
un Andris Gžibovskis.
Foto: V.Artjomovs

Jauno basketbolistu kauss
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Janvārī Aglonas novadā mūžībā aizvadīti:

Stanislavs Savickis (1920)
Regīna Ungure (1930)
Monika Ļuta (1932)

Nikita Šakalovs (1928)
Monika Kalinkeviča (1936)

Pjotrs Mikulovs (1952)
Jānis Norkārklis (1946)

Stanislava Jeršova (1933)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Vismīļākais ir mātes vārds,
Kad atdus zemes klēpī vēsā.

Izsakām līdzjūtību savai klases audzinātājai 
Valentīnai Jankevičai, māmiņu zemes klēpī guldot.

Šķeltovas pamatskolas 9.klases skolēni un viņu vecāki.

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotājai Vitai Rivarei,  
                                                            tēvu aizsaulē aizvadot.

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IPĪV „Jaunaglona” kolektīvs

Šķeltovas pagasta bibliotēkā 13. februārī sadarbībā ar 
Šķeltovas pamatskolu un Šķeltovas Tautas namu tika or-
ganizēts pasākums „Ciemos pie Vinnija Pūka”. Bibliotēkā 
bērniem bija lieliska iespēja apskatīties un iepazīties ar 
divām grāmatu izstādēm, viena bija veltīta Vinnijam Pū-
kam, turpretī otra vēstīja par jaunākajām bērnu grāmatām, 
kas šeit ir pieejamas. Pirms tikšanās ar Vinniju Pūku bērni 
pašu rokām uzbūra „Vinnija Pūka pasauli”, viņi veidoja 
no plastilīna meža pasauli, pašu Vinniju Pūku, viņa medus 
podu kolekciju, kā arī garšīgās kūkas. Ar dziesmām un 
līksmību tika sagaidīts visu gaidītais Vinnijs Pūks. Skaļi 
aplausi, smaidi un prieks valdīja bērnu sejās. Bērni bija ie-
radušies ar dāvanām, lai iepriecinātu arī Vinniju Pūku, lai 
viņa sejā rotātos smaids un pārņemtu daudzums pozitīvu 
emociju. Sarunas par grāmatām, pozitīva gaisotne – tas 
viss valdīja Vinnija Pūka pasaulē. Vinnijam Pūkam bija 
patiess prieks par jaunajiem draugiem no Šķeltovas pamatskolas un kā drau-
dzības apliecinājumu, Vinnijs Pūks visus savus jaunos draugus uzaicināja uz 
„Vinnija Pūka kafejnīcu”, saldumi, medus un tēja bija Vinnija Pūka našķi. Uz 
atvadām Vinnijs Pūks steidza katram bērnam dāvāt noslēpumainas vēstules, 
kuras saturs ir zināms tikai pašam Vinnijam Pūkam un bērniem…

Ciemos pie Vinnija Pūka
13 февраля в Шкельтовской библиотеке 
прошло мероприятие для юных читате-
лей «В гостях у Винни Пуха». Меропри-
ятие подготовили работники Шкельтов-
ской основной школы и народного дома. 
Дети ознакомились с двумя выставками 
книг, одна из которых была посвящена 
Винни Пуху, а вторая рассказала о но-
вых книгах библиотеки. Перед встречей 
с Винни Пухом дети мастерили лесное 
царство из пластилина, самого главного 
героя, его коллекцию горшочков с ме-
дом. Встретили Винни Пуха веселыми 
песнями, на лицах детей сияли улыбки 
и радость. Дети пришли на встречу с по-
дарками, чтобы порадовать Винни Пуха. 

В конце мероприятия Винни Пух пригласил всех при-
сутствующих в свое кафе и угощал детей сладостями, 
чаем с медом. На прощание Винни Пух вручил каждо-
му ребенку секретное письмо, содержание которого из-
вестно только ему самому и ребенку.

Встреча с Винни Пухом в Шкельтовской библиотеке

No 7. līdz 9. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā 
norisinājās 21. starptautiskā tūrisma izstāde-gada-
tirgus Balttour 2014, kur savu piedāvājumu prezen-
tēja projekta BELLA CUISINE partneri no Latgales 
reģiona un Vitebskas apgabala.

Visas trīs dienas izstādes apmeklētājiem bija 
iespēja degustēt Latgales un Vitebskas reģiona 
kulinārā mantojuma ēdienus un iegādāties pro-
dukciju, kas ražota no ekoloģiski tīriem pro-
duktiem. Aglonas maizes muzeja vadītāja Vija 
Kudiņa izstādes viesiem piedāvāja nobaudīt 
Latgales kļockas saldā krējuma mērcē un iegā-
dāties dažāda veida maizes izstādājumus, gan 
rupjmaizi, gan baltmaizi. Lauku mājas „Upenī-
te” saimnieki Inese Survilo un Ziedonis Grikovs 
piedāvāja klātesošajiem nobaudīt „Malvīnes 
pankūkas” un „guļbešņīkus”, kā arī iegādāties 
mājās ražotus 3 veidu sierus – kūpinātu, ar ķi-
menēm un klasisko.

 Z/S „Kalni” saimniece Irēna Koleda piedā-
vāja marmelādes, gatavotas no dabīgas aveņu 
sulas, kā arī mājas upeņu un aveņu vīna degus-
tāciju un iespēju to iegādāties. Biedrība „Latgaļu 
golds” pārstāvji piedāvāja īsto diētisko speķi no 
Latgales, bet z/s „Rūķīši” cienāja izstādes apmek-
lētājus ar kūpinātiem samiem un karpām. Savu gar-
šīgo Andrupenes maizi ar mājās pagatavoto sviestu 
piedāvāja arī muzejs „Andrupenes lauku sēta”, bet 
ar mājas alu izstādes apmeklētājus cienāja viens 
no labākajiem Latgales aldariem Dainis Rakstiņš. 

Neviena Balttour izstāde nav iedomājama bez gar-
šīgajām un smaržīgajām z/s „Kurmīši” zāļu tējām. 
„Andrupenes” siera degustāciju un iespēju to iegā-
dāties piedāvāja Dagdas novada uzņēmums – SIA 

„TRY”. Netradicionālu ēdienu baudītājiem vīn-
gliemežu audzētavas „Ošu mājas” īpašnieks Ainis 
Noviks piedāvāja nodegustēt ēdienus no gliemežu 
gaļas, kā arī aizraujoši iepazīstināja klātesošos ar 
gliemežu audzēšanas specifiku.

Lielu interesi izstādes apmeklētājos radīja projek-
ta BELLA CUISINE Baltkrievu partneru un uzņē-
mēju stends. Polockas, Verhņedvinskas un Mioru 

rajona pārstāvji piedāvāja ne tikai plašu konditore-
jas izstrādājumu klāstu, cepumus, barankas, maizi, 
ko varēja gan nodegustēt, gan iegādāties, bet arī da-
žādus tradicionālos Baltkrievu suvenīrus.

Stenda apmeklētājiem bija vienreizēja iespē-
ja par brīvu saņemt brošūru „Latgales reģiona 
un Vitebskas apgabala kulinārais mantojums” 
latviešu valodā, kas ietver informāciju par Lat-
gales reģiona un Vitebskas apgabala ēdināšanas 
sektora uzņēmumiem, kā arī šī brošūra var būt 
kā pavārgrāmata, jo tajā ir piedāvātas latgaļu 
un baltkrievu ēdienu receptes. Šī brošūra, kas ir 
sagatavota un izdota projekta BELLA CUISINE 
ietvaros ieguva lielu popularitāti stenda apmek-
lētāju vidū.

Krāslavas, Dagdas, Rēzeknes, Aglonas, Lu-
dzas novadu no Latgales un Polockas, Verhņed-
vinskas un Mioru rajonu no Baltkrievijas dalība 
izstādē notika projekta LLB-2-266 „Kulināro 
pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas 
reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma 
koncepciju” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 

483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 
EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ins-
trumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārro-
bežu sadarbības programmas atbalsts.

Liene Baškatova
Projekta LLB-2-266

BELLA CUISINE asistente

Projekta BELLA CUISINE dalībnieki piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2014”


