
Nez no kurienes uzradies tas- 
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 
Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst! 

Saulaini sveicieni jaundzimušajiem  
Verneram Valainim, Tamilai Vitjukai, Armandam Daukštam.

Sveicam bērnu vecākus, vecvecākus un tuviniekus!

Par 2014. gada aprīli reģistrēti 36 iesniegumi. No tiem 12 gadījumos pieņemts lēmums 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, 5 gadījumos uzsākts kriminālprocess, 6 gadī-
jumos uzsāktas administratīvās lietvedības, 5 gadījumos notiek resoriskās pārbaudes, 
8 gadījumos meteriāli nosūtīti izskatīšanai pēc piekritības. Grāveru pagastā saņemti 9 
iesniegumi, Šķeltovas pagastā saņemti 6 iesniegumi,  Aglonas pagastā saņemti 15 iesnie-
gumi, Kastuļinas pagastā saņemti 6 iesniegumi. 
Aglonas novada apkalpojamā teritorijā tika konstatēti un fiksēti 37 administratīvie pār-
kāpumi, no tiem 16 personas sauktas pie administratīvās atbildības pēc Latvijas adminis-
tratīvā pārkāpumu kodeksa 171.panta 1.daļas, (alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu 
vielu  lietošana sabiedriskā vietā un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī), 2 
personām dzīvesvietā tika konstatēts administratīvāis pārkāpums, kas saistīts ar akcīzes 
nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšanu – 1693.pants, 19 personas tika 
sauktas pie administratīvās atbildības par  ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. 
Minētajā periodā tika veikti profilaktiskie pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, 
kā arī tika veikti preventīvie pasākumi  nepilngadīgo noziedzības novēršanā un atklāšanā.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
Aglonas iecirkņa inspektors Andris Mežinieks

В апреле 2014 года зарегистрировано 36 заявлений. Из них в 12 случаях 
отказано возбуждать уголовный процесс, в 5 случаях начато уголовное 
дело, в 6 - начато административное делопроизводство, в 5 - начаты ве-
домственные проверки, 8 дел отправлено на рассмотрение юрисдикции.  
В Граверской волости зарегистрировано 9 заявлений, в Шкельтово - 6, в 
Аглоне - 15, в Кастулине - 6. На территории Аглонского края констати-
ровано и зафиксировано 37 административных нарушений,  привлечено 
16 лиц к административной ответственности в соответствии с 1 частью 
171 статьи Кодекса административных нарушений Латвии (употребление 
в общественных местах алкогольных напитков или других опьяняющих 
средств или нахождение в общественных местах в нетрезвом состоянии), у 
2 лиц зафиксировано административное нарушение по 1693 статье, 19 лиц 
привлечено к административной ответственности за нарушение правил до-
рожного движения.
В названный период проводились профилактические работы для обеспече-
ния общественного порядка, проводились превентивные мероприятия по 
предотвращению совершения преступлений несовершеннолетними.

Андрис Валайнис, старший инспектор Аглонского участка Прейльского от-
деления полиции порядка управления Латгальского региона государствен-
ной полиции

Policija informē

Полиция информирует

Agloniešiem viss izdodas!
27. aprīlī Rēzeknē norisinājās reģio-
nālā karatē kluba “SATORI” atklā-
tais čempionāts KUMITE kategorijā. 
Kumite ir disciplīna, kurā uzstājoties, 
karatisti pielieto divcīņā zināmus pa-
ņēmienus. Divcīņā vai sparingā spor-
tistam ir jāuzvar pielietojot tehniskos 
paņēmienus, nepieļaujot sitienus pilnā 
kontaktā, jo viņiem ir jāprot kontro-
lēt savu cīņas tehniku: pirms centies 
kontrolēt citus, iemācies kontrolēt 
sevi. Čempionātā startēja piecu pil-
sētu pārstāvji: Krāslavas, Rēzeknes, 
Aglonas, Preiļu un Ludzas, kopumā 
68 dalībnieki.
Aglonas filiāli pārstāvēja 11 sportisti, 
godalgotas vietas ieņēma 7 aglonieši:
Viktorija Dronova – 1 vieta, zelta me-
daļa
Vladislavs Hmeļnickis – 1 vieta, zelta 
medaļa
Lauris Savelenoks – 1 vieta, zelta 
medaļa
Armands Čaplinskis – 1 vieta, zelta 
medaļa
Laura Križanovska – 1 vieta, zelta 
medaļa.
Elmārs Stivriņš – 2 vieta, sudraba 
medaļa
Džastins Kuznecovs – 2 vieta, sudra-
ba medaļa
Sportisti kārtējo reizi pierādījuši, ka 
spēj sasniegt ļoti augstus rezultātus, 
ir tikai jābūt pacietīgam un daudz 
jātrenējas. Izsakām lielu pateicību 
sportistu vecākiem par uzticēšanos un 
atbalstu! Bet saviem audzēkņiem gri-
bam novēlēt: nedomā par to, ka Tev ir 
jāuzvar, labāk domā, ka Tu nedrīksti 
zaudēt! Paldies visiem par piedalīša-
nos čempionātā, mēs lepojamies ar 
Jums! 
Uz tikšanos sporta zālē, lai turpinātu 
iesākto ceļu! 
Foto: J. Komare
Treneri: 
Oļegs Komars un Jūlija Komare

У аглонцев все получается!
27 апреля в Резекне состоялся открытый 
чемпионат регионального карате клуба 
“SATORI” в категории кумите. Куми-
те – это дисциплина, выступая в кото-
рой, участники применяют известные 
в поединках приемы. В поединках или 
спарингах спортсмен должен победить, 
выполняя удары неполного контакта, в 
соответствии с техническими приемами, 
так как они должны уметь контролиро-
вать свою технику по принципу: прежде 
чем контролировать других, научись 
контролировать себя. На чемпионате 
стартовали представители пяти городов: 
Краславы, Резекне, Аглоны, Прейли и 
Лудзы, всего 68 участников. Аглонский 
филиал представляли 11 спортсменов, 
призовые места заняли 7:
Виктория Дронова – 1 место, золотая 
медаль
Владиславс Хмельницкис -1 место, золо-
тая медаль
Лаурис Свеленокс - 1 место, золотая ме-
даль
Армандс Чаплинскис - 1 место, золотая 
медаль
Лаура Крижановска - 1 место, золотая 
медаль
Элмарс Стивриньш - 2 место, серебряная 
медаль
Джастинс Кузнецовс - 2 место, серебря-
ная медаль
Наши спортсмены доказали в очеред-
ной раз, что способны достичь высоких 
результатов, только надо быть терпели-
выми и много тренироваться. Выражаем 
благодарность родителям спротсменов за 
доверие и поддержку! А своим ученикам 
хотим пожелать: не думай о том, что тебе 
надо победить, лучше думай о том, что 
нельзя проиграть! Спасибо всем за уча-
стие в чемпионате, мы гордимся вами! 
До встречи в спортивном зале, чтобы про-
должить начатый путь!
Фото: Ю.Комар
Тренеры: Олег Комар и Юлия Комар

SAC „Aglona”  aicina darbā fizioterapeitu 
uz pilnu slodzi, uz noteiktu laika periodu darbam ar vecu-
ma pensionāriem un invalīdiem.
 SAC „Aglona” adrese:  Aglonas novads, Aglonas pagasts 
„Salenieki”. 
Sīkāka informācija pa tālruni 65321456, 26523657 vai e-
pastu: sac@aglona.lv 
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu:
sac@aglona.lv līdz 13.06.2014.

Licencēta makšķerēšana Aglonas novada  
Kastuļinas pagasta  Jidausa ezerā.
Organizētājs: juridiska persona SIA „Baltijas Pērle”, tālr. 29456266
Makšķerēšanas sezona: Makšķerēšanas sezona Jidausa ezerā no kār-
tējā gada 01. maija līdz nākamā gada 14. martam, makšķerējot no 
krasta, no ledus vai no licencētās makšķerēšanas organizētāja laivas.
Licenču cena (Euro):
• vienas dienas licence – 10,00 Euro;
• gada licence – 50,00 Euro.

Bērniem līdz 16 gadiem un iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta 
vai zemes īpašums atrodas Aglonas novada Kastuļinas pagasta Jidau-
sa ezera piekrastē, makšķerēšanai Jidausa ezerā izsniedzama gada 
bezmaksas licence.
Licences makšķerēšanai Jidausa ezerā var iegādāties SIA „Baltijas 
Pērle” atpūtas kompleksā Kļavnieki, Kastuļinas pagastā, Aglonas no-
vadā, katru dienu no 8.00 līdz 19.00.
Darbības termiņš: līdz 2016. gada 31. decembrim.

VIDUSLATGALES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA IPĪV 
„JAUNAGLONA” 2014./2015. MĀCĪBU GADĀ UZŅEM 

AUDZĒKŅUS ŠĀDĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
Ar pamatskolas izglītību, mācību ilgums – 4 gadi (valsts budžeta fi-
nansētās izglītības programmas, stipendija līdz 80 eiro)
•	 AUTOTRANSPORTS – automehāniķis
•	 LAUKU TŪRISMA PAKALPOJUMI – lauku tūrisma speciālists

Ar pamatskolas izglītību (no 17 līdz 29 gadu vecumam), mācību il-
gums – 1 gads  (ESF finansētā grupa, stipendija līdz 114 eiro)
•	 AUTOTRANSPORTS – autoatslēdznieks

Ar vidusskolas izglītību (līdz 29 gadu vecumam), mācību ilgums – 
1.5 gadi (ESF finansētā grupa, stipendija līdz 114 eiro)
•	 TŪRISMA PAKALPOJUMI – ekotūrisma speciālists

Dokumentu pieņemšana  
katru darbdienu no 9.00- 17.00 skolas ēkā  
Ezerkalna ielā 4, Jaunaglonā Aglonas nov.  
(tel. izziņām 65381252, 29710802, 26591855).  
Skolā ir labiekārtota dienesta viesnīca, ēdnīca.

NĀC, TE TEVI SADZIRDĒS
UN TU LABĀK DZIRDĒSI SEVI

AGLONAS BAZILIKAS 
KORA SKOLA

aicina savā pulkā jaunus mūzikas draugus
(vecumā no 7 – 14 gadiem)
2014./2015.mācību gadam

Konsultācijas – 28.maijā,2., 3.jūnijā plkst.14.00
Iestājpārbaudījums – 5.jūnijā plkst. 14.00
Skolas uzdevums:
♪Attīstīt jaunos talantus, audzināt un izglītot topošos mū-
ziķus un  mūzikas klausītājus
Mācību organizācija:
♪Mācību ilgums Kora skolā ir 8 gadi
♪ Audzēkņi piedalās valsts un starptautiskajos projektos, 
konkursos un koncertos
Jūsu bērns, mācoties Kora skolā:
♪ Attīstīs muzikālās, intelektuālās un emocionālās spējas
♪ Izkops savu balsi, gūs iemaņas solo, ansambļa un kora
 dziedāšanā
♪ Apgūs mūzikas instrumentu spēli
♪ Iegūs zināšanas mūzikas vēsturē un teorijā
♪Saturīgi aizpildīs brīvo laiku, muzicējot kopā ar saviem
 vienaudžiem
♪ Attīstīs spējas klausīties un ieklausīties mūzikā
♪ Apgūs skatuves kultūru, iemācīsies sevi prezentēt
Aglonas bazilikas Kora skolas piedāvātais izglītības īste-
nošanas pakalpojums ir īpašs un pieejams:
♪ Liels individuālo stundu skaits
♪ Mazskaitlisks grupu iedalījums
♪ Īpaši mācību līdzekļi – mūzikas instrumenti(klavieres, 
ērģeles,kokle)
KĀ MŪS ATRAST – Ciriša iela 8, Aglona 
(bijušās klostera telpas,1.stāvs)
Tālruņi – 26596244, 25911398

BŪSIET LAIPNI GAIDĪTI

Sestdiena, 7.jūnijs
13.00 Rutuļu kapi, Rušonas 
draudze

Svētdiena, 8.jūnijs
14.00 Leitānu kapi, Aglonas 
draudze
15.00 Gūteņu kapi, Aglonas 
draudze

Sestdiena, 14.jūnijs
12.30 Kristapiņu kapi, Rušonas 
draudze

Svētdiena, 15.jūnijs
13.30 Peipiņu kapi

Sestdiena, 21.jūnijs
13.00 Gutas kapi, Bērzgales 
draudze
14.00 Pansionāta „Krastiņi” 
kapi, Bērzgales draudze

Otrdiena, 24. jūnijs
13.00 Raģeļu kapi

Sestdiena, 28.jūnijs
13.00 Valaiņu kapi, Aglonas 
draudze
14.00 Borekstu kapi, Aglonas 
draudze

Svētdiena, 29.jūnijs
13.00 Egļu kapi, Raģeļu draudze
14.00 Raginsku kapi, Raģeļu 
draudze

Sestdiena, 5.jūlijs
13.00 Kūdeņu kapi, Peipiņu 
draudze
14.00 Dudeļu kapi, Raģeļu 
draudze

Svētdiena, 6.jūlijs
12.00 Rušonas kapi
14.00 Makušu kapi, Bērzgales 
draudze

Sestdiena, 12.jūlijs
13.00 Silišķu kapi, Bērzgales 
draudze
14.30 Ezeraukinu kapi, Aglonas 
draudze

Svētdiena, 13.jūlijs
13.30 Staškeviču kapi, Peipiņu 
draudze
14.00 Madelānu kapi, Bērzgales 
draudze

Sestdiena, 19.jūlijs
13.00 Eikšu kapi (ar Sv. Misi), 
Rušonas draudze
14.30 Solkas kapi, Rušonas 
draudze

Svētdiena, 20.jūlijs
13.00 Bērzgales kapi

Sestdiena, 26.jūlijs
12.00 Ondzuļu kapi (ar Sv. 
Misi), Rušonas draudze

Svētdiena, 27.jūlijs
13.30 Šķeltovas kapi, Peipiņu 
draudze
14.00 Dunsku kapi, Bērzgales 
draudze

Sestdiena, 2.augusts
13.00 Slobodskas kapi, Raģeļu 
draudze
14.00 Lipsku kapi, Raģeļu 
draudze

Svētdiena, 10.augusts
14.30 Aglonas kapi

Kapusvētki Aglonas novadā

Aglonas novada vēstis

Redkolēģija: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Juris Butēvics, Aleksandrs Dimpers, Andris Girss, Vadims Krimans, Lolita Solima, Feoktists Pušņakovs, Igors Reščenko;
Izdevējs: Aglonas novada dome, Somersetas ielā 34, Aglonā; Iespiests: SIA „Latgales druka”, Baznīcas ielā 28, Rēzeknē

Lūdzam, informāciju līdz katra mēneša 15.datumam iesniegt Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Tatjanai Komarei elektroniski uz e – pastu: tatjana.komare@aglona.lv
Domes materiālus publikācijai sagatavoja T.Komare. 

S l u d i n ā j um i
Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Aprīlī Aglonas novadā mūžībā aizvadīti:
Feoktista Vanaga (1937)
Aleksandrs Belokurovs (1956)
Marija Abramova (1952)
Vasilijs Koževnikovs (1949)
Georgijs Spiridonovs (1962)
Bronislava Balaško (1931)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Aglonā - Manikīrs, pedikīrs, uzacu korekcija. 
Pieteikšanās pēc pieraksta. 
Tel.28666589, Ilona

*****
Celmu frēzēšana, bīstamo koku novākšana,autopacēlāja pakalpo-
jumi. Tālr. 29419522

*****
Karpu makšķerēšana un pārdošana. “Salmiņi”, Tartakas 1, Aglo-
na. Tālr. 28669982

*****
SIA “Rezen Gold” piedāvā: PVC logus un Durvis,  Latvijas 
ražojuma durvis.
Izmērīsim, Aprēķināsim, Uzstādīsim
www.Rezen-Gold.lv, T+37126636036, cena@Rezen-Gold.lv 
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