Aglonas novada vēstis
3
Dienas radošās, izglītojošās un atpūtas vasaras Дневные творческие летние лагеря отдыха
«Пестрый мир» в Аглоне
nometnes “Raibā pasaule” Aglonā
Katru gadu, kad tuvojas skolēnu vasaras brīvlaiks, tiek aktualizēts jautājums
par bērnu brīvā laika pavadīšanu, viņu
pieskatīšanu, drošību un saturīgām izklaidēm. Lai varētu apvienot patīkamo
ar lietderīgo – gan izbaudītu vasaras
jaukumus, gan iemācītos kaut ko jaunu.
Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” projekta Nr.2012.EEZ/PP/1/
MIC/003/003 „Iedzīvotāju iniciatīvas
Aglonas novadam” ietvaros biedrības
telpās Daugavpils ielā 6, Aglonā 2014.
gada vasarā laika posmā no 16.06. līdz
20.06. un no 30.06. līdz 4.07. organizēja
dienas radošās, izglītojošās un atpūtas
nometnes „Raibā pasaule”.
Šīs vasaras nometnēm vecāki pieteica
un nometnēs piedalījās 30 Aglonas novada bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem,
kuri vēlējās apgūt ko jaunu, gūt dažādu
pieredzi un neaizmirstamus piedzīvojumus vasaras brīvlaikā. Nedēļas garumā
nometnes dalībnieki piedalījās dažādās
aktivitātēs, radošajās darbnīcās, ieguva
daudzas un dažādas jaunas prasmes,
iemaņas un zināšanas, kas noderēs dažādās dzīves situācijās, mācījās komunicēt, izprast savstarpējo cieņu un pilnveidot savstarpējo saskarsmi un sadarbības
prasmes, sadraudzējās un ieguva jaunus
draugus, jaunus, patīkamus iespaidus,
pilnvērtīgi un lietderīgi pavadīja brīvo
laiku.
Radošās darbnīcas bija lielisks instruments, lai interesanti un gudri izklaidētos, veidotu komandas garu un
attīstītu sacensību prieku. Tajās varēja
iemācīties gatavot personiskas dāvanas
gan draugiem, gan vecākiem. Ikviens
savā darbiņā ieguldīja savu pozitīvo
domu un novēlējumu, ar ko iepriecināja
gan nometnes skolotājas, gan vecākus
un draugus.
Dienas vasaras nometnē pirmajā dienā bērni pastāstīja par sevi, par saviem
hobijiem un savām interesēm. Bērni

grupās veidoja zīmējumus uz asfalta:
„Kas cilvēkam sagādā prieku” un savus
darbus prezentēja citiem.
Daudz jauna un interesanta bērni uzzināja radošajās darbnīcās, kur apgleznoja
stiklu, marmorizēja taureņus un grāmatzīmes, veidoja saliedēšanas kolāžu „
Rociņas”, kur ierakstīja savas un draugu
labās īpašības.
Devāmies ekskursijā uz „Mežinieku
mājām”, kur nometnes dalībnieki mācījās, kā jāvāra un jāsien sieri, pēc tam
tos garšoja. Iepazināmies ar astroloģisko
parku, apmeklējām arī senbaltu parku,
kur iepazināmies ar dažādām latvju zīmēm. Tur mēs guvām ļoti saistošu un interesantu informāciju. Ļoti daudz jaunu
un interesantu ideju guvām no pirtnieka
Jāņa par pirtsslotu izgatavošanu, siešanu
un guvām pirmās pirtnieka iemaņas pēršanā ar pirtsslotu.
Ļoti inovatīva un radoša izvērsās
T-kreklu apgleznošanas darbnīca, kur
katrs varēja likt lietā savas idejas un
izdomu.
Visas nedēļas garumā bērni spēlēja
dažādas konstrukcijas spēles un „Lego”,
kā arī dažādas prāta un kustību spēles.
Radošās darbnīcas „Polimērmāla aksesuāri” un „ Ziepju izgatavošana” attīstīja gan komandas darbu, gan izdomu,
gan mākslinieciskos talantus. Daudz
interesantu mirkļu sagādāja ziedu pušķīšu vākšana, veidošana un izmantošana
dažādu rokdarbu noformēšanā. Jaunas
prasmes tika gūtas kļavu lapu rozīšu
veidošanā un rudzu vārpu fotorāmīša
izgatavošanā.
„Pērļošanas„ darbnīca piesaistīja gan
zēnus, gan meitenes. Visiem gribējās
pašu rokām izgatavot rotaslietu gan sev,
gan saviem mīļajiem.
Neaizmirstamas visas nometnes garumā bija tējas pauzes – kā svētkos.
Katru dienu noslēdzot, bērni rakstīja
izvērtējumus par to, kā pavadīta die-

na, kas patika, ko iemācījās darīt un
kas paliks atmiņā pēc nometnes. Katrs
nometnes dalībnieks saņēma projekta
prezentācijas materiālus: košu somiņu
un mapīti ar biedrības „Neaizmirstule”,
Sabiedrības integrācijas fonda, EEZ finanšu instrumenta logotipiem – projekta
logo un apliecinājumu par piedalīšanos
dienas radošajā, izglītojošajā un atpūtas
vasaras nometnē “Raibā pasaule”.
Nometnes noslēgumā bērniem uzlabojās komunicēšanās prasme, tie iemācījās darboties gan individuāli, gan
grupā – uzlabojās gan saskarsme, gan
sadarbības prasmes. Bērni sadraudzējās,
guva paliekošu pieredzi, jaunus draugus,
jaunas zināšanas un prasmes
Projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības mazināšanai
Aglonas novadā/ Iedzīvotāju aktivitātes
Aglonas novadam” ietvaros organizētās
nometnes, bija vienreizēja neaizmirstama, inovatīva iespēja Aglonas novada
bērniem pilnveidot sociālās un radošās
prasmes, mazināt sociālo risku un atstumtību.
Aizrautīgi, radoši šajā vasaras nometnē kopā ar bērniem darbojās labsirdīgās,
zinošās, dzīvesgudrās, atraktīvās nometnes audzinātāja Inta Reča un nometnes
instruktore Elīna Smirnova, kā arī pieredzējusī nometnes vadītāja Ruta Giluče.
Paldies vecākiem, projekta komandai,
nometnes komandai un atbalstītājiem
par unikālo iespēju bērniem radoši, saturīgi, izglītojoši un lietderīgi pavadīt
vasaras brīvo laiku.
Nometnes „Raibā pasaule” vadītāja
Ruta Giluče

Par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem

No 1. augusta tiks mainīti ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Aglonas novadā saskaņā ar 2014. gada 27. jūnija Aglonas novada domes sēdes lēmumu Protokols Nr. 13, 21.§ “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem”. Tiem
iedzīvotājiem, kuriem ir noslēgti līgumi par komunālo pakalpojumu sniegšanu
(ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmas izmantošana), līdz 2014.gada 1.augustam
ir jānoslēdz jauni līgumi ar Aglonas novada domi.
Pakalpojumu nosaukums
Euro ar PVN 21%
Ūdensapgādes pakalpojums ar skaitītājiem
Kanalizācijas pakalpojums ar skaitītājiem
Ūdensapgādes pakalpojumi daudzdzīvokļu mājās
(bez skaitītāja)
Kanalizācijas pakalpojumi daudzdzīvokļu mājās
(bez skaitītājiem)
Ūdensapgādes pakalpojumi privātmājās (bez skaitītāja)
Kanalizācijas pakalpojumi privātmājās (bez skaitītājiem)
Ūdensapgādes pakalpojumi

1,24 - par 1 m3
1,29
7,44 – no 1 iedzīvotāja
6,19 - no 1 iedzīvotāja
7,44 - no 1 iedzīvotāja
6,19 - no 1 iedzīvotāja
1,86 – 1 liellopam

Sociālā aprūpes centra “Aglona” iemītnieki ceļo pa Latgali

11. jūlijā SAC „Aglona” iemītniekiem tika organizēta ekskursija pa Latgali. Pirmais pieturas
punkts mums bija Rēzeknes novada Gaigalavas
pagasta Gaigalava, kur atrodas Gunāra Igauņa
senlaiku mūzikas instrumentu darbnīca. Saimnieks pastāstīja par katra eksponāta vēsturi. Viņš
minēja, ka esot tāda paruna, ka bungas ir no suņa,
ermoņikas – cietumnieka, vijole – no velna, bet
kokle dieva dota. Gunārs Igaunis pastāstīja ar ko
ermoņika atšķiras no akordeona, kā arī nospēlēja
dažas dziesmas. Viņš iesaistīja viesus muzicēšanā, kā rezultātā sanāca ļoti jauks apmeklētāju
orķestris.
Otrā pietura bija Balvu novada Bērzpils pagasts
pie alus meistara Daiņa Rakstiņa. Alus meistars
izstāstīja par alus darīšanas procesu un tradīci-

jām pēc sentēvu
metodēm, kā arī
parādīja melno
jaunbūvēto pirti,
kurā tiek kaltēti
un diedzēti mieži alum un alus
darītavu. Vēlāk
saimnieks deva
visiem degustēt
alu, bet saimniece cienāja ar uzkodām un mājas
sieru.
Nākošā pietura
Rugājas novada
Lazdukalna pagasts, senlietu
privātkolekcija
„Saipetnieki”.
Apskatījāmies
dažādus
kultūrvēsturiskus
priekšmetus –
sviesta
cibas,
rakstāmmašīnas,
senos darbarīkus, lauksaimniecības tehniku, u.c. Atsevišķā būdiņā ierīkota īsta dzīvojamā istaba, kur novietoti
senlaicīgi sadzīves priekšmeti un mēbeles tā, kā
tas varēja būt sendienās. Ļoti skaists bija daiļdārzs, kas papildināja apskates objektus.
Brīvā dabā pusdienojām, ēdot līdzi paņemtās
maizītes.
Nākošā pietura Rugāju novada Rugāju pagasta
Silenieki. Briežu dārzā „Mežsētas” apskatījām
ļoti skaistus briežus, kurus barojām no rokām.
Mājupceļā mēs apskatījām Rēzeknes pilsdrupas un pilsētas jaunos kultūras centrus „Goru” un
„Zeimuli”.
Foto autors: Marina Mihailovska
SAC „Aglona” sociālā darbiniece Inga Sprūģe

Каждый год с приближением летних каникул учащихся становится
актуальным вопрос о том, как дети
будут проводить свободное время,
кто будет присматривать за ними,
заботясь о безопасности и содержательном досуге. Чтобы объединить
приятное с полезным – насладиться
летом и научиться чему-нибудь новому.
Общество Аглонского края
„Neaizmirstule” в рамках проекта Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/003/003
«Инициативы жителей Аглонскому
краю» организовало в помещениях
общества (ул.Даугавпилс 6, Аглона)
дневной творческий обучающий лагерь отдыха «Пестрый мир» в периоды с 16 по 20 июня и с 30 июня по 4
июля. В лагере участвовали 30 детей
Аглонского края с 7 до 13 лет, которые хотели научиться чему-нибудь
новому, приобрести разнообразный
опыт незабываемые приключения
во время летних каникул. На протяжении недели дети занимались в
творческих мастерских, приобрели
различные навыки и знания, которые пригодятся им в жизни, учились
взаимопониманию и уважению во
время общения, в итоге приобрели
новых друзей и подружились, полноценно и полезно проводя свободное
время. Творческие мастерские были
великолепным инструментом, чтобы
интересно и с умом развлекаться,
формируя командный дух и развивая
радость соревнования. В мастерских
можно было научиться создавать
личные подарки для друзей или ро-

дителей. Каждый в
свою работу вложил
позитивные мысли и
пожелания, чем порадовал и воспитателей
лагеря, и родителей,

и друзей.
В первый день летнего лагеря дети
рассказывали о себе, о своих увлечениях и интересах. Группами дети создавали рисунки на асфальте на тему:
«Что доставляет радость человеку»
и презентовали свои работы. Много
нового и интересного узнали дети в
творческих мастерских, где рисовали
на стекле, изготавливали мраморных
бабочек и закладки для книг, создавали коллаж сплоченности «Ручки», на
котором написали лучшие качества
свои и друзей.
Были на экскурсии в доме
„Mežinieku mājas”, где участники лагеря учились правильно варить сыры
и дегустировали их. Познакомились
с астрологическим парком, с разными латышскими знаками и посетили парк древних балтов. Услышали
много интересных идей от банщика
Яниса про изготовление веников,
приобрели первый опыт парильщика.
Особо творческой стала мастерская по росписи маечек, где каждый
воплощал свои идеи и замыслы. Еще
дети играли с развивающими конструкторами и „Lego”, много двигались. Работа в творческих мастерских «Аксессуары из полимерной
глины» и «Изготовление мыла» дети
проявили командный дух, фантазию
и художественные таланты. Интересной оказалась работа с цветами, лепестками и листьями деревьев, когда
создавали розочки из листьев клена и
при изготовлении фоторамки из ржаных колосьев.
Мастерская по работе с бисером

привлекла и мальчиков, и девочек.
Всем хотелось собственноручного
создать украшение для себя и для
своих близких.
В конце каждого дня лагеря дети
писали отчеты, оценивая как прошел день, что им понравилось, чему
научились и что останется в памяти после лагеря. Каждый участник
лагеря получил презентационные
материалы проекта: яркую сумочку и папку с логотипами проекта,
общества „Neaizmirstule”, Фонда
общественной интеграции, финансового инструмента Европейской экономической зоны и свидетельство об
участии в летнем творческом лагере
отдыха «Пестрый мир».
К концу летнего лагеря дети лучше
стали общаться друг с другом, научились работать как индивидуально,
так и в команде. Дети подружились,
приобрели опыт, новых друзей, новые знания и навыки. Летний лагерь
в Аглоне, организованный в рамках
проекта «Снижение социальной
изоляции в Аглонском крае/ Инициативы жителей Аглонскому краю»
стал незабываемой возможностью
для детей Аглонского края совершенствовать социальные и творческие
навыки, снижая социальные риски и
отчуждение. Захватывающе и творчески вместе с детьми занимались
добрые, знающие, активные воспитатель лагеря Инта Реча и инструктор лагеря Элина Смирнова, а также
опытный руководитель лагеря Рута
Гилуче. Спасибо родителям, команде
проекта, команде лагеря и всем, кто
оказал поддержку, за уникальную
возможность провести детям свободное летнее время творчески, содержательно, целесообразно и полезно.
Рута Гилуче, руководитель лагеря
«Пестрый мир»

О тарифах на услуги водоснабжения и канализации

С 1 августа будут изменены тарифы на услуги водоснабжения и канализации в Аглонском крае согласно решению Аглонской краевой думы 27 июня 2014 года, протокол Nr.
13, 21.§ «О тарифах на услуги водоснабжения и канализации». Тем жителям, у которых
ранее был заключен договор о коммунальных услугах (использование системы водопровода и канализации), до 1 августа 2014 года необходимо заключить новые договоры с
Аглонской краевой думой.
Наименование услуги
Услуги водоснабжения со счетчиком
Услуги канализации со счетчиком
Услуги водоснабжения в многоквартирных домах
(без счетчиков)
Услуги канализации в многоквартирных домах
(без счетчиков)
Услуги водоснабжения в частных домах
Услуги канализации в частных домах (без счетчиков)
Услуги водоснабжения

Informācija iedzīvotājiem

Lūdzam visus iedzīvotājus, kam ir uzstādīti
ūdens skaitītāji, pārbaudīt datumu, kad
ir veicama skaitītāja nākošā pārbaude.
Skaitītāja pārbaudes pakalpojumus var veikt
SIA GSK (tas ir maksas pakalpojums).
SIA GSK adrese: Rēzeknes iela 44, Krāslava.
Tālr.: 65681397.

Евро с НДС 21%
1,24 - за 1 m3
1,29
7,44 - с одного жителя
6,19 - с одного жителя
7,44 - с одного жителя
6,19 - с одного жителя
1,86 - за 1 единицу крупного
скота

Информация жителям

Просьба всем жителям, у которых в квартирах
или домах установлены счетчики потребления
воды, проверить сроки проверки счетчиков.
ООО GSK предоставляет платные услуги
проверки счетчиков.
Адрес ООО GSK: улица Резекнес 44, Краслава.
Контактный телефон: 65681397

