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Aglonas novada vēstis

Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu Информация Прейльского участка Латгальского
iecirkņa Informācija par reģistrētajiem notikumiem региона Государственной полиции о происшествиях
Aglonas novadā periodā no 20. jūnija līdz 18. jūlijam. в Аглонском крае с 20 июня до 18 июля
Pārskata periodā iecirkņa teritorijā reģistrēti 24 notikumi.
Iecirknī tiek veikta pārbaude par 6 ģimenes konfliktu gadījumiem:
27.06.2014. g. notika konflikts starp ģimenes locekļiem Aglonas pagasta
Jaunaglonā;
3.07.2014. notika ģimenes konflikts Kastuļinas pagastā;
4.07 un 15.07.2014. notika ģimenes konflikti Grāveru pagastā;
8.07.2014 notika ģimenes konflikts Šķeltovas pagastā
11.07.2014. notika ģimenes konflikts Kastuļinas pagastā.
Pārskata periodā Aglonas novadā notikuši 2 ceļu satiksmes negadījumi24. jūnijā uz ceļa P-60 Aglonas novadā notika sadursme starp divām automašīnām, kuras vadīja 1987. g. dzim. sieviete un 1991. g. dzimis vīrietis, kurš
ceļu satiksmes negadījuma brīdī guva miesas bojājumus un , kā vēlāk tika
noskaidrots , atradās alkohola reibuma stāvoklī.
7. jūlijā Aglonas pagastā notika ceļu satiksmes negadījums, kur sadūrās divas automašīnas, ko vadīja 1991. g. un 1992. g. dzim. vīrieši. CSNg rezultātā
bojātas automašīnas.
Pārskata periodā reģistrētas vairākas zādzības:
1. jūlijā Aglonas pagastā 1954. g. dzim. vīrietim no dokumentu somas pazuda nauda. Apstākļi tiek pārbaudīti.
23. jūnijā un 9. jūlijā Kastuļinas pagastā no meža traktortehnikas tika nozagta
dīzeļdegviela. Notiek apstākļu izmeklēšana.
7. jūlijā Aglonas ciemā tika konstatēta malkas zādzība no šķūnīša, notiek
apstākļu pārbaude.
Aglonas novadā pārskata periodā notiek izmeklēšana par vairākiem personu
bojāejas faktiem:
25.06 Šķeltovas pagastā atrasts miris 1987. g. dzimis vīrietis.
29.06. savā dzīves vietā Kastuļinas pag. atrasts miris 1949. g. dzimis vīrietis.
2.07. dzīves vietā Kastuļinas pag. atrasts miris 1946. g. dzimis vīrietis.
7.07. piemājas dīķī Šķeltovas pagastā noslīka 1986. g. dzim. sieviete.
Visos gadījumos uzsākti kriminālprocesi, kuros nozīmēta tiesu medicīniskā
ekspertīze.
26.06. dzīves vietā atrasts miris 1949. g. dzimis vīrietis bez vardarbīgas nāves pazīmēm, par doto faktu atteikts uzsākt kriminālprocesu.
Ņemot vērā to, ka ik vasaru pieaug zādzību skaits, vēlamies iedzīvotājus
brīdināt par sava īpašuma vērīgāku uzraudzību, iesakām aizslēgt dzīvokļu
durvis, neskatoties uz to, ka esat mājās, neatstāt bez uzraudzības nepieslēgtus
velosipēdus, kā arī neatstāt vērtīgas mantas viegli piekļūstamās vietās (piemēram pludmalēs)!
Sakarā ar to, ka rit vasaras brīvdienas, lūdzam uzraudzīt arī savus bērnus, īpaši peldvietās, neļaujot peldēties vieniem pašiem, kā arī pievērst
uzmanību bērna draugiem un paziņām (sevišķi jauniegūtiem).
Informāciju sagatavoja: VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Inga Ziemele.

В отчетный период на территории участка зарегистрированы 24 происшествия.
Идет проверка 6 случаев семейных конфликтов:
27 июня произошел конфликт между членами семьи в Яунаглоне Аглонского края;
3 июля произошел семейный конфликт в Кастулинской волости;
4 июля и 15 июля произошли семейные конфликты в Граверской волости;
8 июля произошел семейный конфликт в Шкельтовской волости;
11 июля произошел семейный конфликт в Кастулинской волости.
В отчетный период в Аглонском крае произошло 2 дорожных происшествия:
24 июня на автодороге Р-60 в Аглонском крае произошло столкновение двух автомобилей, которыми управляли женщина 1987 г.р. и, получивший телесные повреждения мужчина 1991 г.р., как выяснилось позднее, он находился в состоянии
алкогольного опьянения.
7 июля в Аглонском крае произошло столкновение двух автомобилей, которыми
управляли мужчины 1991 и 1992 г.р., в результате столкновения повреждены оба
автомобиля.
В отчетный период зарегистрировано несколько краж:
1 июля в Аглонской волости у мужчины 1954 г.р. из сумочки с документами пропали деньги. Обстоятельства выясняются.
23 июня и 9 июля в Кастулинской волости из тракторной техники было украдено
дизельное топливо. Происходит расследование обстоятельств случившегося.
7 июля в поселке Аглона констатировна пропажа дров из сарая. Происходит проверка обстоятельств.
В Аглонском крае производится расследование по нескольким фактам гибели людей:
25 июня в Шкельтовской волости найден умершим мужчина 1987 г.р.
29 июня найден умершим на месте проживания в Кастулинской волости мужчина
1949 г.р.
2 июля найден умершим на месте проживания в Кастулинской волости мужчина
1946 г.р.
7 июля в пруду у дома в Шкельтовской волости утонула женщина 1986 г.р.
Во всех случаях начаты уголовные процессы и назначена судебная медицинская
экспертиза.
26 июня найден умершим на месте проживания мужчина 1949 г.р. без признаков
насильственной смерти, по данному факту отказано возбуждать уголовное дело.
Учитывая тот факт, что каждое лето увеличивается количество краж, желаем предупредить жителей быть более бдительными, запирать двери квартир, несмотря на то,
что находитесь дома, не оставлять без присмотра велосипеды, не оставлять ценные
вещи в легко доступных местах (например, на пляжах)!
Во время летних каникул призываем присматривать за своими детьми, особенно на пляжах, не разрешать им купаться без взрослых, а также обратить
внимание на друзей и знакомых детей (особенно новых знакомых).
Информацию подготовила Инга Зиемеле, старший инспектор Полиции порядка
Прейльского участка Латгальского региона Государственной полиции

Aglonas bazilikas Kora skolas koris piedalās Pueri Cantores starptautiskajā kongresā Parīzē
Šī gada 9.-13. jūlijā Aglonas bazilikas Kora skolas kora grupa diriģentes Ievas Lazdānes vadībā piedalījās
Starptautiskās bērnu un jauniešu
koru federācijas PueriCantores kārtējā, nu jau 39.kongresā Parīzē. No
Latvijas Aglonas koris bija vienīgais
kongresa dalībnieks. AB Kora skola
PC kongresos – festivālos piedalās
kopš 2004. gada.
Dalībnieku skaitu šī gada kongresā
Parīzē tā organizatori bija ierobežojuši līdz 5200, to vidū bija 138 koru
dalībnieki no 14 valstīm. Kongresa
pasākumos vienlīdz svarīga ir reliģiskā un muzikālā dimensija un tie
norisinājās dažādās vēsturiskās Parīzes vietās kā Parīzes Dievmātes katedrāle, Invalīdu laukums, Sv.Franča
Ksaviera un Sv.Sulpice baznīcas,
Jēzus Sirds bazilika Monmartrā, u.c.
Korim savas draudzes namā laipni
ļāva apmesties Sv. Lamberta draudze,
jo Parīzes viesnīcas vai hosteļi nav pa
kabatai. Kori pavadīja priesteris Rolands Abrickis.
Piedalīšanās starptautiskajos Pueri
Cantores kongresos, kuri tiek organizēti parasti ik pēc pusotra vai diviem

gadiem, Aglonas bazilikas Kora skolai ir kļuvusi par stabilu tradīciju,
pievienojot savas balsis tūkstošbalsīgajiem kongresu koriem Ķelnē,
Krakovā, Stokholmā, divreiz Romā,
Granādā un nu arī Parīzē. Vienmēr
tas nozīmē arī īpašu gatavošanos,
ieguldītu darbu savas meistarības
izkopšanai. Aglonas bazilikas Kora
skolas vārds ir ieguvis labu starptautisku reputāciju, to pazīst un iekļauj
atbildīgu un īpašu koncertu programmās. Neapšaubāmi ieguvumi ir kora
dalībniekiem, iepazīstot Eiropas vēsturē un kristietības kultūrā nozīmīgas
vietas un dziedot izcilos kultūras pieminekļos kā Sv.Pētera bazilika Romā
vai Parīzes Dievmātes katedrāle.
Viens no iedvesmojošākajiem notikumiem, kas paliks atmiņā no šī
brauciena, bija tikšanās ar starptautiski augsti atzīto latgaliešu izcelsmes
tēlnieci Valentīnu Zeili, kas dzīvo un
rada mākslas darbus Parīzē. Zeiles
kundze iepazīstināja ar saviem darbiem, pastāstīja par to tapšanu un
idejām, kas viņu ir iedvesmojušas.
Māksliniece nav aizmirsusi savu
dzimto valodu – tikšanās laikā ar

Sargiet mīlu!
Mīla trausla,
Viņa viegli salūzt var.
Sargiet mīlu!
Mīla dzidra,
Saduļķot to viegli var.
Ticiet mīlai!
Mīla stipra,
Bēdu kalnus pacelt var.
/E.Vēveris/
Kopējo dzīves ceļu sākot, sirsnīgi sveicam
Viktoriju Guževu un Pedru Filipi Karranku-BatistuDiašu-Korreiu,
Dairu Livdāni un Polu Antoniju Bernardu Mērfiju,
Svetlanu Kokinu un Artūru Ancveriņu.
Tik daudz Tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai sācies Tavs rīts,
Ej pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!

Saulaini sveicieni jaundzimušajiem

Danielam Livzeniekam, Jeļizavetai Urbanovičai, Lailai Gurskai.
Sveicam bērnu vecākus, vecvecākus un tuviniekus!

mums sarunājās latgaliski.
Šādi braucieni nebūtu iespējami bez
Aglonas bazilikas Kora skolas draugu un labvēļu atbalsta. Mēs sakām
siltu paldies cilvēkiem, kas ir bijuši
atsaucīgi un atzinuši par lietderīgu
atbalstīt Aglonas jauniešu centienus
un devuši iespēju viņiem ar godu

sākusies pirms 70 gadiem Francijā,
uzreiz pēc II Pasaules kara ar mērķi
veicināt dažādu tautu un zemju jaunās paaudzes labāku saprašanos un
vienošanos kopīgās lūgšanās par
mieru visā pasaulē. Pueri Cantores
visā pasaulē apvieno vairāk kā 40
tūkstošus dalībnieku. Federācijas
moto ir – BĒRNI DZIED MIERAM.
Latgales Pueri Cantores federācija ir
dibināta 2004.gadā, tai pievienojušies ir 6 kori.
Dažu kora dziedātāju domas par katra svarīgāko ieguvumu no dalības
kongresā:
KATRĪNA - Man paliks atmiņā tas,
ka varēja dziedāt ar tik daudz cilvēkiem no tik daudzām valstīm, patika
Dievmātes katedrāles ērģeles. Patika
Pueriomnes… dziesmas noskaņa,
kad visi dziedāja.
ANDRIS – Svarīgākais ieguvums –
pieredze. Bija iespēja padziedāt lielā
korī, kur liekas, ka tavs ieguldījums
ir tik mazs, bet tomēr tas ir tik ļoti
nepieciešams.

kas nesanāk, nepadodas vai nav līdz
galam skaidrs. Ir labi būt starp “savējiem” ne tikai Aglonas draudzē,
bet apvienoties pasaules draudzēm…
redzēt, ka pasaulē ticība ir dzīva.
Pārsteigta biju par miera lūgšanas un
sv. Mises tekstiem, kas bija pieejami visām tautām saprotamā valodā
katrai no tām. Īpašs brīdis bija lūgšanas “Tēvs mūsu” laikā, kad katrs
dalībnieks to lūdzās savā dzimtajā
valodā…Starptautiska mēģinājumu
pieredze, kad diriģents ar kopkori saprotas vai nu franču valodā vai vispār
bez vārdiem.
JACINTA – Svarīgākais ieguvums
no dalības kongresā ir tā īpašā sajūta,
ka tu neesi vienīgais gados jaunais
cilvēks (bērns, jaunietis), kas no sirds
tic Dievam, praktizē katoļticību, dara
to bez kautrēšanās, un vēl arī slavē
Dievu divkārt – arī dzied. Lielais
pulks gados jauno ticīgo iedvesmo
un iedrošina un ļauj cerēt, ka ticība
mūsdienu sekularizētajā pasaulē nav
mirusi un tai noteikti ir nākotne!

Kongress ir iespēja pavērot citus
korus, tautu dziedāšanas tradīcijas.
Iespēja satikt savus vienaudžus un
vēlāk uzturēt ar viņiem kontaktu.
Mūsdienu pasaulē ir daudz un dažādu konfliktu, taču kongresā mēs visi
esam vienoti lūgšanā, vienoti dziesmā.
INGA-Kongresa lielākais ieguvums
man šoreiz bija jauns repertuārs…
dažādās valodās. Prieks dziedāt.
Īpaši patika kongresa himna. Dalībā kongresā – tas ir vērtīgi pavadīts
laiks jauniešiem…pat arī tad, ja kaut

Kongresa noslēgumā visa Pueri Cantores saime tika uzaicināta uz nākamo kongresu Romā 2015. un 2016.
gadu mijā, kongresa galveno sv.Misi
celebrēs Romas Pāvests Francisks.
Iespēja tikties ar Romas pāvestu un
svētības saņemšana, cerams, būs pamudinājums arī citiem Latgales Pueri
Cantores federācijas koriem sasparoties un piedalīties šajā gaidāmajā
notikumā un, cerams, pievienoties arī
citiem koriem šai kustībai.
Latgales PUERI CANTORES federācijas sekretāre INESE STŪRE

apliecināt savu muzikālo varēšanu
starptautiskā līmenī – Jānim Klaužam, Jānim Blaževičam, Aglonas bazilikai, Aglonas novada domei. Liels
paldies Jums!
Pueri Cantores federācija apvieno
bērnu un jauniešu katoļu baznīcas
korus visā pasaulē. Šī kustība ir aiz-

Sludinājumi

Aglonā - Manikīrs, pedikīrs, uzacu korekcija.
Pieteikšanās pēc pieraksta.
Tel.28666589, Ilona
*****
Celmu frēzēšana, bīstamo koku novākšana, autopacēlāja pakalpojumi. Tālr. 29419522
*****

SIA “Rezen Gold” piedāvā: PVC logus un Durvis, Latvijas
ražojuma durvis.
Izmērīsim, Aprēķināsim, Uzstādīsim
www.Rezen-Gold.lv, T+37126636036, cena@Rezen-Gold.lv
Mūrēju skursteņus, tīru tos un visu, kas ar tiem saistīts.
Pļauju zāli ar trimmeri.
Veicu visdažādākos labojumus mājas saimniecībā:
-Sīka elektroinstalācijas atjaunošana
-durvju rokturu, slēdžu,eņģu maiņa vai labošana
-sadzīves tehnikas labošana
-elektromotoru, benzīndzinēju apkope un remonts
Tel. 22 10 96 88, Voldemārs

Šalciet klusi, dzimtie meži,
Mūža dziesma beigusies,
Pāri sirdij apklusušai
Zeme smilšu sagšu klāj.
/A.Balodis/

Jūnijā Aglonas novadā mūžībā aizvadīti:

Jāzeps Kudiņš (1929)
Makrijans Stepanovs (1949)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
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