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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 18. jūlija līdz 18. augustam в Аглонском крае с 18 июля до 18 августа
Pārskata periodā iecirkņa teritorijā reģistrēti 24 notikumi.
Iecirknī tiek veikta pārbaude par 3 konfliktu gadījumiem:
20. jūlijā notika konflikts starp ģimenes locekļiem Kastuļinas pagasta Priežmalē;
22. jūlijā reģistrēts konflikts starp 1971. g.un 1961. g. dzimušām sievietēm.
27. jūlijā reģistrēts radinieku konflikts Škeltovas pagastā.
Pārskata periodā Aglonas novadā notikuši 8 ceļu satiksmes negadījumi un
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi:
27. jūlijā Aglonas novada Aglonas pagastā DUS „Virši” 1962. g. dzimis vīrietis ar a/m uzbrauca uz degvielas izdales sūkņa. Vīrietis saukts pie administratīvās atbildības gan par izraisīto ceļu satiksmes negadījumu, gan par to, ka
pēc ceļu satiksmes negadījuma bija lietojis alkoholiskos dzērienus.
27. jūlijā Aglonas novada Kastuļinas pagastā 1985. g. dzimis vīrietis netika galā ar automašīnas vadību, kā rezultātā nobrauca no braucamās daļas.
Apstākļu noskaidrošanas gaitā konstatēts, ka vadītājs bija alkohola reibuma
stāvoklī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
3. augustā Škeltovas pagastā pie kultūras nama 1994. g. dzimusī sieviete
konstatēja automašīnas bojājumus.
3. augustā 1984. g. dzimis vīrietis atteicās no alkohola ekspertīzes noteikšanas organismā. Uzsākts kriminālprocess.
10. augustā 1996. g. dzim. jauniete Aglonas pagasta Aglonā nesavaldīja automašīnas vadību, kā rezultātā iebrauca elektrostabā un no notikuma vietas
aizbrauca. Аutomobiļa vadītājai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
14. augustā Aglonas pagastā uz ceļa P-62 notika divu automašīnu sadursme.
Bojātas automašīnas, cietušo personu nav.
15. augustā 1987. g. dzimis vīrietis izraisīja ceļu satiksmes negadījumu Aglonas pagasta Jaunaglonā. Ceļu satiksmes negadījumā bojātas automašīnas.
15. augustā Škeltovas pagastā notika sadursme starp divām automašīnām,
kuras vadīja 1933. g. un 1984. g. dzimuši vīrieši.
Pārskata periodā Aglonas novadā reģistrēta 1 zādzība:
29. jūlijā Grāveru pagastā iekļūstot 1974. g. dzim. vīrieša garāžā, nozagts
alumīnija vads. Uzsākts kriminālprocess, noskaidrota aizdomās turētā persona.
Aglonas novadā pārskata periodā notiek apstākļu pārbaude par trim ugunsgrēkiem:
30. jūlijā Kastuļinas pagastā dega šķūnis;
6. augustā Grāveru pagastā dega mežs ;
7. augustā Grāveru pagastā dega siena rullis.
Policijā tika veikta pārbaude par 2 gadījumiem, kad personas guvušas miesas
bojājumus:
31. jūlijā Daugavpils reģionālajā slimnīcā ar traumām nogādāta 1958. g. dzimusi sieviete no Grāveru pagasta. Traumas gūtas, veicot saimniecības darbus.
14. augustā no Škeltovas pagasta uz Daugavpils reģionālo slimnīcu nogādāts
1990. g. dzimis vīrietis, kuram miesas bojājumus bija nodarījuši paziņas. Notiek apstākļu pārbaude.
Citi notikumi:
24. jūlijā policijas darbinieki Aglonas pagastā konstatēja divus nelikumīga
alkohola uzglabāšanas gadījumus. Pārbaudes rezultātā atsavināti 9 litri nelegālas izcelsmes alkohola no 2 personām. Uzsākta administratīvā lietvedība.
18. augustā Aglonas pagastā tirdzniecības objektā, pārskaitot naudu inkasācijas somās, tika konstatēta 1 euro monēta ar viltojuma pazīmēm. Uzsākts
kriminālprocess.
Sakarā ar to, ka tuvojas laiks, kad bērni uzsāks skolas gaitas, lūdzam
vecākus atkārtoti brīdināt bērnus par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, kā arī lūdzam autovadītājus būt sevišķi uzmanīgiem un iecietīgiem
pret mazajiem ceļu satiksmes dalībniekiem!
Novēlam gan skolēniem, gan vecākiem drošu un mierīgu jauno mācību
gadu!
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 3 случаев конфликтов:
20 июля произошел конфликт между членами семьи в Приежмале Кастулинской
волости;
22 июля зарегистрирован конфликт между двумя женщинами 1971 г.р. и 1961 г.р.;
27 июля зарегистрирован конфликт между родственниками в Шкельтовской волости.
В отчетный период в Аглонском крае произошло 8 дорожных происшествий и нарушений правил дорожного движения:
27 июля в поселке Аглона на автозаправке «Вирши» мужчина 1962 г.р. на автомобиле совершил наезд на насос подачи топлива. Мужчина привлечен к административной ответственности и за совершенное происшествие, и за управление автомобилем
в нетрезвом состоянии.
27 июля в Кастулинской волости Аглонского края мужчина 1985 г.р. не справился с управлением автомобиля, в результате съехал с проезжей части дороги. В ходе
выяснения обстоятельств происшествия констатировано, что водитель находился
в состоянии алкогольного опьянения. Составлен протокол административного нарушения.
3 августа в Шкельтовской влости у дома культуры женщина 1994 г.р. обнаружила
повреждение автомобиля.
3 августа мужчина 1984 г.р. отказался от экспертизы с целью проверки наличия
алкоголя в организме. Начато уголовное дело.
10 августа девушка 1996 г.р. в Аглоне не справилась с управлением автомобиля, в
результате наехала на электрический столб и уехала с места происшествия. На водительницу автомобиля составлен протокол административного нарушения.
14 августа в Аглонской волости на автодороге P-62 произошло столкновение двух
автомобилей. Повреждены оба автомобиля, потерпевших нет.
15 августа мужчина 1987 г.р. совершил дорожно-транспортное происшествие в
поселке Яунаглона Аглонской волости. В происшествии повреждены автомобили.
15 августа в Шкельтовской волости произошло столкновение двух автомобилей,
которыми управляли мужчины 1933 г.р. и 1984 г.р.
В отчетный период в Аглонском крае зарегистрирована 1 кража:
29 июля в Граверской волости при проникновении в гараж, принадлежащий мужчине 1974 г.р., был украден алюминиевый провод. Начато уголовное дело, установлен подозреваемый.
Происходит проверка обстоятельств трех случаев пожаров, произошедших в отчетный период в Аглонском крае:
30 июля в Кастулинской волости горел сарай;
6 августа в Граверской волости горел лес;
7 августа в Граверской волости горел тюк сена.
Полиция провела проверку двух случаев, когда лица получили телесные травмы:
31 июля в Даугавпилсскую региональную больницу с травмами была доставлена
женщина 1958 г.р. из Граверской волости. Травмы были получены при выполнении
хозяйственных работ.
14 августа из Шкельтовской волости в Даугавпилсскую региональную больницу
был доставлен мужчина 1990 г.р., которому знакомые нанесли телесные травмы.
Происходит проверка обстоятельств.
Другие происшествия:
24 июля работники полиции констатировали в Аглонской волости два случая хранения нелегального алкоголя. В результате проверки изъяты 9 литров алкоголя нелегального происхождения у двух лиц. Начато административное делопроизводство.
18 августа в в торговом объекте Аглонской волости при пересчете денег в инкассационных сумках была обнаружена монета номиналом в 1 евро с признаками фальсификации. Начато уголовное дело.
В связи с тем, что приближается начало учебного года, просим родителей повторно
напомнить детям о соблюдении правил дорожного движения, а также просим автоводителей быть особенно внимательными и терпимыми к маленьким участникам
дорожного движения!
Желаем и ученикам, и родителям безопасного и мирного нового учебного года!
Информацию подготовила Инга Зиемеле, старший инспектор Полиции порядка
Прейльского участка Латгальского региона Государственной полиции

Kad kļavas savu lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus
un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos
katrs zāles pudurītis un krūmiņš zirneklīša tīmeklī
auklē rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet
cilvēki. Vasara savu darbu ir beigusi, klāt ir septembris ar gladiolām, kuras garākas par pirmklasniekiem un spurainām asterēm kā skolas bērni.
Novēlam visiem skolēniem saglabāt 1. septembra
līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā. Vecākiem - pacietību, izturību un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt
grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā.
Pedagogiem un ikkatram skolas darbiniekam novēlam gūt gandarījumu no sava
grūtā un atbildīgā darba, rūpējoties par bērnu izglītību, drošību un veselību, atceroties, ka „atdotais” atgriežas pie devēja dubultā …
Sveicam skolēnus, viņu vecākus, skolas darbiniekus un pedagogus 1. septembrī!
Lai ražīgs Jaunais mācību gads!
AGLONAS NOVADA DOME
Biedrība „Preiļu NVO centrs”
30. augustā plkst. 10.00 aicina apmeklēt
NVO IDEJU TIRDZIŅU
Preiļos, Raiņa bulvārī 19

Pasākumā ar atraktīvām metodēm tiks atspoguļota Aglonas, Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu novadu nevalstiskā sektora darbība. Pasākums tiek organizēts projekta
„Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Aglonas, Vārkavas, Riebiņu, Līvānu
un Preiļu novados” (Līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/050/2014) ietvaros.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

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

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

Sludinājumi

Šo balto dienu glabājiet sev sirdī,
Tā šodien ir kā tikko plaucis zieds.
Lai diena šī Jums cauri mūžam staro,
Lai visa dzīve Jums kā gaišs un saulains rīts!
Kopējo dzīves ceļu sākot, sirsnīgi sveicam
Jekaterīnu Baranovsku un Alekseju Kuprejevu.
Ir pienācis atvadu brīdis,
Kad vietas nav skaļiem vārdiem,
Kad atkal kāds zieds ir vītis
Un aiziet caur mūžības vārtiem.

Jūlijā Aglonas novadā mūžībā aizvadīti:

Roberts Leonovičs (1947)
Jānis Artjomovs (1946)
Leontīna Meldere (1921)
Pēteris Čikuts (1942)
Nikolajs Platonovs (1943)
Anna Ruskule (1945)
Marfa Murašova (1930)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
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