
Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 
informācija par reģistrētajiem notikumiem Aglonas 
novadā periodā no 20. septembra līdz 20. oktobrim

Информация Прейльского участка Латгальского 
региона Государственной полиции о происшествиях 
в Аглонском крае с 20 сентября до 20 октября

Pārskata periodā iecirkņa teritorijā reģistrēti 24  notikumi.  Aglonas nova-
dā noticis 1 ceļu satiksmes negadījums: 11. oktobrī Škeltovas pagastā notika 
divu automašīnu sadursme bez cietušajiem. Par notikušo noformēts saska-
ņotais paziņojums. Pārskata periodā Aglonas novadā reģistrētas 2 zādzības:
27.septembrī  Kastuļinas pagastā, uzlaužot mājas durvis, tika nozagti pārti-

kas produkti un sadzīves tehnika. Notiek izmeklēšana.25. septembrī Aglonā 
tika konstatēta mopēda valsts numura zīmes pazušana. Notiek pārbaude.
Policijā tika veikta pārbaude par 1 gadījumu, kad persona guvusi miesas bo-

jājumus:
19. oktobrī  Aglonas pagastā konflikta laikā 1971. g. dzimusi sieviete sadūra 

1948. gadā dzimušu vīrieti, kurš pēc notikušā nogādāts Daugavpils reģionā-
lajā slimnīcā.

Pārskata periodā novada teritorijā reģistrēti vairāki ugunsgrēki:
6. oktobrī Aglonas pagastā dega apdzīvotas mājas piebūves bēniņi.
10. oktobrī Kastuļinas pagastā dega garāža.
10. oktobrī Grāveru pagastā dega kūts.
16. oktobrī Aglonas pagastā „Cirīšu HES” telpās radās piedūmojums no 

elektrosadales skapja.
20. oktobrī Aglonā A. Broka ielā dega sodrēji dūmvadā.
Nevienā no ugunsgrēkiem cilvēki miesas bojājumus nav guvuši.
Citi notikumi:
23. septembrī reģistrēts personas iesniegums par publisku apsūdzību seviš-

ķi smaga nozieguma izdarīšanā. Notiek apstākļu pārbaude kriminālprocesa 
ietvaros.
26. septembrī Aglonas pagastā atrasts miris 1945. g. dzimis vīrietis. Par noti-

kušo uzsākts kriminālprocess, nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze.
1. oktobrī  Kastuļinas pagastā konstatēta nelikumīga pieslēgšanās elektro-

enerģijas padevei. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
7. oktobrī Aglonas pagastā atrasts mīnmetēja lādiņš, kas nodots sapieriem un 

iznīcināts uz vietas.
20. oktobrī sniegta medicīniskā palīdzība 1996. g. dzim. sievietei, kurai kājā 

iekoda suns.
Policija atgādina:
 Sakarā ar laika apstākļu maiņu un apkures sezonas iestāšanos, lūdzam 

būt piesardzīgiem un ievērot visas ugunsdrošības noteikumu prasības.
Informāciju sagatavoja:  Inga Ziemele,  VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu 

iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore

В отчетный период на территории участка зарегистрировано 24 происшествия. В 
Аглонском крае произошло одно дорожное происшествие: 11 октября в Шкельтов-
ской волости произошло столкновение двух автомашин, потерпевших нет. По фак-
ту происшествия было составлено согласованное заявление. В отчетный период в 
Аглонском крае было зарегистрировано 2 случая краж: 27 сентября в Кастулинской 
волости, взломав двери жилого дома, неустановленные лица украли продукты и бы-
товую технику. Ведется расследование. 25 сентября в Аглоне была констатирована 
кража государственного знака номера мопеда. Ведется проверка. Полицией была 
проведена проверка одного случая нанесения телесных повреждений одному лицу. 
19 октября в Аглонской волости во время конфликта женщина 1971 г.р. нанесла 

ножевые ранения мужчине 1948 г.р., которого после случившегося доставили в Дау-
гавпилсскую региональную больницу. 
В отчетный период на территории участка зарегистрировано несколько пожаров:
6 октября в Аглонской волости горел чердак жилого дома.
10 октября в Кастулинской волости горел гараж, а в Граверской волости горел хлев. 
16 октября в Аглонской волости в помещениях «Циришу ГЭС» образовалось за-

дымление из электрошкафа. 
20 октября в Аглоне на улице А.Брока загорелась сажа в дымоходе. 
Ни в одном из случаев пожара пострадавших нет.
Другие происшествия:
23 сентября зарегистрировано заявление одного лица о публичном обвинении в 

совершении особо тяжкого преступления. В рамках уголовного процесса ведется 
проверка.
26 сентября в Аглонской волости найден труп мужчины 1947 г.р. По факту возбуж-

дено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. 
1 октября в Кастулинской волости констатировано незаконное подключение  к по-

даче электроэнергии. Составлен протокол административного нарушения. 
7 октября в Аглонской волости  найден минометный снаряд, который был передан 

саперам и уничтожен на месте. 
20 октября оказана медицинская помощь женщине 1996 г.р., которую в ногу уку-

сила собака.
Полиция напоминает:
В связи с переменой погодных обстоятельств и началом отопительного сезо-

на, просим жителей быть более внимательными и соблюдать все требования 
пожарной безопасности. 

Инфорацию подготовила Инга Зиемеле, старший инспектор Полиции порядка 
Прейльского участка Латгальского региона Государственной полиции

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

Saulaini sveicieni jaundzimušajai Keitijai Šaiterei.
Sveicam bērna vecākus, vecvecākus un tuviniekus!

Nāc ar mani zemi art,
Nāc ar mani maizi ēst,
Puķes sēt un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
Kopā mosties, kopā nogurt.
Nāc ar mani- es ar tevi.  

Kopējo dzīves ceļu sākot, sirsnīgi sveicam 
Maiju Rūrāni un Ernestu Džeriņu.

Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” organizē konkursu 
“Uzdrīksties Aglonas novadā!”. 
Konkursa norises laiks:  no 20.10.2014. līdz 24.11.2014. ideju 
konkursa forums – 2014. gada 26. novembrī plkst. 12:00 Aglonas 
vidusskolas aktu zālē.
 Foruma nolikumu un pieteikuma anketa ir apskatāma Aglonas 
novada domes mājas lapā: http://www.aglona.lv/aktualitates/
konkurss-uzdriksties-aglonas-novada/ 

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Aglonas novada domes attīstības 
un projektu vadības nodaļas vadītāja

KONKURSS „UZDRĪKSTIES AGLONAS NOVADĀ!”

Dvēseles, kas ir vienotas Jēzū, nekad nešķiras. Lai satiktos, viņu rīcībā 
vienmēr ir atmiņas un cerība. 1. – 8.novembris kristīgajā baznīcā ir 
lūgšanu nedēļa par mirušajiem. Lūgšana izriet no ticības un pieder pie 
labajiem darbiem.
Aglonas bazilikā no 1. līdz 8. novembrim katru vakaru pēc Sv. Mises 
notiks aizlūgums par mirušajiem.
1. novembrī
plkst.7.00. Sv.Mise
plkst. 12.00 Visu Svēto dienas Sv. Mise
plkst. 17.30 Svecīšu vakars Aglonas kapos
plkst. 18.30 Vesperes par mirušajiem Aglonas bazilikā
plkst. 19.00 Sv. Mise par mirušajiem
2. novembrī
plkst.10.00. Sv. Mise par mirušajiem
plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem un pēc dievkalpojuma aizlūguma 
procesija.
18.30 Vesperes par mirušajiem
19.00 Sv. Mise par mirušajiem un pēc dievkalpojuma aizlūguma pro-
cesija.
8. novembrī
Lūgšanu nedēļas par mirušajiem noslēgums
Plkst. 19.00 Aglonas bazilikā kopīgi saziedotā Sv. Mise par miruša-
jiem, pēc dievkalpojuma aizlūguma procesija.

Informāciju iesniedza: D.Abrickis

Lūgšanu nedēļa par mirušajiem

SIA “ DEITILDE”
celtniecības tehnikas 
īre,darbi augstumā, 
mežizstrāde, teritoriju 
apzaļumošana.

Tehnika no mums 
tieši priekš Jums!

Tel.: + 37129516113
Tel.: + 37127741508 
e-pasts:deitilde@inbox.lv 
Jaudzemu iela 2-2,
Aglona,  
Aglonas nov., 
LV-5304 

Informācija  iedzīvotājiem
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 278 “Par darba 
dienu pārcelšanu 2014. gadā” Aglonas novada dome paziņo, ka 
darba diena no pirmdienas, 2014. gada 17. novembra, tiek pārcel-
ta uz sestdienu, 2014. gada 22. novembri.
Saskaņā ar Darba likuma 135.pantu pirmssvētku dienās darba 
dienas ilgums saīsināms par vienu stundu. Aglonas novada do-
mes, pagastu pārvalžu, iestāžu un struktūrvienību  darba laiks 22. 
novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:00.

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

Prāts negrib ticēt,
Sirds nesaprot,
Kam pēkšņi apdzisusi
Tava dzīve.
Septembrī Aglonas novadā mūžībā aizvadīti:

Stanislavs Orbidāns (1924)
Jānis Bernāns (1954)

Aleksandrs Bogdanovs (1937)
Eleonora Zukule (1933)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Aglonā - 
Manikīrs, pedikīrs, 
uzacu korekcija. 
Pieteikšanās pēc pie-
raksta. 
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
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Pakalpojumi
Zāģēju kokus sarežģītās 
situācijās,
Pļauju zāli ar trimmeri, 
pļaušana tiek veikta pēc 
klienta prasībām
Voldemārs 
Tel: 22 10 96 88

Aicinām visus 
interesentus uz

FITNESA 
NODARBĪBĀM

PIRMDIENĀS  un TREŠDIENĀS
plkst. 18:00

AGLONAS SPORTA HALLĒ

Aglonas frizētava piedāvā
šādus pakalpojumus:  
 - sieviešu, 
 - vīriešu un 
 - bērnu matu griezumi un frizūras.

Frizētava atrodas:
Aglonā, Daugavpils ielā 5.
Tālruņi sīkākai informācijai: 
20623621, 27533895.

Darba laiks:
P – pēc iepriekšēja pieraksta
O – 9.00-15.00 
T – 9.00-15.00
C – 9.00-15.00
P – 9.00-15.00 
S – pēc iepriekšēja pieraksta
Sv. – brīvdiena

Aglonas frizētavas darba laiks

Pārdod auzas
0,10 EUR/kg ar piegādi Aglonā. 

Tālr. 28707093 Andris


