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Aglonas novada domes sēdēs lemtais
Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapā
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2014. gada 11. novembra domes ārkārtas sēdes aktualitātes
Aglonas novada domes ārkārtas sēdē,
kas notika 11. novembrī, darba kārtībā bija viens jautājums par apbalvojumiem “Gada balva” un “Aglonas novada Gada cilvēks”. Sēdē tika pieņemts
lēmums par apbalvojumiem sekojošās
nominācijās:
Nominācijā “Aglonas novada Gada
cilvēks”– aglonietis Valdis Tumovs –
par sešu gadu garumā veikto darbu Ag-

lonas vārda popularizēšanā, lielu personīgo ieguldījumu veidojot 2.pasaules
kara ekspozīciju (muzeju).
Apbalvojums “Gada balva”
Izglītībā – Daniels Krimans, Aglonas vidusskolas 12. klases skolēns – par
izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu valsts un starptautiskajās olimpiādēs.

Skaista un saulaina 18. novembra
diena pulcēja Aglonas novada iedzīvotājus uz svinīgo pasākumu un koncertu
par godu Latvijas
96. gadskārtai. Svinīgā pasākuma gaitā tika godināti Aglonas
novada iedzīvotāji, mūzikas skolu labākie
audzēkņi, pasniegtas balvas Gada cilvēks
un Gada balva. Īpašu patriotisku noskaņu
pasākumam piešķīra Dobeles zemessardzes ansambļa muzikālais priekšnesums.
Lai atbalstīt bērnu papildus izglītību, paplašinot redzesloku un rosinot bērnos radošo garu, nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” ir piešķīris mācību stipendijas mūzikā. Tās tika pasniegtas četriem
talantīgiem mūzikas skolu audzēkņiem:
Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums.
Jo savu vissvētāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
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Kultūrā –Ieva Lazdāne, Aglonas
bazilikas Kora skolas direktore, kora
“ASSUMPTA” vadītāja – par lieliem
panākumiem novada kultūras dzīves
attīstībā, Aglonas vārda popularizēšanu
pasaulē.
Sportā –Vladimirs Afanasjevs, Šķeltovas pagasta sporta organizators – par
sporta dzīves attīstību, par sportiska un
veselīga dzīves veida popularizēšanu
jauniešu vidū pagastā un novadā kopumā.
Tautsaimniecībā–Rimma Romanova, z/s “Pakalni” Kastuļinas pagastā –
par novada lauksaimniecības attīstību,

darba vietu nodrošināšanu pagasta iedzīvotājiem.
Veselības aizsardzībā un sociālā aprūpē – Skaidrīte Valaine, “Aglonas
doktorāta” ģimenes ārsts – par profesionalitāti savā darbā, par atsaucību un
uzmanīgu attieksmi pret pacientiem.
Sabiedriskajā darbībā -Vija Kudiņa, Aglonas Maizes muzeja vadītāja
– par ilggadēju darbu pie latviešu un
latgaliešu tautu tradīciju izkopšanas,
par atraktīvu un izglītojošu ekskursiju
vadīšanu muzejā, par Aglonas novada pārstāvēšanu valsts un starptautiska
mēroga pasākumos.

Valsts svētki Aglonā

dažādu izglītības iestāžu. Kā vienotības
simbolu izglītības iestāžu direktoriem tika
pasniegti Aglonas novada karogi. Mūsu
novada galvenā bagātība ir mūsu iedzīvotāji. Tie ir čakli, strādīgi un zinoši. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 96.
gadadienu svinīgajā pasākumā visi nominanti tika aicināti saņemt savus apbalvojumus, nosauksim tos vēl: Aglonas novada
gada cilvēks Valdis Tumovs, nominanti

Dobeles zemessardzes dziedošie pārstāvji,
kuru repertuārā bija patriotiskas un liriskas
dziesmas, pavisam jaunas un sen pazīstamas. Ansambļa vadītājs Artūrs Reiniks,
kurš ir daudzu dziesmu mūzikas un tekstu

dažādās nominācijās: Ieva Lazdāne, Daniels Krimans, Vija Kudiņa, Skaidrīte
Valaine, Vladimirs Afanasjevs, Rimma
Romanova.

Alisei Ivbulei, Elīnai Ziemelei, Katrīnai
Valainei un Dacei Daukštei. Jaunās pianistes Katrīna un Dace iepriecināja klātesošos ar savu uzstāšanos. Uzrunā novada Katrs nominants saņēma piemiņas dāvaiedzīvotājiem domes priekšsēdētāja Helē- nas, pateicības vārdus un ziedus no Aglona Streiķe aicināja mīlēt savu dzimto lau- nas novada domes, kā arī no saviem raku sētu, dzimto ciematu, pagastu, novadu diem, draugiem un kolēģiem.
un dzimto skolu. Mūsu novadā ir daudz Svētku turpinājumā klātesošos priecēja

Valsts svētku pasākums Grāveros

autors, apsveica skatītājus svētkos. Domājot, strādājot, gaidot un sagaidot Latvijas
96. dzimšanas dienu, iededzināsim sirds
liesmiņas, lai gaismas daudz, lai prieka
daudz, lai mīlestības nepietrūkst, lai visi
kopā esam stipri savā Latvijā, savā novadā
un savā ģimenē!
Foto: T.Komare

Latvijas 96. dzimšanas dienas svinības Grāveros aizritēja vienojoties kopīgā
dievkalpojuma vakara lūgšanā par valsti un Aglonas novadu Grāveru pareizticīgajā baznīcā. Pēc vakara lūgšanas notika svinīgais koncerts, kurā piedalījās
Grāveru pagasta pašdarbnieki. Pasākuma gaitā tika sumināti cilvēki, kas pašaizliedzīgi strādā sava pagasta labā, kuri aktīvi piedalās Grāveru pagasta sabiedriskajā dzīvē. Iedzīvotājus apsveica pagasta pārvaldniece Aina Buiniča un
Grāveru pareizticīgās baznīcas priesteris Viktors. Valsts svētkus ar dziesmām
ieskandināja Grāveru pagasta vokālais ansamblis (vadītājs Valērijs Zamjatins),
ar vijīgiem un raitiem deju soļiem iepriecināja Grāveru pagasta pieaugušo tautas
deju ansamblis un bērnu deju kolektīvs (vadītāja Inta Beikule).
Paldies visiem, kas piedalījās svētku koncertā.
Informāciju un foto iesniedza Grāveru TN vadītāja Ivita Platonova

