
Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa informācija par 
reģistrētajiem notikumiem Aglonas novadā periodā no 20. oktobra līdz 20. novembrim
Pārskata periodā iecirkņa teritorijā reģistrēti 24 no-
tikumi, kuru izskatīšanā tika iesaistīta policija. Pār-
skata periodā Aglonas novadā reģistrētas 6 zādzības 
un to mēģinājumu gadījumi:
23. oktobrī Aglonas pagasta Aglonā konstatēta 
mantu zādzība no 1958. g. dzim. vīrietim piederošas 
garāžas. Notiek apstākļu pārbaude.
28. oktobrī Grāveru pagastā, mēģinot iekļūt divās 
dzīvojamās mājās, tika bojāts īpašums. Uzsākts kri-
minālprocess, aizdomās turamās personas – vietējie 
iedzīvotāji – noskaidrotas.
4. novembrī konstatēta metāla izstrādājumu zādzība 
Aglonas pagasta Jaunaglonā un 13. novembrī kon-
statēta kanalizācijas akas metāla vāka zādzība Jau-
naglonā. Par abām zādzībām uzsākts kriminālpro-
cess, aizdomās turamā persona-Krāslavas novada 
iedzīvotājs – noskaidrota.
5. novembrī reģistrēta elektrovadu zādzība Kastuļi-
nas pagastā. Notiek izmeklēšana.
Pārskata periodā Aglonas novadā policija konstatē-
jusi 1 gadījumu, kad persona vadīja transportlīdzekli 
alkohola reibumā, kā arī 1 gadījumu, kad autovadī-
tājs vadījis transportlīdzekli bez noteiktā kārtībā ie-
gūtas vadītāja apliecības. Abos gadījumos personas 
sauktas pie administratīvās atbildības.
Policijā tika veikta pārbaude par 2 konfliktu gadī-
jumiem:
21. oktobrī Šķeltovas pagastā notika ģimenes kon-
flikts.

17. novembrī Grāveru pagastā notika ģimenes kon-
flikts.
Pārskata periodā novada teritorijā reģistrēts viens 
ugunsgrēks:
11. novembrī Škeltovas pagastā dega elektrības 
stabs.
Citi notikumi:
21. oktobrī reģistrēts personas iesniegums par iespē-
jamo fiziskas personas datu apstrādes pārkāpumu.
21. oktobrī notikumu žurnālā reģistrēts 1967. g. 
dzimuša Aglonas novada iedzīvotāja iesniegums par 
iespējamām pretlikumīgām darbībām kādā no Aglo-
nas novada iestādēm. Notiek pārbaude.
14. novembrī uzsākts kriminālprocess par nelegāla 
alkohola izstrādājuma apriti Aglonas pagastā. Kri-
minālprocesa ietvaros par aizdomās turamo atzīts 
1961. g. dzimis vīrietis.
17. novembrī Škeltovas pagastā kultūras namā 
1974. g. dzimis vīrietis, būdams alkohola reibumā, 
traucēja pasākuma norisi. Sastādīts administratīvā 
pārkāpuma protokols.
Policija atgādina:
 Laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam visiem 
automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa ne-
pārsniedz 3,5 t, kā arī to piekabēm jābūt aprīkotām 
ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstāk-
ļos.
Informāciju sagatavoja: VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu ie-

cirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Inga Ziemele.

Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Saulaini sveicieni jaundzimušajiem Astrai Mežniecei, Aleksam 
Titovam, Deividam Repšam un Ramintai Šerstovai.

Sveicam bērna vecākus, vecvecākus un tuviniekus!

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 

Aglonā
Manikīrs, pedikīrs, 
uzacu korekcija. 

Pieteikšanās 
pēc pieraksta. 
Tel.28666589, 

Ilona

Pašvaldības kustamās mantas - vieglo automašīnu atkārtota izsole 
1. Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā: 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads,  2014.gada  16. decembrī plkst. 10.00. 
2. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Visa nosolītā kustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro

Automašīna UAZ 3303 VAZ 21213 NIVA VOLVO S40

Izsoles 
sākumcena

EUR 336,00 (trīs 
simti trīsdesmit seši 
euro, 00 centi)

EUR 544,00 (pieci sim-
ti četrdesmit četri euro, 
00 centi)

EUR 432,00 (četri 
simti trīsdesmit divi 
euro, 00 centi)

Izsoles solis EUR 30,00 (trīsdes-
mit euro 00 centi)

EUR 50,00 (piecdesmit 
euro 00 centi)

EUR 40,00 (četr-
desmit euro 00 cen-
ti)

Izsoles nodrošinājums EUR 33,60 (trīsdes-
mit trīs euro 60 centi)

EUR 54,40 (piecdesmit 
četri euro 40 centi)

EUR 43,20 (četr-
desmit trīs euro 20 
centi)

Reģistrācijas 
nauda

EUR 10 (desmit 
euro 00 centi)

EUR 10 (desmit euro 
00 centi)

EUR 10 (desmit 
euro 00 centi)

Izsolāmo kustamo 
mantu var apskatīt, 
laiku saskaņojot ar 
Daini Zukulu, mob. 
tālr.29120631

Priežmale, 
Kastuļinas pagasts, 

Aglonas novads

Cirīša iela 1b, 
Aglona, 
Aglonas novads

 Cirīša iela 1b, 
Aglona, 
Aglonas novads

4. Nodrošinājums un reģistrācijas nauda jāieskaita Aglonas novada domes kontā,  
reģ. Nr. 90000065754,  SEB banka, kods UNLALV2X, konts  Nr. LV47UNLA0026000130122.  No-
drošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai 
iemaksāta Aglonas novada domes kasē.
5. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 34, Aglona, 
Aglonas novadā  no 2014.gada 01.decembra līdz 2014.gada 15. decembrim darba dienās no plkst. 8.30 – 
12. 30  un no plkst. 13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Aglonas novada 
mājas lapā www.aglona.lv. 
6. Paziņojums par izsoli izliekams Aglonas novada domes telpā pie informācijas stenda.
7. Sludinājums par kustamā īpašuma izsoli publicējams informatīvā izdevuma „Aglonas Novada Vēstis”.

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

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma …

Oktobrī Aglonas novadā mūžībā aizvadīti:
Veronika Višķere (1942)

Valērija Bartkeviča (1933)
Valentīna Sass (1931)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

SIA “Rezen Gold” piedāvā: 
PVC logus, durvis un garā-
žu vārtus.
Īpašs piedāvājums:
Latvijas ražojuma tērauda        
durvis.
Izmērīsim, 

Aprēķināsim, 
Uzstādīsim

www.Rezen-Gold.lv
cena@Rezen-Gold.lv
T+37122079232
Preci var iegādāties līzingā 
bez pirmās iemaksas.
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Pakalpojumi
Zāģēju kokus sarežģītās 
situācijās,
Tīru sniegu pagalmos, no 
ēku jumtiem.
Voldemārs 
Tel: 22 10 96 88

Aicinām visus 
interesentus uz

NŪJOŠANAS 
NODARBĪBĀM
otrdienās  un ceturtdienās

no plkst. 17:15 - 18:45
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

Krāslavas nodaļas 
mežzinis 

Oskars Radivinskis 
(tālr. 25650052) 

pieņems apmeklētājus tekošā 
mēneša katru otro trešdienu 

no plkst.10.00 līdz 12.00 
Aglonas novada domes 

UAC konsultanta kabinetā 
1. stāvā

Informācija iedzīvotājiem
Aglonas novada iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju turpmāk saņemt  rēķinus par 
komunālajiem  pakalpojumiem uz savu e-pastu nevis izdrukātus uz papīra. Tas no-
drošinās ērtu un ātru piekļuvi rēķinam jebkurā vietā, kur ir pieejams internets, rēķinu 
iespējams atvērt, saglabāt un izdrukāt jebkurā laikā, rēķinu nevar nozaudēt, un tas nav 
pieejams nepiederošām personām. Taupīsim papīru un saudzēsim dabu!

Lai saņemtu rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem no Aglonas novada domes 
uz savu e-pastu, jāaizpilda iesniegums un jānodod komunālās nodaļas darbiniekiem, 
kā arī var nosūtīt uz Aglonas novada domes kanceleju elektroniski, uz e-pastu 
padome@aglona.lv, iesniegumā lūdzu uzrādiet informāciju par sevi: Vārdu, Uzvārdu, 
dzīvesvietu, e-pasta adresi, vēlams arī tālruni, pašvaldība savukārt apņemas jūs 
informēt par aktualitātēm un nosūtīt elektroniski gan rēķinus, gan paziņojumus par 

nekustamā īpašuma nodokli.


