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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. 

SIA “SPERO SK” piedāvā:
• Bīstamo, bojāto vai traucējošo koku un zaru 
zāģēšanu: kapos, pie baznīcām, virs elektrolīnijām, 
jumtiem, kā arī citās sarežģītās vietās (vidējā cena 
40 Ls par vienu koku)
• Celmu frēzēšanu (0,35 Ls* par 1cm).
Katram klientam piedāvājam individuālu pieeju 
un piemērotu risinājumu.
Garantējam kvalitāti un operatīvu darbu! 
Strādājam visā Latvijā
Tālr.: +371 26808200; + 371 29419522
E-pasts: info.sperosk@inbox.lv
www.sperosk.lv

 ******
Virsbūvju metināšana, sliekšņu un arku maiņa.

T. 27088196
 ******

Pārdod 13,14,15,16 collu riepas. Metāla un 
alumīnija diskus. Velosipēdus.
T. 29479733

S l u d i n ā j u m i
SIA”Deitilde” piedāvā 
tehnikas īri:
• Autopacēlājs
• Autokrāns
• Miniekskavators
• Bobcat
• Stalažu nomu
• U.c. tehniku
• Mežizstrādes 

pakalpojumus.
Tālr.: 27741508
Tālr.: 29516113

Šeit varētu būt arī
Jūsu

reklāma

Ir sāpe, kas sirdī,
Ir sāpe, kas zemē,
Ir sāpe, kas debesīs
Kliedz.
/J.Anmanis/

Februārī Aglonas novadā mūžībā aizvadīti:

Boļeslavs Valainis (1941)
Jāzeps Zukulis (1934)

Valentīna Laiviņa (1928)
Anna Brokāne (1936)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

2014. gada februārī reģistrē-
ti 29 iesniegumi. No tiem 6 
gadījumos pieņemts lēmums 
par atteikšanos uzsākt kri-
minālprocesu, 7 gadījumos 
uzākts kriminālprocess, 8 ga-
dījumos uzsāktas administra-
tīvās lietvedības, 3 gadījumos 
notiek resoriskās pārbaudes, 
5 gadījumos meteriāli nosūtīti 
izskatīšanai pēc piekritības. 
Grāveru pagastā saņemti 3 
iesniegumi, Šķeltovas pagas-
tā saņemti 8 iesniegumi, Ag-
lonas pagastā saņemti 11 ie-
sniegumi, Kastuļinas pagastā 
saņemti 7 iesniegumi.

Aglonas novada apkalpoja-
mā teritorijā tika konstatēts 
un fiksēts 31 administratīvais 
pārkāpums, no tiem 15 per-
sonas sauktas pie administra-
tīvās atbildības pēc Latvijas 
administratīvā pārkāpumu 
kodeksa 171.panta 1.daļas, 
(alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošu vielu lietošana 
sabiedriskā vietā un atrašanās 

sabiedriskās vietās reibuma 
stāvoklī), 1 personai dzīves-
vietā tika konstatēts adminis-
tratīvāis pārkāpums, kas sais-
tīts ar akcīzes nodokli aplie-
kamo preču aprites noteiku-
mu pārkāpšanu – 1693.pants, 
15 personas tika sauktas pie 
administratīvās atbildības 
par ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpšanu, 1 persona tika 
saukta pie administratīvās 
atbildības par patvarīgu koku 
ciršanu.

Minētajā periodā tika veik-
ti profilaktiskie pasākumi 
sabiedriskās kārtības nodro-
šināšanā, kā arī tika veikti 
preventīvie pasākumi nepiln-
gadīgo noziedzības novēršanā 
un atklāšanā.

Valsts policijas Latgales re-
ģiona pārvaldes

Preiļu iecirkņa Kārtības po-
licijas nodaļas

Aglonas iecirkņa vecākais 
inspektors Andris Valainis

В феврале 2014 года 
зарегистрировано 29 
заявлений. Из них в 6 
случаях принято реше-
ние не возбуждать уго-
ловное дело, в 7 слу-
чаях начат уголовный 
процесс, в 8 случаях 
начато административ-
ное дело, в 3 - начаты 
ведомственные провер-
ки, в 5 - дела отправ-
лены на рассмотрение. 
В Граверской волости 
получено 5 заявлений, 
в Аглонской -11, в Ка-
стулинской - 7. На тер-
ритории Аглонского 
края констатировано и 
зафиксировано 31 ад-
министративное нару-
шение, из них 15 лиц 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности в соответствии 
с 1 частью 171 статьи 
Кодекса администра-
тивных нарушений 
Латвии (употребле-
ние в общественных 
местах алкогольных 
напитков или других 
опьяняющих средств 
или нахождение в об-

щественных местах в 
нетрезвом состоянии), 
у 1 лица зафиксировано 
административное на-
рушение - нарушение 
правил оборота акциз-
ных товаров -1693 ста-
тья, 15 лиц привлечено 
к административной 
ответственности за на-
рушение правил дорож-
ного движения, 1 лицо 
привлечено к админи-
стративной ответствен-
ности за самовольную 
вырубку деревьев. В 
названный период про-
водились профилакти-
ческие работы для обе-
спечения обществен-
ного порядка, прово-
дились превентивные 
мероприятия по пре-
дотвращению соверше-
ния преступлений не-
совершеннолетними.

Андрис Валайнис, 
старший инспектор 
Аглонского участка 
Прейльского отделе-
ния полиции порядка 
управления Латгаль-
ского региона государ-
ственной полиции

S l u d i n ā j u m s 
Informācija radoši domājošiem  
jauniešiem, kuri grib izmēģināt 
savus spēkus žurnālistikā. Vairāku 
desmitu gadu pastāvēšanas laikā, 
laikraksts “Ezerzeme” pirmo reizi 
veidos jauniešu lappusi  “Solis”, 
kurā savu talantu  žurnālistikā varēs 
attīstīt ikviens Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas novada skolu audzēknis. 

Rakstiet uz: ezerzeme@ezerzeme.lv  

О б ъ я в л е н и е 
Информация для творчески 
думающей молодежи, которая желает 
проверить свои силы в журналистике. 
За десятилетия своего существования 
газета “Ezerzeme” впервые создает 
молодежную страничку “Solis” 
(«Шаг»), на которой любой учащийся 
Краславского, Дагдского и Аглонского 
краев сможет развивать талант 
журналиста. Присылайте свои 
работы:   ezerzeme@ezerzeme.lv  

Traktortehnikas ikgadējais valsts tehnikas apskates grafiks Aglonas novadā 2014. gadā
Novads Pagasts Datums Laiks Norises vieta
Aglonas Grāveru 04.04. 9:00 Pie pagasta
Aglonas Kastuļinas 17.04. 10:00 Pagasts
Aglonas Šķeltovas 30.04. 10:00 Pagasts

Policija informē Traktortehnikas ikgadējā valsts tehnikas apskate Aglonas novadā

Lielā izpārdošana! 
Lietoto apģērbu veikalā Aglonā (blakus aptiekai).
Sakarā ar veikala slēgšanu cena 
tikai 1.00 EUR (0,70 LVL)

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

Полиция информирует

Pasaulslavens jauniešu  ko-
ris Main Street SINGERS no 
Amerikas sava Eiropas kon-
certceļojuma ietvaros uzstāsies 
Pēterburgā, Tallinā, Tartu. Ko-
ris izteicis vēlēšanos dziedāt 
Aglonas bazilikā 9. aprīlī. Vēl 
ieplānoti koncerti 10. aprīlī Dau-
gavpils mūzikas vidusskolā, 14. 
aprīlī - Rīgas Domā. Koris ir 
izveidots 1984. gadā un ir sa-
sniedzis patiesi starptautisku re-
putāciju. Korī dzied Kalifornijas 
Los Altos High School studenti.  

Divdesmit astoņus gadus koris 
koncertējot apceļojis piecdesmit 
deviņas valstis sešos kontinen-
tos. Jaunieši dzied divdesmit čet-
rās valodās, ir snieguši jau vairāk 
kā 360 koncertus. Jauniešu koris 

ir strādājis ar pasaulē plaši pa-
zīstamiem orķestriem, tostarp 
Xiamen filharmoniskais orķes-
tris, Beijing Youth filharmonis-
kais orķestris, Limas un Buenos 
Aires Konservatorijas orķestri, 

Florences San Felice orķestris 
u.c. Koris uzstājas skolās, privā-
to uzņēmumu publiskajos pasā-
kumos, baznīcās un katedrālēs. 
Viņu balsis ir skanējušas starp-
tautiskajās koncertzālēs - Davies 
Symphony Hall Sanfrancisko, 
Vestminsteras katedrālē, Lon-
donā, Oklendā, Svētā Stefana 
katedrālē, Vīnē.

Main Street SINGERS piedalī-
jās starptautiskajā koru festivālā 
Šveicē, kur ieguva pirmo vietu. 

Pasaulslavenais jauniešu koris Main Street SINGERS Aglonā!

Kas Latvijai ir pāri darīts ...
Kas Latvijai ir pāri darīts
gan latviešu, gan citu ļaužu,
tas nodarīts mums katram arī,
tas mūsos beržas, urdās, graužas.

Kas Latvijai ir pāri darīts,
tam celsim Latviju reiz pāri
Kā bālu asnu pavasarī,
Kā deguvietā jaunu spāri.

Un augsim pāridarītajam pāri.

Pieminot Aglonas pagasta iedzīvotāju 
deportācijas dienu 2014.gada 25.mar-
tā  1991.gada barikāžu dalībnieku 
Latgales biedrība rīkoja svecīšu 
nolikšanu pie Aglonas bazilikas 
lielajiem vārtiem.
1949.gada 25.marta rītā kā ierasts 
Aglonas pagasta iedzīvotāji devās uz 
baznīcu, lai piedalītos Jaunavas Marijas pasludināšanas dienai veltītajai misei. Atceras Jadviga Daukšte (m.1997.gadā). Atmiņas 
izstāstīja Irēna Spīķe:
” Aglonas baznīca bija ļaužu pārpilna, kad dievkalpojums tuvojas beigām un ļaudis sāka atstāt dievnamu, sākās skaļāka sačuks-
tēšanās (neierasti tanī laikā). Pēc mises ļaudis čukstot sāka runāt, ka pie Aglonas baznīcas vārtiem piebraukušas vairākas smagās 
mašīnas ar karavīriem un vietējiem partijas aktīvistiem… Sākusies izvešana. Daži ārā gājēji atgriezās baznīcā. Lūgšanās pieņēmās 
spēkā, mijoties ar šņukstiem, raudām un asarām. Viena no sievietēm ļoti raudāja. Jadviga atdeva viņai lielu lakatu, lai paslēptos, jo 
baznīcā ienāca bruņots vīrietis. Viņš izstaigāja rūpīgi visas solu rindas, cenzdamies ielūkoties dievlūdzēju sejās. Ierūcam mašīnu 
motori un savākuši  meklētos, varas vīri aizbrauca. Ar paslēpto sievieti (vārdu neminēšu aut. piezīme) devāmies mājup. 
Viņa meklēja patvērumu pie radiem.” 

B.D.L.B. valdes priekšsēdētājs     S.Gavars

Jaunaglonā
Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, 

Aglonas pagasts, Aglonas novads

23.-25. aprīlis, Plkst. 9:00
Tel. 65381252
@: jaunaglona@vpv.edu.lv

Atvērto durvju dienas 
Viduslatgales Profesionālajā vidusskolā


