
Vien gaišas mīlestības vārdā,
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj,
No mīlas ņemts un mīlai atdots,
Tam mīlestību tālāk nest.

Saulaini sveicieni jaundzimušajiem  
Valērijai Jermolajevai, Evelīnai Ērenštreitei, Annikai Leonovičai.

Sveicam bērnu vecākus, vecvecākus un tuviniekus!

Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu 
iecirkņa Informācija par reģistrētajiem notikumiem 
Aglonas novadā 2014. gada jūnijā

Информация Прейльского участка управления 
Латгальского региона Государственной полиции о 
зарегистрированных происшествиях Аглонского 
края в июне 2014 года 

VIDUSLATGALES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA IPĪV 
„JAUNAGLONA” 2014./2015. MĀCĪBU GADĀ UZŅEM AUDZĒKŅUS:
Izglītība Jaunaglonā pēc vidusskolas
TŪRISMA PAKALPOJUMI –ekotūrisma speciālists
Ar vidusskolas izglītību (līdz 29 gadu vecumam), mācību ilgums  - 1,5 gadi 
(ESF finansētā grupa, stipendija līdz 114 eiro)
Izglītība Jaunaglonā pēc pamatskolas
AUTOTRANSPORTS – autoatslēdznieks
Ar pamatsskolas izglītību (no 17 līdz 29 gadu vecumam), mācību ilgums  - 
1 gads (ESF finansētā grupa, stipendija līdz 114 eiro)
AUTOTRANSPORTS –automehāniķis
LAUKU TŪRISMA PAKALPOJUMI –lauku tūrisma speciālists
Ar pamatsskolas izglītību, mācību ilgums  - 4 gadi
(Valsts budžeta finansētās izglītības programmas, stipendija līdz 80 eiro)
Dokumentu pieņemšana  
katru darbdienu no 9.00- 17.00 skolas ēkā, Ezerkalna ielā 4, Jaunaglonā Aglonas 
nov. (tel. izziņām 65381252, 29710802, 26591855).  
Skolā ir labiekārtota dienesta viesnīca, ēdnīca.

Pārskata periodā iecirknī tiek veikta pārbaude par 4 gadījumiem, kad 
personas guvušas vai tām nodarīti  miesas bojājumi:
6. jūnijā uz DRS nogādāts 1963. g. dzimis Aglonas novada iedzīvotājs, kuram 

nodarīti miesas bojājumi. Uz doto brīdi notiek apstākļu pārbaude, iespējamās 
personas, kas nodarīja miesas bojājumus, ir noskaidrotas.
15. jūnijā Šķeltovas pagastā trīs noskaidrotas personas nodarīja miesas bojā-

jumus 1960. g. dzimušam vīrietim, kurš ar traumām nogādāts DRS. 
 18. jūnijā Kastuļinas pagasta iedzīvotājs, dzim.  1976. g.,  konflikta laikā guvis 

miesas bojājumus. Konfliktā iesaistītās personas noskaidrotas.
19. jūnijā reģistrēta informācija, ka DRS ar ķermeņa apdegumiem nogādāta 

1973. g. dzimusī Grāveru pagasta iedzīvotāja. Kriminālprocesa ietvaros notiek 
miesas bojājumu gūšanas apstākļu izmeklēšana.
Jūnijā  Aglonas novadā notikuši 2 ceļu satiksmes negadījumi-
 13. jūnijā  1956. g. dzimis vīrietis uz ceļa P-60 Kastuļinas pagastā nobrauca no 

ceļa un apgāzās, vadītājs ar dažādām traumām nogādāts DRS. 
19. jūnijā DRS pēc ceļu satiksmes negadījuma, iespējams, vadot mopēdu, no-

gādāts 1996. g. dzimis jaunietis.
Jūnijā policijā reģistrēti  4 konflikti ģimenēs.
13.jūnijā Kastuļinas pagastā notika ģimenes konflikts.
14. jūnijā Šķeltovas pagastā notika ģimenes konflikts.
16. jūnijā Grāveru pagastā notika ģimenes konflikts.
19. jūnijā Šķeltovas pagastā 1968. g. dzimis vīrietis ģimenes konflikta laikā  

izsita loga stiklu un sabojāja loga rāmjus dzīvojamai mājai. 
Citi notikumi:
3. jūnijā reģistrēts 1965. g. dzim. Grāveru pagasta iedzīvotājas iesniegums par 

zemes īpašuma robežzīmju bojāšanu. Grāveru pagastā  notiek pārbaude admi-
nistratīvās lietvedības ietvaros.
5. jūnijā reģistrēta informācija par to, ka Šķeltovas pagastā bez uzraudzības 

klaiņo suņi, par faktu uzsākta  administratīvā lietvedība.
11. jūnijā Aglonas pagastā pie 1981. g. dzimuša vīrieša konstatēta 0.5 l nele-

gālas izcelsmes alkohola. Par doto faktu ierosināta administratīvā lietvedība.
Informāciju sagatavoja: VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtī-

bas policijas nodaļas vecākā inspektore Inga Ziemele.

В отчетный период в участке совершается проверка 4 случаев, когда 
лица получили телесные повреждения или им были нанесены тако-
вые:
6 июня в Даугавпилсскую региональную больницу (ДРБ) был достав-

лен житель Аглонского края 1963 года рождения с телесными повреж-
дениями. На данный момент ведется выяснение обстоятельств, выявле-
ны подозреваемые в нанесении побоев. 
15 июня в Шкельтовской волости трое установленных лиц нанесли те-

лесные повреждения мужчине 1960 года рождения, который с травма-
ми  был доставлен в ДРБ.
18 июня житель Кастулинской волости 1976 года рождения в резуль-

тате конфликта получил телесные повреждения. Лица, вовлеченные в 
кофликт, установлены.
19 июня зарегистрирована информация, что в ДРБ с ожогами достав-

лена жительница Граверской волости 1973 года рождения. Начат уго-
ловный процесс с целью расследования обстоятельств, при которых 
жительница получила телесные ожоги. 
В июне в Аглонском крае произошло два автодорожных происше-

ствия.
13 июня мужчина 1956 года рождения на дороге P-60 Кастулинской 

волости съехал с дороги и перевернулся, водитель с различными трав-
мами доставлен в ДРБ.
19 июня после дорожного происшествия, возможно управляя мопе-

дом, доставлен в ДРБ юноша 1996 года рождения. 
В июне полиция зарегистрировала 4 семейных конфликта.
13 июня в Кастулинской волости произошел семейный конфликт.
14 июня в Шкельтовской волости произошел семейный конфликт.
16 июня в Граверской волости произошел семейный конфликт.
19 июня в Шкельтовской волости мужчина 1968 года рождения в ходе 

конфликта разбил стекло и оконную раму в жилом доме.
Другие происшествия
3 июня зарегистрировано заявление жительницы 1965 года рождения 

Граверской волости о порче знаков разграничения земельных владений. 
В Граверской волости происходит административная проверка.
5 июня зарегистрирована информация о том, что в Шкельтовской во-

лости без присмотра бродят собаки, по факту происходит администра-
тивная проверка.
11 июня у жителя  Аглонской волости 1981 года рождения констати-

ровано 0,5 л алкоголя нелегального происхождения. По данному факту 
начато административное делопроизводство.
Информацию подготовила Инга Зиемеле, старший инспектор Поли-

ции порядка Прейльского участка Латгальского региона Государствен-
ной полиции

Приносим извинения читателям за допущенную ошибку в Инфор-
мационном издании Nr. 9 в статье Полиция информирует. Автор 
текста: Андрис Межиниекс, инспектор Аглонского участка Прейль-
ского отделения Полиции порядка управления Латгальского регио-
на Государственной полиции 

Sports veselībai un 
priekam Priežmalā
Kastuļinas pagasta iedzīvotājiem ir vēlme 
regulāri nodarboties ar sporta nodarbībām, 
pilnveidot savu fizisko sagatavotību, veici-
nāt veselīgu dzīvesveidu un daudzveidot 
brīvā laika iespējas, bet neatbilstoša aprī-
kojuma dēļ, šīs aktivitātes ir ierobežotas. 
Lai atrisinātu šo problēmu iniciatīvas 
grupa “Priežmalas aktīvisti” nolēma pie-
dalīties mazo grantu projektu konkursā, 
ko 2014. gada pavasarī izsludināja nodibi-
nājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”. 
Projektus varēja iesniegt biedrības, nodibi-
nājumi vai iniciatīvas grupas, kas darbojas 
Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas no-
vadu teritorijā. Projekts tika apstiprināts un 
2014. gada 15. maijā ir noslēgts līgums par 
projekta realizācijas uzsākšanu. Plānotās 
aktivitātes jārealizē līdz 2014. gada 28. jū-
lijam. Projekta kopējās izmaksas ir 381,87 
EUR, ko finansē Aglonas novada dome.
Iniciatīvas grupa “Priežmalas aktīvisti” 
tika izveidota pirms projekta, bet neformā-
li tā darbojas kopš 2014. gada sākuma. Ini-
ciatīvas grupas dalībnieki (Nauris Verdiņš, 
Andrejs Matvejevs, Sergejs Barkars, Ar-
tūrs Murāns, Viktors Artjomovs) ir vieni 
no aktīvākajiem Kastuļinas pagasta iedzī-
votājiem, kuri ierosināja trenažieru zāles 
izveidi vietējiem iedzīvotājiem. Piesaistot 
sponsoru finansējumu ar saviem spēkiem 
brīvprātīgi izremontēja pārvaldes piešķir-
to pagrabtelpu, lai tur iekārtotu trenažieru 
zāli. V. Artjomovs, projekta vadītājs, ir 
uzņemies atbildību par kārtību un drošību 
trenažieru zālē. Līdz šim iniciatīvas gru-
pa nav realizējusi nevienu projektu, bet 
ir gatavi gūt pieredzi un turpmāk ieviest 

projektus, lai labiekārtotu un uzlabotu 
dzīves apstākļus Kastuļinas pagasta iedzī-
votājiem.
Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt Ag-
lonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvo-
tāju pozitīvas attieksmes veidošanos pret 
sportu, nostiprināt veselību, kā arī dažādot 
vietējo lauku iedzīvotāju brīvā laika pava-
dīšanas iespējas. Projekta tiešais mērķis ir 
iegādāties jaunu un mūsdienīgu sporta in-
ventāru trenažieru zālei (svarcelšanas solu, 
svarcelšanas stieņus un boksa cimdus).
Kastuļinas pagasta pārvalde labprāt atbal-
sta sava pagasta aktīvos iedzīvotājus, lai 
arī finansiāli palīdzēt nav tik daudz iespē-
ju, tomēr telpas, kuras netiek izmantotas, 
tiek dotas lietošanā, aktivitātēm, kurās 
iesaistās vietējie iedzīvotāji, tāpēc projekts 
tiek īstenots Kastuļinas pagasta pārvaldes 
pagrabtelpā (Ilzas iela 19, Priežmalas 
ciems, Kastuļinas pag., Aglonas novads). 
Mērķa grupa ir vietējie lauku Aglonas no-
vada Kastuļinas pagasta iedzīvotāji, kuri ir 
ieinteresēti apmeklēt trenažieru zāli. Iegā-
dājoties jaunu sporta inventāru trenažieru 
zālei, tiks uzlabota zāles tagadējā materiāl-
tehniskā bāze.
Tā kā “Priežmalas aktīvisti” paši ir projek-
ta iniciatori, tad ieinteresētība to realizēt ir 
liela un grupai nozīmīga. Iesaistoties dažā-
dos projektos, tiek gūta jauna pieredze un 
zināšanas, kā arī iedzīvotāji tiek iedrošināti 
aktīvai iesaistīšanai sabiedriskajās aktivi-
tātēs.
Informāciju sagatavoja:
Viktors Artjomovs
iniciatīvas grupas “Priežmalas aktīvisti” 
un projekta vadītājs

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
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Maijā Aglonas novadā mūžībā aizvadīti:
Anna Osipova (1932)
Foma Ivanovs (1926)
Mironija Konstantinova (1927)
Alberts Grebežs (1950)
Jānis Poikāns (1938)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

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

*****
Celmu frēzēšana, bīstamo koku novākšana,autopacēlāja pakalpo-
jumi. Tālr. 29419522

*****
Karpu makšķerēšana un pārdošana. “Salmiņi”, Tartakas 1, Aglo-
na. Tālr. 28669982

*****
SIA “Rezen Gold” piedāvā: PVC logus un Durvis,  Latvijas 
ražojuma durvis.
Izmērīsim, Aprēķināsim, Uzstādīsim
www.Rezen-Gold.lv, T+37126636036, cena@Rezen-Gold.lv 
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Atklātās sacensības orientēšanā “Iepazīsti Aglonu”
14. jūnijā notika Aglonas novada atklātās sacensības orientēšanā pa Aglonas 
ielām. Sacensībās piedalījās 30 dalībnieki no Līvāniem, Preiļiem, Riebiņiem, 
Aglonas pagasta pārvaldes un Grāveru pagasta pārvaldes. Dalībniekus sa-
dalīja astoņās grupās. (4 vīriešu un 4 sieviešu). Jaunākajam dalībniekam no 
Grāveriem bija 12 gadi, viņš startēja kopā ar savu tēti. 
Godalgotās vietas dalībnieki sadalīja šādi:
Grupa S18-35
1. Linda Pušņakova (Aglona)
Grupa S35-45
1. Marīte Pokšāne (Riebiņi)
2. Lolita Kaļāne (Aglona)
Grupa V18-35
1. Voldemārs Matisāns (Aglona)
2. Raeners Trubačs (Preiļi)
3. Mārcis Pīnups (Aglona)
Grupa V45-55
1. Aivars Žigurs (Preiļi)
2. Pēteris Trubačs (Preiļi)
3. Aleksandrs Bogdanovs (Aglona)
Grupa V55 un vecāki
1. Leonīds Valdonis (Preiļi)
2. Feoktists Pušņakovs (Aglona)
3. Edmunds Boreiko (Aglona)
Piemiņai par veiksmīgajiem startiem Aglonas novada atklātajās orientēšanas 
sacensībās “Iepazīsti Aglonu” uzvarētāji saņēma medaļas.
Aglonas novada “STIPRINIEKS 2014”
Maija beigās norisinajās Aglonas novada sacensības “STIPRINIEKS 2014”. 
Sacensību galvenai mērķis bija paplašināt Aglonas novada atlētu aktivitātes, 
veicināt spēkavīru sporta attīstību un popularizēt to iedzīvotāju vidū, sekmēt 
jauniešu interesi par sportu un veselīgu  dzīvesveidu. Sacensībām pieteicās 7 
dalībnieki, kuri startēja individuāli vairākos veidos uz laiku:
1.Fermera pastaiga. Ar 50 kg smagiem koferiem katrā rokā javeic 40 m dis-
tance uz ātrumu.
2.Riepa. 100 kg riepa japārveļ piecas reizes.
3.Nēši. Ar 100 kg smagiem nēšiem javeic 20 m gara distance.
4.Akmeņi. 5 dažāda smaguma laukakmeņi jāuznes pa kāpnēm augšā.
5.Auto vilkme. Vieglās automašīnas vilkšana sēdus stāvoklī 20 m distancē.
6.Stafete. 100 kg smaga riepa jāpārveļ 3 reizes, fermera pastaiga 10 m, nēši 
10 m un 2 akmeņi jāpārnes 10 m.
Stiprinieku sacensību rezultāti:
1 vieta Voldemārs Matisāns (Aglona)
2 vieta Artūrs Murāns (Priežmala)
3 vieta Aldis Trimalnieks (Jaunaglona)
Jāatzīmē, ka no sešiem veidiem V.Matisāns bija stiprākais 4 pozīcijās, A. 
Murāns - divos veidos. Visi dalībnieki saņēma piemiņas kausiņus un me-
daļas. 

Informāciju sagatavoja sacensību organizators Anatolijs Pupics

Соревнования по ориентированию 
“Познакомься с Аглоной”

14 июня состоялись открытые соревнования Аглонского края по ориентиро-
ванию по улицам Аглоны. В соревнованиях приняли участие 30 сопртсменов 
из Ливан, Прейли, Риебинь, из управлений Аглонской и Граверской волостей. 
Участников поделили на восемь групп (4 мужские и 4 женские). Самому мо-
лодому участнику соревнований из Гравер было 12 лет, он стартовал вместе 
со своим папой.

Призовые места участники поделили таким образом
Группа S18-35

1 Линда Пушнякова (Аглона)
Группа S35-45

1 Марите Покшане (Риебини)
2 Лолита Каляне (Аглона)

Группа V18-35
1 Волдемарс Матисанс (Аглона)

2 Раэнерс Трубачс (Прейли)
3 Марцис Пинупс (Аглона)

Группа V45-55
1 Айварс Жигурс (Прейли)

2 Петерис Трубачс (Прейли)
3 Александрс Богдановс (Аглона) 

Группа V55 и старше
1 Леонидс Валдонис (Прейли)

2 Феоктистс Пушняковс (Аглона) 
3 Эдмундс Борейко (Аглона)

На память об успешных стартах на открытых соревнованиях Аглонского края  
по ориентированию “Познакомься с Аглоной” победители получили медали.
“Силач 2014” Аглонского края
В конце мая прошли соревнования Аглонского края “Силач 2014”.
Главная цель соревнований расширить возможности атлетов в занятиях спор-
том, способствовать развитию и популяризации силовых видов спорта, при-
влечь интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Семеро участни-
ков выступили индивидуально на время в нескольких видах:

1.Прогулка фермера. С чемоданами по 50 кг каждый совершить дистанцию 
40 м на время.
2.Колесо. Перевернуть колесо весом в 100 кг пять раз.
3.Коромысло. С коромыслом в 100 кг пройти дистанцию в 20 м.
4.Камни. Пронести вверх по лестнице 5 камней разного веса.
5.Перетягивание автомобиля. Перетянуть автомобиль на 20 м сидя.
6.Эстафета. 3 раза перевернуть колесо весом в 100 кг, 10 м фермерской прогул-
ки, 10 м с коромыслом и перенести 2 камня на расстояние 10 м.
Результаты соревнований силачей:
1 место Волдемарс Матисанс (Аглона)
2 место Артурс Муранс (Приежмала)
3 место Алдис Трималниекс (Яунаглона)
Надо отметить, что из шести видов В.Матисанс был сильнейшим в 4 пози-
циях, А.Муранс - в двух видах. Все участники получили памятные кубки и 
медали.

Информацию подготовил 
организатор соревнований Анатолийс Пупицс


