
Dzimšanas diena – vēl 
viens pakāpiens, vēl 
viens solis uz kaut ko 
jaunu, gaišu, skaistu. 
Dzimšanas diena, Tev, 
Latvija! Sveicam arī 
mēs – šķeltovieši!

17. novembra vaka-
rā Šķeltovas TN noti-
ka pasākums, veltīts 
LR proklamēšanas 96. 
gadadienai, kurā pie-
dalījās Aglonas Bazili-
kas kora skolas koris, 

Aglonas Bazilikas Ag-
lonas novada jauktais 
koris ASSUMPTA  (va-
dītāja Ieva Lazdāne) un 
jaunais saksofonists no 
Izvaltas Tālis Tukāns. 
Vakara gaitā iedzīvotā-
jus apsveica Šķeltovas 
pagasta pārvaldes vadī-
tāja Irēna Maļuhina, kā 
arī tika godināti Šķelto-
vas pagasta iedzīvotāji 
par īpašiem nopelniem 

Šķeltovas pagasta dzī-
vē.

Informāciju un foto iesniedza 
A.Leikuma, 

Šķeltovas TN direktore

Piešķirtas pirmās mācību stipendijas mūzikā un mākslā
Nodibinājuma „Viduslat-

gales pārnovadu fonds” uz-
raudzības padomē, tika pie-
ņemts lēmums par mācību 
stipendiju piešķiršanu mū-
zikā un mākslā. Stipendijas 
tiks izmaksātas kā mācību 
maksas segšana mūzikas un 
mākslas skolās 20 audzēk-
ņiem, kas ir talantīgi, ar la-

biem rezultātiem piedalās konkursos un teicami mācās.
„Līdztekus pamatizglītībai, gribam atbalstīt arī bērnu 

papildus izglītību, paplašinot redzesloku un rosinot bēr-
nos radošo garu. Stipendijas tiek piešķirtas no iedzīvotāju 
veiktajiem ziedojumiem. Lielu paldies sakām ikvienam, 
kas ir ziedojis Viduslatgales pārnovadu fondam, jo tikai 
ar jūsu visu atbalstu mēs varam palīdzēt tiem, kam tas ir 
nepieciešams. Mācību stipendijas svinīgi tiks pasniegtas 
Valsts svētku pasākumos Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārka-

vas un Aglonas novados.
Aglonas novadā ir pie-

šķirtas mācību stipendijas 
mūzikā:

Alisei Ivbulei, Elīnai Zie-
melei, Katrīnai Valainei, 
Dacei Daukštei.  

Viduslatgales pārnovadu 
fonda vārdā apsveicu visus 
stipendiātus, viņu ģimenes 
un skolotājus un novēlu ra-

došus panākumus arī turp-
māk”.

Ja kāds vēlas ziedot šim 
vai citam mērķim, to var 
izdarīt pārskaitot ziedoju-
mu uz fonda rekvizītiem:

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” Reģ. nr. 
40008210954 

AS „SEB Banka” LV35UNLA0050021079970.
Informāciju iesniedza Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu 

fonds” valdes locekle Valija Vaivode.

Svētki Šķeltovas pagastā

No 23.-26. oktobrim Slovākijas pilsētā Bratislavā norisinājās V 
Starptautiskais Gregorisko Dziedājumu festivāls. Šis festivāls 
Bratislavā notiek divos gados reizi.
V Starptautiskajā gregorisko dziedājumu festivālā piedalījas 11 
gregorisko dziedājumu ansambļi no Austrijas, Čehijas, Itālijas, 
Polijas, Slovākijas un Latvijas.
Festivāls sākās ar Atklāšanas koncertu ceturtdienas vakarā. Tas 
notika Bratislavas Jezuītu baznīcā. Savas prasmes un profesio-
nalitāti gregoriskajā dziedāšanā demonstrēja slovāku gregoriskie 
ansambļi. Festivāla mākslinieciskais direktors Milans Kolena 

uzrunā dalībniekiem akcentēja, ka gregoriskie dziedājumi ir me-
ditācija un lūgšana, kas nāk no sirds.
Festivāla otrā diena sākās ar ekskursiju pa Bratislavas vecpilsētu, 
kurā uzzinājām interesantus faktus par pilsētu, tās iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem dažādos vēsturiskajos laikos. Vairākās vietās 
pilsētas ielās ir novietotas klavieres, kur katrs, kurš prot un vēlas, 
var izmantot iespēju atskaņot kādu dziesmu vai skaņdarbu. Va-
karā notika koncerts sv.Mārtiņa katedrālē. Tajā uzstājās festivāla 
viesi, kur katrs no ansambļiem rādīja savu labāko sniegumu. Šajā 
koncertā ar lielu atbildību un godu pārstāvēt Latviju, Aglonu, 
dziedājām arī mēs – kora “Assumpta” gregoriskā grupa. Šo fes-
tivāla koncertu filmēja Slovākijas televīzija TV LUX. Kora “As-

sumpta” gregoriskā grupa saņēma daudz komplimentu par labu 
un interesantu koncerta programmu un īpaši jauku skanējumu.
Sestdienas rīta sākās gregorisko dziedājumu meistarklases prof. 
Franca Karla Prassla vadībā.  Meistarklases noslēdzās ar visu 
gregorisko ansambļu kopēju sv. Mises dziedāšanu Bratislavas 
Jezuītu baznīcā. Tā tika trans-
lēta Slovākijas radio „Radio 
Lumen”. Šajā sv. Mises Vis-
pārējās lūgšanas laikā izskanē-
ja katras festivāla dalībnieku 
valsts valoda, tai skaitā arī lat-
galiešu valoda. Pēc sv. Mises 
tika pasniegti diplomi. Kora 
„Assumpta” gregoriskā grupa 
festivālā godam nesa pasau-
lē Latvijas un Aglonas vārdu, 
ieguva jaunu pieredzi gregorisko dziedājumu dziedāšanā, satika 
jaunus mūzikas un dziesmas draugus.
Pateicamies kora „Assumpta” gregoriskās grupas atbalstītājiem 
un sponsoriem – AGLONAS BAZILIKAS DRAUDZEI un pr. 
Daumantam Abrickim, SIA CAKULI, Aglonas UAC vadītājai 
Inārai Gražulei, Anatolijam Ruskulim un priesterim Vladimiram 
Gusevam! Brauciena izmaksām lielākā finansējuma daļa tika 
piešķirta no Valsts Kultūrkapitāla Fonda (VKKF).

Informāciju un foto iesniedza: Inga Dzalba, kora ASSUMPTA 
prezidente

Aglonas koris Gregorisko Dziedājumu festivālā Bratislavā

Klāt pēdējais rudens mē-
nesis – novembris. Mē-
nesis, kurā mēs svinam 
mūsu valsts dzimšanas 
dienu. Sirsnīgi to gai-
dījām, gatavojāmies un 
svinējām. Gatavošanās 
svētkiem sākas jau laici-
ņu iepriekš. Bērnu mazie, 
čaklie pirkstiņi darināja 
valsts karogus, kopā ar vecākiem bērni rakstīja vēlē-
jumus Latvijai, iepazina valsts simboliku un tradīcijas. 
Iestādes logi izrotāti ar sarkanbaltsarkanajiem Latvijas 
karogiem, arī telpas skaisti izrotātas un aizdegtas sve-
ces iestādes teritorijā.

Ir prieks, ka, 
pateicoties čakla-
jām skolotajām, 
bērni zina, kādi 
ir Latvijas gal-
venie simboli. 
Paust savu mīles-
tību Latvijai bērni 
mācās dažādi – ar 
dziesmu, deju, 
dzejoli, zīmēju-
mu vai rokdarbu.

Lai svētku noskaņa valda katrā sirsniņā!
Informāciju un foto sagatavoja Aglonas novada pirmsskolas  iz-

glītības iestādes vadītāja Valentīna Mihailova

Latvijas dzimšanas diena ir klāt!

Aglonas no-
vada dome 
p ieda l ī j ā s 

Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu ie-
sniegumu iesniegšanas pirmās kārtas zivju fonda 
pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražo-
šanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, 
kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdens-
tilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar 
projektu „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana 
Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros”. 
Projekts tika atbalstīts Zivju fonda padomes sēdē 
27.03.2014., kur piešķirtais Zivju fonda finansē-

jums bija paredzēts 5785,13 EUR,  bet Aglonas 
novada domes līdzfinansējums 1214,87 EUR. 
Projekts līdz 2014. gada 15. novembrim tika rea-
lizēts daļēji. Līdaku mazuļu ielaišana tika veikta 
tikai Karašu ezerā. Ezerā tika ielaisti 3749 līdaku 
mazuļi. Zivju mazuļu piegādātāji SIA “Ciltskoks” 
nespēja nodrošināt savlaicīgu zivju mazuļu piegā-
di, līdz ar to, līguma izpildes termiņš netika ievē-
rots, kā rezultātā projekts tika realizēts tikai daļēji.
 

Informāciju iesniedza Anita Bartuša, 
Aglonas novada domes UAC konsultante

Zivju resursu papildināšana novada ezeros

…tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
septembrī, novembrī, martā.
 
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sals pekaiņiem pekas,
jo bez manis svecītes krastmalā
vēji nopūtīs –
tādas būs, pasaulīt, sekas.

Aglonas novada vēstis2


