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Aglonas novada domes informatīvais izdevums

Aglonas novada domes sēdēs lemtais
Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapā
www.aglona.lv /Novada dome/Sēžu protokoli

2014. gada 29. decembra sēdes aktualitātes
Aglonas novada domes 29. decembra
sēdē tika izskatīti 20 jautājumi.
Par sociālajiem jautājumiem. Pieņemts zināšanai saraksts par sociālo
pabalstu piešķiršanu par kopējo summu
EUR 11467,23:
1. ikmēneša pabalsts bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas: 9 personām par kopējo summu EUR 954,04;
2. pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai PII: 18 personām par kopējo summu EUR 197,80;
3. pabalsts bērna piedzimšanai: 2 personām par kopējo summu EUR 284,58;
4. pabalsts audžuģimenei: 1 personai
EUR 106,72;
5. pabalsts donoriem: 10 personām
EUR 77,00;
6. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā: 2 personām EUR 284,58;
7. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai: 45 ģimenēm
par kopējo summu EUR 9562,51.
Par Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības
un investīciju plāna aktualizēšanu.
Deputāti apstiprināja aktualizēto Aglonas novada attīstības programmas rīcības un investīciju plānu.
Par budžeta izpildi uz 01.12.2014.
un grozījumiem. Deputāti pieņēma zināšanai Aglonas novada domes iestāžu,
struktūrvienību pamatbudžeta izpildi uz
01.12.2014. ieņēmumos 4434106 EUR
apmērā; konsolidēto pamatbudžeta izpildi izdevumos 3979147 EUR apmērā,
noguldījumu atlikumu uz 01.12.2014.
597364 EUR apmērā; atmaksāto aiz-

ņēmumu kopsummu uz 01.12.2014.
281544 EUR apmērā un saņemto aizņēmumu kopsummu 30520 EUR apmērā;
speciālā budžeta izpildi uz 01.12.2014.
ieņēmumos 160004 EUR apmērā, izdevumos 127045 EUR apmērā un naudas
līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz
01.12.2014. 51398 EUR apmērā; ziedojumu, dāvinājumu budžeta izpildi ieņēmumos 8195 EUR apmērā, izdevumos
6610 EUR apmērā un līdzekļu atlikumu
uz 01.12.2014. 4269 EUR apmērā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, „Likuma par budžetu
un finanšu vadību” 41.(1) pantu tika apstiprināti Aglonas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 17 „Grozījumi
Aglonas novada pašvaldības saistošajos
noteikumoa Nr. 1 „Aglonas novada domes budžets 2014. gadam”.
Par saistošajiem noteikumiem „Ēku
numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Aglonas
novadā”. Lai izpildītu Valsts valodas
likuma un Valsts valodas centra Valsts
kontroles nodaļas prasības, atvieglot
iedzīvotāju, tūristu, ugunsdzēsības, policijas un speciālo dienestu nokļūšanu
līdz vajadzīgajai vietai, deputāti apstiprināja Aglonas novada domes saistošos
noteikumus Nr. 18 „Eku numurzīmju,
ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Aglonas novadā” un
noteikumu paskaidrojuma rakstu.
Par Aglonas internātvidusskolas
direktora materiālo stimulēšanu.
Deputāti apstiprināja vienreizēju piemaksu pie algas par personisko darba
ieguldījumu un darba kvalitāti Aglonas

internātvidusskolas direktoram Didzim
Vanagam.
Par Aglonas novada Sporta centru.
Sakarā ar Sporta skolas reorganizāciju sēdē tika pieņemti vairāki lēmumi:
pabeigt Aglonas novada Sporta skolas
reorganizāciju ar 2015. gada 1. janvāri; atbrīvot no Aglonas novada Sporta skolas direktora amata O.Komaru
ar 31.12.2014. un apstiprināt Aglonas
novada Sporta centra vadītāja amatā
O.Komaru no 01.01.2015.; apstiprināt
Sporta centra amatu sarakstu ar atalgojumiem darbiniekiem no 01.01.2015.
Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu. Sakarā ar to, ka 2014. gada
1. novembrī stājās spēkā grozījumi
likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz īpašu kārtību
lauksaimniecības zemju atsavināšanas
jomā, pašvaldības domei ir jāizveido
komisija darījumu ar lauksaimniecības
zemi izvērtēšanai.Sēdē tika pieņemts
lēmums:
1. izveidot Lauksaimniecības zemes
darījumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – zemes
lietu speciālists Ainārs Streļčs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks – jurists
Deniss Kuzņecovs, komisisjas locekļi
– Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja
Irēna Maļuhina, Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris

Nr.1(17), Janvāris -2015.

Bekišs, UAC konsultante Anita Anna
Bartuša;
2. izstrādāt Lauksaimniecības zemes
darījumu izvērtēšanas komisijas nolikumu.
Par zemes, nekustamā un kustamā
īpašuma jautājumiem. Domes sēdē
tika pieņemti lēmumi par nekustamā
īpašuma sadalīšanu, par jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu piešķiršanu, par zemes platību precizēšanu un
zemes vienību piekritību pašvaldībai,
par noslēgto zemes nomas līgumu pārtraukšanu. Deputāti apstiprināja Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās
kustamās mantas izsoles rezultātus un
pieņēma lēmumu rīkot pašvaldības kustamo mantu automašīnu VW Caravelle
un Mitsubishi Space Star izsoles. Sakarā ar to, ka iepriekš rīkotajās izsolēs netika piereģistrēts neviens pretendents,
domes sēdē pieņēma lēmumu rīkot pašvaldības kustamo mantu UAZ 3303 un
VOLVO S40 atkārtotas izsoles.
Par Aglonas novada Bāriņtiesas
adreses maiņu. Sakara ar to, ka Bāriņtiesas telpas nav pielāgotas arhīva izveidošanai un uzturēšanai, domes sēdē
tika pieņemts lēmums pārcelt Bāriņtiesu uz citām telpām, kurās tiks izveidots
savs arhīvs dokumentu saglabāšanai un
aizsardzībai. No 2015. gada 12. janvāra Aglonas novada Bāriņtiesas adrese:
Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.

2015. gada 8. janvāra ārkārtas sēdes aktualitātes

8. janvārī tika sasaukta ārkārtas Aglonas novada domes sēde. Darba kārtībā tika
izskatīti divi jautājumi un pieņemti lēmumi:
1. atbrīvot no amata ar 2015. gada 9. janvāri Aglonas Kultūras centra vadītāju
Oksanu Joksti pēc pašas vēlēšanās;
2. iecelt ar 2015. gada 6. februāri Aglonas Kultūras centra vadītājas amatā Guntu
Gulbi-Kalvāni;
3. pagarināt darba tiesiskās attiecības ar Dinu Staškeviču līdz 2015. gada 5. februārim.

Aglonas Bazilikas Kora skolas informācija

Aicinām piedalīties XII Jauno vokālistu konkursā “Dziedu Dievmātei”

Audzēkņu panākumi Ziemassvētku dziesmu konkursā

Šī gada 8. janvārī St.Broka
Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss,
kuru organizēja Daugavpils
Mūzikas vidusskola sadarbībā
ar Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi un Daugavpils
Latviešu kultūras centru. Visas
dienas garumā, kopumā piecās
grupās, konkursā piedalījās 97
dziedātāji no visas Latvijas –
Rīgas, Lielvārdes, Jēkabpils,
Rugājiem, Preiļiem, Alūksnes,
Līvāniem, Dagdas, kā arī no
Lietuvas. Dalībnieku izpildījuma tehnisko un māksliniecisko pusi vērtēja divas žūrijas.
Jāatzīmē, ka dziedātāju sagatavotības līmenis bija augsts,
katra dalībnieka priekšnesums
atšķīrās ar savu izteiksmību un
individuālo dziesmu izpildījumu. Katrs dalībnieks izpildīja
Aglonas bazilikas Kora skolas 2015. gada plāni
divas Ziemassvētku dziesmas.
Izskatās, ka 2015. gads Kora skolas audzēk- Kora skolas koris gatavojas XI Latvijas skolu Aglonas bazilikas Kora skolu
ņiem būs īpašām iespējām bagāts. Gads ie- jaunatnes Dziesmu svētkiem. Lai iegūtu „ce- šajā konkursā pārstāvēja 4 skosācies ar skaistām audzēkņu uzvarām Jauno ļazīmi” dalībai svētkos vispirms labi jāiemā- lotājas Ivetas Soldānes audzēkKonkurss
notiks:
Aglonā,
bazilikas Baltajā zālē 2015. gada 13. maijā.
Adrese: Ciriša ielā 8, Aglona, Aglonas novads,
LV-5304. Tālr.: 26596244, 25911398
Konkursā piedalās bērni 3 vecuma grupās:
A grupā - līdz 10 gadiem (ieskaitot)
B grupā - no 11 - 13 gadiem (ieskaitot)
C grupā - no 14 - 15 gadiem (ieskaitot)
Repertuārā 3 dziesmas:
a) Dievmātei veltīta dziesma (drīkst transponēt)
A gr. - meitenēm: L. Bicāne - Svētā Marija, Debess
Karaliene;
zēniem: L. Bicāne - Ceļš sākas ar šodienu;
B gr. - meitenēm: A. Kārkliņa - Dievmāte smaida
zēniem:- Fr. Liszt - Ave Maria
C gr. - meitenēm: M. Lorenc - Ave Maria
zēniem: N. Frazer - Ave Maria
b) brīvi izvēlēta Latgales novada tautas dziesma
c) brīvi izvēlēta dziesma
Konkursā:
- tiek noteikti 1. - 3. vietu ieguvēji katrā grupā
- tiek piešķirta Lielā Balva
-pārsteiguma balvas dažādās nominācijās.

Pieteikšanās līdz 2015. gada 13. aprīlim:
programma (komponists, teksta autors)
hronometrāža
skolotāja, koncertmeistara vārds, uzvārds
dzimšanas apliecības kopija
konkursa dziesmu notis (3 eksemplāros) - jāizsūta pa pastu.
Dalības maksa - 12 eiro.
Konkursa žūrijai ir tiesības noklausīties tikai 2
dziesmas.
Iepriekšējā gada Galvenās balvas ieguvējs konkursā nepiedalās.
Obligātās dziesmas var saņemt Aglonas novada
mājas lapā, Aglonas bazilikas Kora skolā
Pieteikuma forma: (Lūgums aizpildīt visas ailes)
Dalībnieka vārds, uzvārds
Skola
Grupa
Skolotāja vārds, uzvārds
Koncertmeistara vārds, uzvārds
Programma
Hronometrāža (katras dziesmas)
Kontaktpersona, e- pasts, tālr.

dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursā
Daugavpilī. 2015. gads būs festivāliem un
konkursiem bagāts: 9. aprīlī Rēzeknē audzēkņi
piedalīsies Jauno dziedātāju festivālā “SKAŅAIS BOLSS”; martā Ulbrokā notiks Alvila
Altmaņa II dziesmu konkurss “ULBROKAS
VĀLODZĪTE”. 13. maijā bazilikas Baltajā
zālē notiks jau XII Jauno vokālistu konkurss
“DZIEDU DIEVMĀTEI”.

cās 23 dziesmas un teicami jānodzied divās
dalībnieku atlases skatēs. Būt vai nebūt svētku
dalībniekiem kļūs zināms pēc pēdējās skates
29. aprīlī. Lai nostiprinātu stundās mācīto, korim paredzēti vairāki koncerti.
5. februārī Kora skolas audzēkņiem plānots
brauciens uz Rēzekni, kur koncertzālē GORS
būs iespēja noskatīties Latvijas Nacionalās
Operas izrādi “Kartupeļu opera”.

ņi – Annija Leikuma (1.kl.),
Dāvids Stremjanovs (1.kl.),
Armīns Prusaks (5.kl.), Sandis
Girss (6.kl.). Visi mūsu skolas
audzēkņi ieguva godalgotas
vietas.
Apsveicam audzēkņus:
Sandi – ar iegūto 1. pakāpes
diplomu D grupā
Anniju – ar iegūto 2. pakāpes
diplomu A grupā

Neparasta Kora skolas kora dalībniekiem būs
gada nogale – čaklākajiem 6. – 8.klašu audzēkņiem laikā no 28.12.2015. – 01.01. 2016.
būs iespēja piedalīties Vispasaules bērnu un
jauniešu koru federācijas PUERI CANTORES 40.kongresā – festivālā. Kongress šoreiz
notiks Romā, Vatikānā. Tas nozīmē, ka bērniem Pāvila VI zālē būs iespēja tikties ar pāvestu FRANCISKU. Apvienotais Vispasaules

Armīnu – ar iegūto 2. pakāpes
diplomu D grupā
Dāvidu – ar iegūto 3. pakāpes
diplomu D grupā.
Paldies skolotājai Ivetai Soldānei un koncertmeistarei Jacintai
Ciganovičai par ieguldīto darbu
sagatavojot audzēkņus konkursam. Paldies audzēkņu vecākiem par vispusīgu atbalstu.

bērnu – jauniešu koris 1. janvārī dziedās pāvesta celebrētajā sv. Misē sv. Pētera bazilikā.
Visi ar lielu nepacietību gaidām, kad tiks pabeigts Kora skolas remonts. Vairums klašu jau
ir izremontētas, tās vēl nepieciešams labiekārtot. Ir redzams, ka telpas būs ļoti skaistas
– bērni jau saka – j a u n ā mūzikas skola.
Aglonas bazilikas Kora skolas direktore
Ieva Lazdāne
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Iedzīvotāju idejas Aglonai

Aglonas novada biedrība ”Neaizmirstule” 10.
decembrī Aglonas vidusskolā organizēja otro ideju
konkursa forumu ”Uzdrīksties Aglonas novadā”,
kura moto šogad bija „Tas, kurš cīnās – var zaudēt.
Tas, kurš necīnās – jau ir zaudējis!” Žūrijas komisijas locekle, Aglonas novada domes jauniešu lietu
speciāliste Ināra Ukina atzina: šis pasākums ir vērtīgs ar to, ka rosina ne tikai jauniešus, bet arī pieaugušos būt aktīviem, paskatīties uz Aglonas novada
attīstību no cita redzes punkta un izklāstīt savu redzējumu par izloloto ideju dzimtās vietas popularizēšanai un pilnveidošanai.
2014. gada ideju konkursam tika pieteiktas 11 radošas idejas:
“Aglyunas sātmontnīks” – autore Inguna Barkeviča – par internetveikala izveidošanu Aglonas novada amatniekiem.
“Skolēnu motivēšana” – autors Daniels Krimans
– par pasākumiem, kas motivētu skolēnus mācīties.
“Aglonas raksti” – autore Inta Reča – par Aglonas
raksta izmantošanu adījumos un suvenīros.
“Rūķu darbnīca” – autore Laura Grigule – par
rotājumu izgatavošanu Ziemassvētku gaidīšanas
laikā.
“Aglonas gredzenu pavēlnieki” – autore Aglonas
novada biedrības “Dorbs i zineiba” pārstāve Ināra
Gražule – par kāzu pasākumu rīkošanas pakalpojumu Aglonas novadā.
“Mīlestības līcis” – autore Ērika Križanovska –
par svētku tērpu nomu pasākumiem.
„Hibrīda laternu uzstādīšanu Aglonas novadā”

– autores Anita Gžibovska un Aiga Vargule – par
energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu Aglonas
ielās.
“Internets laukos” – autors Mārtiņš Alžāns – par
interneta pieejamības uzlabošanu lauku apvidū.
„Trenažieru zāles aprīkojums sporta hallē ” – autores Patrīcija Spalve un Līga Rajecka –
“Otrā elpa” – autore Ilze Grigule – par plastikāta
maisiņu izmantošanu rokdarbos.
“Uzdrīkstēšanās” – autore Monika Pušņakova –
par jauno autoru literārā krājuma izdošanu.
Aglonas vidusskolas 12. klases skolēns Mārtiņš
Alžāns: Pasākums, manuprāt, bija izdevies, idejas
interesantas, pārsteidza Aglonas iedzīvotāju plašā iespēja aizdomāties par realizējamām idejām.
Doma par apgaismojumu bija apbrīnojama. Patika
prezentēt arī savu ideju. Ļoti garšīgs bija tējas galda
cienasts. Lai arī nākošgad ir veiksme atrast un īstenot spožas idejas!
Skatītāji balsojot noteica simpātiju balvas. Tās ieguva idejas: “Hibrīda laternu uzstādīšanu Aglonas
novadā”, “Aglonas raksti,” un “Skolēnu motivēšana”.
Žūrija par veiksmīgāko atzina Ilzes Grigules ideju “Otrā elpa”, Intas Rečas ideju “Aglonas raksti”,
Monikas Pušņakovas ideju “Uzdrīkstēšanās”.
Foruma noslēgumā, baudot tēju un pīrāgus, da-

Ziemassvētku noskaņas SAC „Aglona”

Ziemassvētku laiks – Mīlestības, Gaišuma un
Piedošanas laiks. Mazliet piestājam uz brītiņu
ikdienas steigā un pārdomājam, ko mēs gribētu
savā dzīvē mainīt uz labo.
Pirms Ziemassvētkiem ar labdarības pasākumu
viesojās Aglonas novada Grāveru kultūras nama
pašdarbnieki un Grāveru pamatskolas skolēni.
Viņi iepriecināja ar dziesmām, dejām, dzejoļiem,
kā arī mājās gatavotiem saldumiem. Apsveikt
SAC klientus Ziemassvētkos bija ieradies arī
Grāveru pareizticīgās baznīcas tēvs Viktors Mjaliks.
Pirms Ziemassvētkiem Sociālās aprūpes centrā
tika novadīta Svētā Mise.
Kūču vakarā viesojās Aglonas bazilikas priesteris
Daumants Abrickis, kā arī dziedošā Greižu ģimene. Betlēmes ienesa Sabrīne - Evija Grancovska.
Tika lasīti svētie raksti un dziedātas Ziemassvētku dziesmas, kopīgi dalītas un lauztas oblātes.
27. decembrī jau otrreiz šogad centrā viesojās

duets „Sandra” no Rīgas, kas piedalās Šlāgeraptaujā. Viņi dziedāja gan pašu sacerētās, gan citu
autoru dziesmas dažādās valodās. Centra iemītnieki dejoja un šūpojās līdzi dziesmu ritmā.
29. decembrī SAC iemītniekiem bija sarīkots
Jaungada eglītes pasākums. To darīja krāšņāku
ar muzikālo noformējumu dziedātājs - muzikants

Latgales lauku skolu jaunrades darbu konkurss
„Muns spūžais gaismas stors” turpinās

Šogad notiks jau 10. jaunrades darbu un ilustrāciju konkurss, veltīts Naaizmērstulei.
Konkursu atbalsta Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule”, Aglonas novada dome,
Aglonas Maizes muzejs, kura telpas iekārtotas Naaizmērstules dibinātajā skolā.
Darbus jāiesniedz līdz 2015. gada 3. februārim,
atsūtot uz e-pastu: aglonasvsk@pvg.edu.lv
Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.aglona.lv
Konkursa noslēgums notiks 2015. gada 12. martā Aglonas vidusskolā plkst. 12.00
Informāciju iesniedza Aglonas vidusskolas skolotāja Monika Pušņakova
Noslēdzies Mazo Grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”

6. janvārī Līvānu kultūras namā notika nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” īstenotā Mazo
Grantu projektu konkursa ‘’Iedzīvotāji veido savu vidi
2014’’ noslēguma pasākums. Ar Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novadu finansiālo atbalstu, kopumā
konkursa ietvaros tika realizēti 22 projekti. Maksimālais finansējums vienam projektam bija 400 EUR.
Vairāku projektu realizācijai tika piesaistīts arī pašu īstenotāju līdzfinansējums. Projektu rezultāta tika izveidoti un aprīkoti bērnu rotaļu laukumi māju pagalmos,
remontētas telpas un iekārtotas sporta zāles, iegādāts
sporta inventārs, sakopta vide un iegādāti darba rīki,
darināti skatuves tērpi un to aksesuāri, kā arī popularizētas Latgalei raksturīgās tradīcijas.
Aglonas novadā projektus realizēja un pasākumā
piedalījās iedzīvotāju iniciatīvas grupas ‘’Vietējie’’,
‘’Jaudzemu iela 2’’, ‘’Priežmalas aktīvisti’’ un biedrības ‘’Alksniena’’, ‘’Mēs Grāveriem’’. Preiļu novadā –
biedrības ‘’Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs’’,
‘’Likteņa ceļš’’, ‘’Sabiedriskais centrs ‘’Aizkalne’’’’,
slāvu kultūras biedrība ‘’Raduga’’ un iedzīvotāju iniciatīvas grupa ‘’Mūžības avots’’. Vārkavas novadu
pārstāvēja Pilišku ciema iedzīvotāju grupa, iedzīvotāju
iniciatīvas grupas ‘’Sudobri’’ un ‘’Sābri’’. Līvānu novadā bija vislielākais atbalstīto un realizēto projektu
skaits. Ar savu veikumu pasākuma dalībniekus iepazīstināja folkloras kopa ‘’Ceiruleits’’, biedrības ‘’Latgales
tematiskie ciemi’’, ‘’Baznīca – mūsu ciema dvēsele’’,
‘’Baltā māja’’, iedzīvotāju iniciatīvas grupas ‘’Godu
saimnieces’’, ‘’Kustība’’, ‘’Vietējie’’, ‘’Senatnes man-

tinieki’’ un Līvānu invalīdu sporta klubs ‘’Līdzās’’.
Pasākumā piedalījās un pateicības vārdus projektu īstenotājiem teica Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Anita Brakovska, Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe un Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne. Projekta dalībnieki
prezentēja paveiktos darbus gan stāstot un rādot fotogrāfijas, gan priecējot apmeklētājus ar dziesmām un
dejām. Pasākuma dalībnieki izmēģināja deju soli kopā
ar folkloras kopu ‘’Ceiruleits’’, acis priecēja deju kolektīva ‘’Asorti’’ meiteņu sniegums,ar savu aizrautību,
skanīgajām balsīm un ritmisko deju soli visus patīkami
pārsteidza jauniešu folkloras kopa ‘’Sudobri’’ un deju
kolektīvs ‘’Līdejas’’. Ar aizkustinājumu tika uzņemts
biedrības „Baltā māja” projekta dalībnieku priekšnesums.
Projektu īstenotāji saņēma nodibinājuma ‘’Viduslatgales Pārnovadu fonds’’ valdes priekšsēdētājas Valijas
Vaivodes pateicības par realizētajiem projektiem un izteica cerību, ka turpmāk pašvaldības sniegs vēl lielāku
atbalstu šāda veida Mazo grantu projektu konkursiem
Pasākuma noslēgumā klātesošajiem tika dota iespēja
balsot par sev tīkamāko projektu. Vislielāko atbalstu
un pārsteiguma balvu ar krietnu balsu pārsvaru ieguva
Līvānu novada folkloras kopa ‘’Ceiruleits’’. Pirms mājupceļa, daloties savos iespaidos par padarīto, pasākuma dalībnieki baudīja fonda sarūpēto kafiju un cienājās
ar gardajiem kliņģeriem.
Informāciju iesniedza Valija Vaivode, Nodibinājuma
„Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle

lībnieki tika anketēti par foruma norisi. Dalībnieki
norādīja, ka forums dod iespēju izteikties iedzīvotājiem un prezentēt idejas, kurām pašlaik nav finansējuma, bet tās veicinātu gan iedzīvotāju labklājību,
gan novada attīstību. Kā galvenie foruma ieguvumi tika minēta iespēja uzzināt iedzīvotāju vēlmes,
intereses, kā arī iepazīt viņu prasmes. Svarīgi, ka
visi ir guvuši pozitīvas emocijas un smēlušies motivāciju turpmākai savai darbībai un jaunu ideju
ģenerēšanai. Kopumā pasākums, manuprāt, bija
izdevies! Priecē, ka šogad šim konkursam bija ļoti
radoša pieeja no iedzīvotāju puses. Paldies visiem
dalībniekiem! Īpašs paldies SIA “Cīši gords” un tās
vadītājai Vijai Kudiņai par atbalstu balvu fondam
pasākumā.
Labdarības akcija notika projekta nr. 2012.EEZ/
DAP/MIC/003/1/L/030/2014 „Atbalsts Aglonas
novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” ietvaros.
Foruma moderatore, biedrības “Neaizmirstule”
biedre Monika Pušņakova.
Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda
apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.
Biedrības „Neaizmirstule” darbības programmas
vispārējais mērķis ir veicināt Aglonas novadā aktivitātes, kas atbilst EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība
un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība.
Galvenie pasākumi: līdzdalība politikas plānošanas procesā, partnerības, sadarbības veidošana,

pieredzes apmaiņa, apmācības, inovatīvie pakalpojumi, vides aizsardzība, finansējuma piesaiste, ilgtspējīga attīstība, publicitāte.
Plānoties rezultāti: noslēgti partnerības, sadarbības līgumi, iesaistīšanās NVO aktivitātēs, pieredzes
apmaiņa, organizēti semināri, apmācības, nodarbības, radošās darbnīcas, konferences, forumi, izveidoti 3 inovatīvi pakalpojumi, sarīkotas labdarības,
vides aizsardzības akcijas,, atbalstīts radošais konkurss, izstrādāta stratēģija, projekti, izdots biedrības
kalendārs, izveidota mājas lapa, nodrošināta publicitāte.
Projekta mērķgrupas – NVO Aglonas novadā un
Latvijā, NVO biedri, iedzīvotāji, kas interesējas par
pilsoniskās sabiedrības norisēm.
Projektu tiek īstenots no 2013. gada augusta līdz
2015. gada decembrim.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 42686.15
EUR apmērā, no kuriem 90% jeb 38417,54 EUR ir
projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 4268,62
EUR ir biedrības finansējums.
2014. gada projekta izmaksas ir 18004,23 EUR
(95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un tai skaitā 10% jeb 1800,42 EUR ir biedrības finansējums.
Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta
vadītāja Ineta Valaine, tālr. 29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv
Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org
Informāciju iesniedza Ineta Valaine, projekta vadītāja

Dmitrijs Gavrilovs, (kurš ir neredzīgs). Mūziķa
pavadoņa un skaņu operatora pienākumus pildīja
viņa draugs Aleksandrs. Neiztika arī bez dāvanām no Ziemassvētku vecīša, kura lomā iejutās
mūsu kurinātājs Valdis Valainis.
6. janvārī, Zvaigžņu dienā, SAC „Aglona” iemītniekus priecēja ar skaistām skanīgām Ziemassvētku dziesmām Aglonas bazilikas kora skolas
audzēkņi ar direktori Ievu Lazdāni un diriģenti
Irēnu Ļeonovu priekšgalā.
10. janvārī ar labdarības pasākumu viesojās grupa „Zenīts”, kuras dalībnieki ar siltiem vārdiem
sveica centra klientus, novēlot stipru veselību un
jauku noskaņojumu Jaunajā, Kazas gadā.
Koncertprogrammā skanēja gan grupas „Zenīts”
pašsacerētas dziesmas, gan tautā populārās melodijas, kurām centra iemītnieki dziedāja līdzi. Pēc
krieviski runājošo klientu pasūtījuma grupa „Zenīts” izpildīja dziesmu krievu valodā. Klausoties
grupas „Zenīts” izpildītajās dziesmās visiem kājas un rokas „pašas cilājās” dejas ritmos. Drosmīgākie uzdejoja visiem par prieku. SAC „Aglona”

iemītnieki un darbinieki no sirds pateicās Andrim
Ziemelim, Jānim Kudiņam, kuri atrada laiku, lai

iepriecinātu ar savu jauko koncertu.
Mīļš paldies SAC „Aglona” iemītnieku un darbinieku vārdā visiem, kas atrada brīvu mirkli trauksmainajā dzīves ritmā, lai priecētu un izklaidētu
mūsu kolektīvu šajos baltajos svētkos!
Informāciju un foto sagatavoja SAC “Aglona”
sociālā darbiniece Inga Sprūģe

Interešu izglītības pasākumi Aglonas novada izglītības iestādēs FEBRUĀRĪ
Pasākums

Datums

Laiks

Atbildīgais

Vieta

Metodiskā stunda- Seminārs izglītības iestāžu direktoru vietniekiem
audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem, klašu
audzinātāju MK vadītajiem

2. II

***

Preiļu novada BJC
direktore A.Caune

Preiļi

Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss

4. II

10:30

L.Kaļāne

Aglonas BJBLPC
„Strops”

43.Starptautiskās bērnu mākslas konkursa „Lidice 2015” izstādes

5.-19.
II

VISC, L.Kaļāne

Rīga

43.Starptautiskās bērnu mākslas konkursa - izstādes „Lidice 2015”
Latvijas kārtas dalībnieku noslēguma pasākums

19.II

VISC, L.Kaļāne

Rīga

Mīlas dzejas un mīlas dziesmu festivāls „Mīlestības pasaule un es
tajā”

12.II

14:30

L.Kaļāne

Aglonas BJBLPC
„Strops”

Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”

19.II

10:30

L.Kaļāne

Aglonas BJBLPC
„Strops”

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2015”

26.II

***

L.Kaļāne, Preiļu
novada BJC

Preiļi

Vizuālās un vizuāli plastiskas mākslas konkurss „Rakstu darbi”

16.II

L.Kaļāne

Aglonas BJBLPC
„Strops”

Aglonas novada 2014. gada tūrisma sezonas statistika

2014. gadā Aglonas novadā tūristu
skaitam ir neliels pieaugums, tostarp
arī no ārvalstīm, paplašinājies valstu
skaits, kas iebrauc Aglonas novadā.
Kā TOP valstis var minēt šādas Krievija, Baltkrievija, Lietuva, Igaunija, Vācija, Polija, Zviedrija, Dānija,
Porugāle. Šogad mūsu novadu ir apciemojuši tūristi arī no Kanādas, Austrālijas (kaut arī šo tūristu ir ļoti maz,
tomēr pēc atsauksmēm viņiem ļoti
patīk Latgale un viņi ar lielu interesi
dodas uz šejieni).

Aglonas novadu šajā sezonā galvenokārt apmeklēja ģimenes ar bērniem
(ne tikai UAC, bet arī apskates objektus un naktsmītnes).
Ļoti daudzi tūristi ar mums ir sazinājušies zvanot vai rakstot uz e-pastu.
Liels pieprasījums ir aktīvai atpūtai, un, kā redzams pēc apmeklētāju
skaita, tas ir divkāršojies. Protams,
pieprasījums ir arī pēc Latgales kulinārā mantojuma ēdieniem un naktsmītnēm. Tūristi Aglonas novadā pavada vairāk par vienu dienu.

UAC apkalpotie
tūristi

2013.
gads

2014.
gads

Kultūrvēstures,
sakrālajos objektos

240500

250000

iekšzemes tūristi

5494

5910

ārvalstu tūristi

715

1029

Apskates
saimniecībās

2000

5061

Tūrisma mītnēs

8950

9000

Aktīvās atpūtas
uzņēmumos

380

939

26030

Dabas objektos

7000

8000

Muzejos, ekspozīcijās 23336

Informāciju iesniedza Liene Baškatova, Aglonas novada domes Tūrisma informācijas konsultante

Kultūras
PASĀKUMI FEBRUĀRĪ
Aglonas KC
08.02. Cirka izrāde
bērniem
13.02. Valentīndienas
groziņballe
15.02. Feimaņu amatierteātra izrāde
Kastuļinas TN
14.02. Valentīndienas
pasākums
17.02. Meteņi
Grāveru TN
14.02. Valentīndienas
pasākums
Šķeltovas TN
18.02. Meteņdienas
pasākums

3

Aglonas novada vēstis

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18.
Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Aglonas novadā

APSTIPRINĀTS: Aglonas novada domes sēdē 2014.gada 29. decembrī, protokols Nr. 27, § 7.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
11. Ēkas numurzīmi/nosaukumu nedrīkst izvietot uz ieejas portā- formācija, tā jānomaina triju mēnešu laikā atbilstoši saistošo notei1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aglonas novada ad- liem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām kumu prasībām.
ministratīvajā teritorijā izvietojamas ēku un laukumu nosaukumu detaļām.
plāksnes un ēku un daudzdzīvokļu māju numurzīmes.
12. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
2. Noteikumi attiecas uz visu Aglonas novada administratīvo teri- 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes (apakšējā mala) un 30 cm attālumā 21. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāputoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.
no ēkas stūra. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā ma protokolus sastādīt ir tiesīgi:
3. Pašvaldībai piederošu ielu un laukumu nosaukumu norādes iz- – ielas nosaukuma plāksni izvieto uz žoga vai uz atsevišķa staba. 21.1.Aglonas novada pašvaldības izpilddirektors;
vieto un uztur kārtībā Aglonas novada dome.
13. Ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ielas 21.2.Aglonas novada pagasta pārvalžu vadītāji;
4. Ēku numurzīmes izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai laukuma nosaukuma norādes vai ēkas numurzīmes/nosaukuma
vai to pilnvarotas personas – apsaimniekotāji.
izvietošanu, tad tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Būvvaldē.
V. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievēro5. Privātīpašumā esošu ielu un laukumu nosaukumu norādes izvie- 14. Ēku numurzīmju/nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu šanu
to un uztur kārtībā zemes īpašnieks.
norāžu izvietošanai nav nepieciešamas īpašas atļaujas, ja numur- 22. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā
zīmju/nosaukumu un norāžu dizains un izvietojums pilnībā atbilst atbildība – tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fizisII. Ēku numurzīmju, ielu un laukumu nosaukumu un norāžu šo noteikumu prasībām.
kām personām līdz EUR 20,00, juridiskām personām līdz EUR
izvietošana
15. Ēku numurzīmēm/nosaukumiem, ielu vai laukuma nosaukuma 40,00.
6. Pie ēkas blīvi apdzīvotās vietās – ciemos jābūt vismaz vienai norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar 23. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem
numurzīmei/nosaukumam, kas izvietojami uz galvenās fasādes uz skaidri salasāmiem uzrakstiem).
Aglonas novada domes Administratīvā komisija.
ielas/ceļa pusi.
16. Tekstam uz ēku numurzīmēm/nosaukumiem, ielu vai laukumu, 24. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrī6.1. Ja ēkai ir vairākas ieejas un galvenā ieeja ir sānu vai pagalma kā arī atsevišķu objektu nosaukumu norādēm ir jābūt valsts valodā. vo no pārkāpuma novēršanas un noteikumu pildīšanas.
fasādē, numurzīmes/nosaukums izvietojams uz galvenās fasādes 17. Lauku sētas nosaukums jānovieto redzamā vietā pagalmā vai
uz ielas/ceļa pusi un pie ieejas.
pie iebrauktuves pagalmā. Lauku sētas nosaukuma dizainu un kon- VI. Noslēguma jautājumi
7. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numurzīme/nosaukums izvietojams krētu atrašanās vietu pašvaldība nereglamentē.
25. Aglonas novada pašvaldības uzstādītās zīmes iedzīvotājiem ir
uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (piebrauktuves).
pienākums saglabāt un uzturēt atbilstošā kārtībā.
8. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā – ēkas nu- III. Dizaina un informācijas prasības
26. Saistošo noteikumu prasības ir obligātas jaunbūvēm un rekonsmurzīme/nosaukums izvietojams uz žoga pie ieejas vārtiem vai 18. Dizaina prasības:
truētām vai renovētām būvēm, kas tiek nodotas ekspluatācijā.
atsevišķa staba.
18.1. krāsa – balti burti uz tumši zīla fona;
27. Aglonas novadā esošās ēku numurzīmes, ielu vai laukumu
9. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām/ceļiem vai ēkai ir 18.2. izmērs – 220x320 mm;
nosaukumu norādes, kas neatbilst šajos noteikumos norādītajām
vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numurzīme/nosaukums 18.3. nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar būvvaldi, var mainīt prasībām, nomaināmas atbilstoši prasībām līdz 2016. gada 31. deizvietojams uz tās fasādes, kura ir minēta ēkas adresē.
plāksnes dizainu un izmērus.
cembrim.
10. Ēkas numurzīme/nosaukums izvietojams 2,0 – 2,5 m augstumā 19. Informācijas prasības ēku numurzīmēm/nosaukumiem, ielu vai 28. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā iz(apakšējā mala) no zemes.
laukumu nosaukumu norādēm:
devumā „Aglonas Novada Vēstis” un ievietoti pašvaldības mājas
10.1. Ja ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasādē, numurzīme/nosau- 19.1. ēkas numurzīmēs norādāms:
lapā www.aglona.lv.
kums izvietojams uz ēkas fasādes (no ielas puses) labajā pusē 30 19.1.1. ielas nosaukums;
29. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
cm attālumā no ēkas stūra;
19.1.2. ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta noteiktajā kārtībā.
10.2. Ja numurzīme/nosaukums šo noteikumu 10.1. gadījumā no burtu, tad ēkas numurzīmē lietojams cipars un lielais burts, piemēAglonas novada domes priekšsēdētāja
ielas puses nav saredzams, numurs izvietojams citā no ielas puses ram, 1A).
Helēna Streiķe
labi redzamā vietā.
20. Ja mainās numurzīmē/nosaukumā, virziena norādē minētā in-

Paziņojums par izsoli

Aglonas novada dome rīko
kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:
Kustamā īpašuma
nosaukums
Automašīna VW
Caravelle
Automašīna MITSUBISHI SPACE
STAR
Automašīna UAZ
3303
Automašīna VOLVO
S40

Kustamā
Nodrošinājuīpašuma
nosacītā cena ma nauda

Izsoles norises laiks

EUR 1184,00

EUR 118,40

20.02.2015.
plkst.10.20

EUR 784,00

EUR 78.40

20.02.2015.
plkst.10.00

EUR 200,00

EUR 20,00

EUR 220,00

EUR 22,00

20.02.2015.
plkst.10.40
20.02.2015.
plkst.11.00

Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā: Somersetas
iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr.
LV47UNLA0026000130122 , SEB banka, kods UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē
katru darba dienu no 2015. gada 30. janvāra līdz 2015. gada 19. februārim vai elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv
Pieteikšanās izsolei līdz 2015. gada 19. febrāra plkst.17.00
Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu,
mob. tālr. 29120631.

Kalendāru pāršķirot

2014. gada nogalē Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops” atzīmēja
savu ceturto pastāvēšanas gadadienu. Četru gadu pastāvēšanas
laikā Aglonas BJBLPC „Strops”
ir ieguvis popularitāti gan Aglonas, gan kaimiņu novada iedzīvotāju vidū, 2014. gadā „Stropu”
apmeklēja un smēla pieredzi tuvi
un tāli ciemiņi.
Aglonas BJBLPC „Strops” ir
iecienīts gan Aglonas novada,
gan kaimiņu novada bērnu un
jauniešu, gan Aglonas ciemiņu
vidū. Centrs piedāvā plašas brīvā
laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, katru dienu
ir iespējams spēlēt galda spēles,
daudzfunkcionālās un attīstošās
spēles, darboties ar lego. 2014.
gadā iegādātas 8 jaunas galda
spēles, viena āra spēle, konstruktori un lego komplekti, deju
paklājs. Bērni labprāt skatās jau-

nākās multfilmas, klausās mūzikas ierakstus. Centrs nodrošina
interneta izmantošanas iespējas.
2014. gadā bija iespēja apmeklēt neformālās izglītības pulciņu
„Es protu”, „Datorpulciņš”, „Veselības vingrošana”, „Radošā
angļu valoda”, „Prasmju lāde”,
„Radītprieks” nodarbības, darboties pulciņā „Meistarstiķis”,
attīstīt un pilnveidot savu dejotprasmi pulciņos „Ritma dejas”
un „Zumba”. Pirmskolas vecuma bērni labprāt apmeklē tautisko deju nodarbības. Centrs piedāvā arī tematiskos pasākumus.
Telpas vienmēr tiek noformētas
atbilstoši gadskārtu tradīcijām
un svētkiem. Vasaras sezonā
tiek piedāvātas organizētās aktivitātes. Bērnu vidū ir iecienītas
dzimšanas dienu ballītes centrā.
2014. gadā, sadarbībā ar izglītības darba speciālisti interešu
izglītības jomā un novada izglī-

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 18

„Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Aglonas novadā”

1. Projekta satura izklāsts
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
5.punktu „Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts
likumos, šādos jautājumos: par namu un to teritoriju un būvju
uzturēšanu”.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu projekts ir nepieciešams, lai izpildītu Valsts
valodas likuma un Valsts valodas centra valsts kontroles nodaļas
prasības šajā jomā. Tās atvieglos iedzīvotāju, tūristu, ugunsdzēsības, policijas un speciālo dienestu nokļūšanu līdz vajadzīgajai
vietai utt.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams
veidot jaunu institūciju.
Ir nepieciešams paredzēt 2015.gada un 2016.gada budžetā ap
1200 Euro, ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu
izgatavošanai un iegādei.
tības iestādēm, centrā tika organizēti novada interešu izglītības
pasākumi - konkurss „Anekdošu
virpulis 2014”, konkurss-izstāde
„Lidice 2014”, novada dzejas un
dziesmu festivāls „Mīlestības
pasaule un es tajā”, novada jauno
vides pētnieku forums „Skolēni
eksperimentē” un vides izziņas
spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”,
vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014”, novada skatuves runas
konkurss, novada konkurss- izstāde „Trejdeviņas saules lec”.
Centrā tika organizēti vairāki
semināri novada izglītības iestāžu pašpārvalžu līderiem un
dalībniekiem, semināri direktoru
vietniekiem, klašu audzinātāju
MK vadītājiem un skolotājiem.
2014. gadā, sadarbībā ar NVO
„Neaizmirstule” projekta „Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam” ietvaros, centrā bērniem
bija iespējas piedalīties un gūt
jaunas iemaņas hobijdarbnīcās
„Nāc un dari!’ un sadzīves prasmju nodarbībās „Es to protu”,
jaunieši iesaistījās un darbojās
atbalsta grupā „Vienaudži vienaudžiem”, „Motivācijas skolas”
nodarbībās. Projekta „Neformā-

lās izglītības aktivitāšu nodrošināšana Aglonas novada jauniešiem” ietvaros centrā bija iespēja
jauniešiem apgūt dekupāžas,
filcēšanas iemaņas, piedalīties
biedrības „Papardes zieds” rīkotajā seminārā, rast jaunas idejas
stila un imidža konsultācijā.
Aglonas BJBLPC „Strops”
aizvien pieprasītāki kļust spēļu
bibliotēkas pakalpojumi, spēles
2014. gadā tika izsniegtas 155
reizes. Jauns un pieprasīts ir tūrisma resursu punkta un resursu
punkta jaunajiem vecākiem pakalpojums.
Centrā ikviens ir laipni gaidīts,
te var lietderīgi pavadīt laiku
kopā ar draugiem, piedalīties organizētajās aktivitātēs, darboties
radošajās darbnīcās, apmeklēt
neformālās izglītības nodarbības.
Informācija par centra aktivitātēm ir pieejama sociālajos tīklos
web: www.draugiem.lv/centrs,
kur ir reģistrējušies 975 dažāda
vecuma sekotāju un to 2014.
gadā apmeklējuši 23184 reizes,
un twitter: @BJC_Strops.
Aglonas BJBLPC „Strops”
vadītāja Lolita Kaļāne

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Projekts nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Tiek noteikta kārtība, kādā Aglonas novada administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku
un daudzdzīvokļu māju numurzīmes.
Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība.
Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma
protokolus sastādīt ir tiesīgi: Aglonas novada pašvaldības izpilddirektors un Aglonas novada pagasta pārvalžu vadītāji.
6. Konsultācijas ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts bija izvietots Aglonas novada domes
mājas lapā www.aglona.lv.
Aglonas novada domes priekšsēdētāja
Helēna Streiķe
Darba programmas trešā gada aktivitātes uzsāktas

Pērnā gada nogalē
tika parakstīts līgums starp biedrību
„Preiļu nevalstisko
organizāciju centrs” un Sabiedrības integrācijas
fondu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Latvijas valsts finansētā projekta
„Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana
Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu
novados” (Finansēšanas līguma Nr. 2012.EEZ/
DAP/MAC/203/1/L/050/2015) trešā gada darba
programmas īstenošanu.
Projekta mērķis: pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un
Riebiņu novados, rosinot jauniešu līdzdalību
sabiedriskajos procesos, nevalstiskā sektora institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanos, kā arī jaunas pieredzes iegūšana mērķa
grupas turpmākās darbības pilnveidošanai.
Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas
novados ir samērā zema jauniešu sabiedriskā
aktivitāte. Jauniešu ieinteresētība līdzdarboties
ir ievērojami zemāka nekā iespējas iesaistīties.
Tas liecina, ka vairāk jāakcentē nevis iespēju
paplašināšana, bet gan līdzdalības ieinteresētības
stimulēšana. Ar jauniešiem jāuzsāk saruna, lai
radītu izpratni par nevalstiskā sektora iespējām
un nozīmi.
Projekta ietvaros tiks organizēts konkurss „NVO
ERUDĪTS” Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un
Aglonas vidusskolas vecuma jauniešiem. Katrā
novadā tiks organizēts viens konkurss, kā rezultātā jaunieši iegūs informāciju par brīvprātīgā
darba iespējām, par esošo NVO labo pieredzi,
par iespējām jauniešiem īstenot sev nozīmīgas
aktivitātes, iegūstot pārliecību par NVO lietderīgumu.
Lai izstrādātu jauniešu auditorijai piemērotu scenāriju konkursa norisei, tiks izsludināts konkurss

par atraktīvākā un interesantākā scenārija izstrādi konkursa norisei.
Konkursā tiks aicinātas piedalīties biedrības
„Preiļu NVO centrs” dalīborganizācijas.Tā būs
iespēja organizācijām parādīt savas kompetences, bet labākā scenārija organizācijai – balvā
multifunkcionāls printeris.
Projekta ietvaros tiks sniegtas konsultācijas par
NVO dibināšanu, reģistrāciju, statūtu noformēšanu, grāmatvedības, finanšu piesaistes u.c.
jautājumiem, kā arī tiks apkopota informācija
par NVO aktualitātēm, projektu konkursiem,
informatīvi izglītojošiem pasākumiem, sadarbības iespējām, labās prakses piemēriem, viedokļa
paušanas iespējām u.c. jautājumiem, ko nodrošinās 4 informatīvi NVO aktualitāšu kalendāri.
Gada otrajā pusē tiek plānota pieredzes apmaiņas
vizīte Liepājā un Pāvilostā, bet Darba programmas noslēgumā tiks organizēta konference par
pilsoniskās sabiedrības attīstības tendencēm Latvijā. Projektā plānotie pasākumi stiprinās esošo
un jauno organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicinās jauniešu izpratnes par
sabiedrisko procesu veidošanos, jaunu biedru
piesaisti un jaunu organizāciju veidošanos Preiļu,
Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un
Latvijas valsts.
Projekta vadītāja Ineta Liepniece
„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina
un Norvēģija. Šī preses relīze ir izdota ar Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes
saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.
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Aglonas novada vēstis

Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa informācija par būtiskākajiem reģistrētajiem notikumiem
Aglonas novadā periodā no 2014. gada 20. decembra līdz 2015. gada 20. janvārim
Pārskata periodā Aglonas novadā reģistrētas 2 zā- gadījums:
20. janvārī Škeltovas pagastā konstatēts, ka neapdzības:
23. decembrī Škeltovas pagastā, uzlaužot piekara- dzīvotai mājai izsistas 4 loga rūtis un sabojāts elekmo atslēgu, no garāžas nozagta 1965. g. dzim. vīrie- troskaitītājs. Notiek apstākļu pārbaude.
tim piederoša automašīna. Uzsākts kriminālprocess, Citi notikumi:
23. decembrī Aglonas pagastā konstatēta patvaļīga
notiek izmeklēšana.
5. janvārī Škeltovas pagastā, uzlaužot dzīvojamās augošu koku ciršana. Notiek pārbaude.
mājas durvis, tika nozagtas dažādas mantas. Uzsākts 24. decembrī Aglonā konstatēts, ka 1940. g. dzimis
vīrietis uzglabāja nelikumīgi izgatavotu alkoholu.
kriminālprocess.
Policijā tika veikta pārbaude par 4 konfliktu gadī- Uzsākta administratīvā lietvedība.
2. janvārī Aglonas pagastā atrasts miris 1972. g. dzijumiem:
30. decembrī Škeltovas pagastā notika konflikts mis vīrietis. Uzsākts kriminālprocess, nozīmēta tiesu
starp kaimiņiem.
medicīniskā ekspertīze.
5. janvārī Grāveru pagastā notika ģimenes konflikts. Reģistrēts 1 ceļu satiksmes negadījums:
11. janvārī Aglonas pagasta Aglonā notika ģimenes 8. janvārī Aglonas pagastā 1960. g. dzimis vīrietis
konflikts.
nobrauca no ceļa braucamās daļas. Bojāta automa12. janvārī Aglonas pagasta Aglonā risināts kon- šīna.
flikts starp kaimiņiem.
Informāciju sagatavoja: VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iePārskata periodā reģistrēts 1 mantas tīšas bojāšanas cirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Inga Ziemele.

Informācija iedzīvotājiem

No 2015. gada 12. janvāra
AGLONAS NOVADA BĀRIŅTIESAI
ir mainījusies adrese.
Bāriņtiesa strādā
Jaunciema ielā 35, Aglonā, Aglonas novadā, LV-5304.
Tālr. 26156238

Reģionālās sacensības basketbolā skolēniem
“Vidusskolu kauss”
2015. gada 8. janvārī Aglonā notika
Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un
Aglonas novadu sacensības basketbolā 1996.- 1998.g. dz. zēnu un meiteņu
grupām. Zēnu grupā piedalījās četras
komandas. Līvānu 1. vidusskolas komanda, Riebiņu vidusskolas komanda, Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda
un Aglonas vidusskolas komanda,
kuru pārstāvēja galvenokārt pamatskolas basketbolisti. Rezultātā komandas ierindojās šādā secībā:
1. godalgoto vietu ieguva Līvānu 1.
vidusskola
2. godalgoto vietu ieguva Aglonas
vidusskola
3. godalgoto vietu ieguva Preiļu
Valsts ģimnāzija
4. vietu ieguva Riebiņu vidusskola

Aglonas vidusskolas komandas sastāvs:
1. Agris Dombrovskis
2. Kristaps Valainis
3. Emīls Repelis
4. Rihards punculis
5. Jānis Antāns
6. Valdis Grebežs
7. Kārlis Kurcenbaums
8. Aigars Indāns
9. Egīls Slics
10. Ainārs Kovaļkovs
11. Raivis Punculis
Starp visu komandu spēlētājiem, rezultatīvākais un tehniskākais spēlētājs

Anekdošu virpulis 2015

2015. gada 7. janvārī Aglonas bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā
„Strops” jau trešo gadu pulcējās Aglonas novada izglītības iestāžu atraktīvākie anekdošu stāstītāji. Konkursa
„Anekdošu virpulis 2015” mērķis ir
palūkoties uz sevi un apkārt notiekošo
no smieklu perspektīvas, kā arī jokošanas un anekdošu stāstīšanas mutvārdu
tradīciju kopšana un pārmantošana.
Konkursā piedalījās 22 joku stāstītāji no Aglonas internātvidusskolas un
Aglonas vidusskolas. Atraktīvo skolēnu izpildījumu vērtēja un uzvarētājus
noteica žūrija. „Mazā smīdinātāja”
nominācija tika pieškirta Aglonas vidusskolas 2. klases skolniecei Dagnijai
Poļakevičai, par „Lielo smīdinātāju”
tika atzīts Aglonas vidusskolas 5.klases skolēns Vladislavs Stivriņš, bet
„Dižā smīdinātāja” tituls tika piešķirts
Aglonas vidusskolas 10. klases skolēnam Edgaram Timofejevam. Žūrija

bija Emīls Repelis.
Meiteņu grupā piedalījās trīs komandas. Līvānu 1. vidusskolas komanda,
Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda un
Aglonas vidusskolas komanda, kuru
pārstāvēja galvenokārt pamatskolas
basketbolistes. Meiteņu komandas sadalīja vietas sekojoši:
1. godalgoto vietu ieguva Aglonas
vidusskola
2. godalgoto vietu ieguva Preiļu
Valsts ģimnāzija
3. godalgoto vietu ieguva Līvānu 1.
vidusskola

Aglonas vidusskolas meiteņu komandas sastāvs:
1. Lilita Gžibovska
2. Kristīne Karpova
3. Nora Kirsanova
4. Evita Beāte Valaine
5. Karīna Makrjakova
6. Alīna Titova
7. Eva Kondavniece
Starp visu komandu spēlētājām rezultatīvākā spēlētāja bija Kristīne
Karpova.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem par piedalīšanos. Novēlām
Aglonas vidusskolas basketbola komandām turpmāk veiksmīgus startus
turnīros!
Informāciju iesniedza Aglonas
vidusskolas skolotājs E.Urbanovičs

Paziņojums lauksaimniecības zemju
nomniekiem un iznomātājiem.

Atbilstoši veiktajām izmaiņām likumā „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos”, MK ir pieņemti noteikumi Nr.748 (stājās spēkā 30.12.2014.)
„Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības
zemi”, kuru 31.punkts nosaka: „Zemes nomnieks vai iznomātājs mēneša laikā pēc zemes nomas līguma noslēgšanas lauksaimniecības zemes
nomas līguma atvasinājumu iesniedz personiski vai apliecinātu atvasinājumu nosūta elektroniski, vai pa pastu tai novada pašvaldībai, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas nomātā zeme.” Savukārt, noteikumu
34. punkts nosaka: „Pašvaldība zemes nomas līgumus, kas noslēgti
pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, reģistrē lauksaimniecības
zemes nomas līgumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.”
Sakarā ar augstāk minēto, Aglonas novada pašvaldība lūdz visus
novada lauksaimniecības zemju nomniekus vai iznomātājus iesniegt
novada domē noslēgtos lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas
līgumus likuma noteiktajā kārtībā.
Neskaidrību gadījumā griezties pie novada zemes ierīkotāja Aināra
Streļča, tālrunis Nr. 65324570 vai 29166259

Sludinājumi
SIA “Rezen Gold” piedāvā:
PVC logus, durvis un garāžu vārtus.
Īpašs piedāvājums:
Latvijas ražojuma tērauda
durvis.
Izmērīsim,
Aprēķināsim,
Uzstādīsim
www.Rezen-Gold.lv
cena@Rezen-Gold.lv
T+37122079232
Preci var iegādāties līzingā

• Kvalitatīvi un profesionāli
veicam bīstamo, sauso
koku zāģēšanu, atsevišķu
zaru izzāģēšanu, koku
vainagu veidošanu, celmu
frēzēšanu. Autopacēlāja
pakalpojumi. Visa veida
darbi augstumā.
• Nerūsējošā tērauda dūmvadu montāža. Jebkura
diametra, standarta un
nestandarta konfigurācija,
t.sk. standarta un nestandarbez pirmās iemaksas.
ta pieslēgumi.
Pieredzējis un zinošs meistars veic
• Ilggadēja pieredze. Konkuvisa veida senlaicīgo mēbeļu (galdi,
rētspējīgas cenas.
krēsli, skapji, kumodes, bufetes u.c.)
Tālr.+37129419522
un kokgriezumu labošanu un resinfo.sperosk@inbox.lv,
taurāciju. Tālr. 26992631; e-pasts:
www.sperosk.lv
mebelu.restauracija@inbox.lv
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

Aglonas frizētavas darba laiks
Aglonas frizētava piedāvā
šādus pakalpojumus:
- sieviešu,
- vīriešu un
- bērnu matu griezumi un frizūras.
Frizētava atrodas:
Aglonā, Daugavpils ielā 5.
Tālruņi sīkākai informācijai:
20623621, 27533895.

pasniedza arī simpātiju balvu Aglonas internātvidusskolas skolēnam
Rihardam Lukaševičam. 15. janvārī E.Timofejevs mūsu novadu pārstāvēja Dienvidlatgales novada anekdošu konkursa „Anekdošu virpulis 2015” pusfinālā Līvānos un ieguva pirmās pakāpes diplomu.
Arī pusfinālā E.Timofejevs apliecināja savu joku stāstītāja talantu.
Vispasaules smieklu dienā 1. aprīlī Rīgā Edgars piedalīsies „Anekdošu virpuļa” finālā, kurā savu talantu rādīs labākie smīdinātāji no
visas Latvijas.
Konkurss „Anekdošu virpulis 2015” tā bija lieliska iespēja skolēniem kopt mutvārdu tradīcijas un apliecināt savas prasmes mutvārdu
žanrā.
Lolita Kaļāne, Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja

ker” Tirgus laukumā 3 (plašāka informācija atrodama www.naudasizmaksa.lv).
Atjaunotās maksājumu kartes, kurām
beidzies derīguma termiņš, klienti var
saņemt pa pastu savā pastkastītē (tām saglabājas iepriekšējais PIN kods). Lai atjaunoto maksājumu karti saņemtu savā
dzīvesvietā, aicinām klientus aktualizēt
savu kontaktadresi internetbankā vai dodoties uz kādu no filiālēm.
Savukārt, ja nepieciešamas bankas speciālistu konsultācijas klātienē, klientus
gaidīsim mūsu tuvākajās filiāles – Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 98, Jēkabpilī,
Pormaļa ielā 11 vai Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 12/2.
Savu atbalstu klientiem ir gatavi sniegt
arī SEB Klientu centra speciālisti, atbildot uz jautājumiem, kā arī nodrošinot
virkni citu pakalpojumu. Sazinieties ar
Klientu centru pa tālruni 8777 (darba
dienās no 8:00 līdz 22:00 un brīvdienās
no 9:00 līdz 17:00).
Informāciju iesniedza: Irēna Dudareva,
AS SEB bankas Rēzeknes filiāles vecākā klientu apkalpošanas speciāliste,
tālr. 37164607136.

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

SIA “ DEITILDE”

celtniecības tehnikas
īre,darbi augstumā,
mežizstrāde, teritoriju
apzaļumošana.

Par izmaiņām SEB bankas
pakalpojumu pieejamībā

Sākot ar 2015. gada 9. februāri, SEB
bankas filiāle Preiļu pilsētā vairs nebūs
pieejama. SEB banka arī turpmāk nodrošinās visu klientu kontu, maksājumu
karšu, norēķinu un citu bankas pakalpojumu darbību tāpat kā līdz šim. Preiļos
arī turpmāk klientiem būs pieejami:
- bankomāti skaidras naudas darījumu
veikšanai: bankomātos iespējams veikt
ne vien skaidras naudas darījumus, bet
arī aplūkot sava konta atlikumu, pārbaudīt pēdējos veiktos darījumus un veikt
dažādu rēķinu apmaksu;
- internetbankas terminālis – izmantojot internetbanku, klienti var saņemt plašu ikdienas pakalpojumu klāstu: veikt
maksājumus, pārbaudīt to izpildes gaitu,
iegūt informāciju par saviem darījumiem – kontu atlikumu, veiktajiem karšu norēķiniem, depozītiem un kredītiem,
līzingu, ieguldījumiem un vērtspapīru
darījumiem, cita starpā pieteikt maksājumu kartes aizvietošanu (ja esošā karte
nozaudēta, nozagta, atstāta bankomātā,
aizmirsts PIN kods) un papildu norēķina
konta atvēršanu.
Ar SEB bankas maksājumu kartēm
norēķinoties par pirkumu, skaidru naudu iespējams izņemt arī veikalā „Tehnikas pasaule” Brīvības ielā 12, veikalā
„Preiļi” Raiņa bulvārī 1, veikalā „Primo
food” Rīgas ielā 4d un spēļu zālē „Jo-

SPERO SK
sakārto savu pasaulīti

Tehnika no mums
tieši priekš Jums!
Tel.: + 37129516113
Tel.: + 37127741508
e-pasts:deitilde@inbox.lv
Jaudzemu iela 2-2,
Aglona,
Aglonas nov.,
LV-5304
Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2014.gadu
2014. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 19 jaundzimušie (t.sk. 12 meitenes un 7 zēni). Salīdzinājumā ar 2013. gadu, dzimušo
skaits ir par 6 bērniem mazāk.
Jaundzimušo vārdi: Alīna, Tamila,
Valērija, Evelīna, Annika, Jeļizaveta,
Laila, Viktorija, Patrīcija, Keitija, Astra, Raminta; Verners, Armands, Daniels, Kirils, Vasilijs, Alekss, Deivids.
5 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 7 mazuļi, kā trešais - 3, kā ceturtais - 2, kā piektais - 2 mazuļi.
8 bērniem atzīta paternitāte, 1 bērns
reģistrēts bez ziņām par bērna tēvu.
2014. gadā reģistrētas 23 laulības
(t.sk. 2 dzimtsarakstu nodaļā, 2 ārpus
dzimtsarakstu nodaļas telpām, 19 Aglonas Romas katoļu draudzē).
43 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība,
3 laulātajiem – otrā laulība.
Jaunākajai līgavai bija 23 gadi, vecākajai - 46 gadi, jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, vecākajam - 49 gadi.
Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta

6 laulību reģistros (2013. gadā – 5
reģistros).
2014. gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīts 51 miršanas reģistrs -miruši 29 vīrieši un 22
sievietes, no tiem 11 mirušie bija
SAC „Aglona” iemītnieki, 8 mirušie
- VSAC „Latgale” filiāles „Krastiņi”
iemītnieki.
22 mirušajiem pēdējā dzīves vieta
bija Aglonas pagasts, 5 - Šķeltovas
pagasts, 3 - Grāveru pagasts, 18 Kastuļinas pagasts, 3 mirušie no citiem novadiem.
Salīdzinājumā ar 2013. gadu, mirušo
skaits ir par 2 vairāk.
Jaunākais mirušais bija 33 gadus vecs
vīrietis, vecākais mirušais bija 93 gadus vecs vīrietis.
Dažāda veida apliecības atkārtoti
izdotas 10 gadījumos, 10 reģistru ierakstos veikti papildinājumi.
Informāciju sagatavoja
Aglonas novada domes
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.
Inese Rutka

Viss aizgājis –
Kas izdzīvots un bija,
Nu dvēselīte debesīs
Sev jaunu ligzdu vij.

Decembrī Aglonas novadā mūžībā aizvadīti:
Aloizs Gavars (1932)
Jānis Melders (1981)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
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