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LATVIJAS REPUBLIKA 

AGLONAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov.,  LV-5304  Tālr./fakss +371 65324573  

www.aglona.lv 

 

ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 

2012.gada 13.decembrī                                                                                                          Nr.23 
 

Sēde sasaukta plkst.16:00 (pēc Finanšu komitejas) 
 

Sēdi atklāj plkst.17:10 (pēc Finanšu komitejas) 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 8 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,  

                                                               Aivars Kluss, Ainārs Streļčs, Anita Anna Bartuša,   

                                                               Ingūna Barkeviča, Didzis Vanags. 
 

Sēdē nepiedalās – 5 novada domes deputāti: Mārīte Mežiniece (slimības dēļ), 

                                                                            Andris Ruduks (neierašanās iemesls nav   

                                                                            zināms),  

                                                                            Vadims Krimans (neierašanās iemesls nav   

                                                                            zināms), 

                                                                            Jānis Rutka (neierašanās iemesls nav zināms), 

                                                                            Iveta Soldāne (darbā).                                                                                                   

                                                                                                                                                              

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:                               
 

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

1.   Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām     

      ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.  

1.1. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Aglonas novada 

Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā. 

1.2. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Aglonas novada 

Aglonas pagasta Grāveru ciemā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 



Aglonas novada domes 13.12.2012. ārkārtas sēdes protokols Nr.23  2 

 

1.§ 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai. 

 (Ziņo I.Valaine) 

 

1.1. Par  tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām   

       ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Aglonas novada Aglonas   

       pagasta Jaunaglonas ciemā. 

 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:                               

 

1. Veikt  28.09.2012.g. apstiprinātā lēmuma „Par TEP  apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (protokols Nr. 14, 

paragrāfs 10)  precizēšanu un izteikt to sekojošā redakcijā:  

1. Apstiprināt SIA „Ekolat” izstrādāto un 2012. gada iesniegto tehniski ekonomisko 

pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas  novada Jaunaglonas ciemā”. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai): 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 602662.16 

t.sk.  Attiecināmām izmaksām (lēmuma 

summa) 
351402.00 

   Pašvaldības budžeta līdzekļi 52710.30 

   ERAF finansējums 298691.70 

Neattiecināmām izmaksām 251260.16 

t.sk. Pašvaldības budžeta līdzekļi 146665.90 

t.sk. PVN 104594.26 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Pasākums Pasākuma 

mērķis 

Veicamie 

uzdevumi 

Raksturojums 

Ū-1 Ūdens ieguves 

avotu atjaunošana 

Jauna urbuma Nr.3 

izbūve  

Jauna artēziskā urbuma izbūve, 

paviljona ierīkošana, dziļums 220 m, 

debits 2,8 l/s, ūdensvads līdz ŪSS 

D75, L=15 m , sūknis ar automātiku, 

elektroapgāde, stingrā režīma 

aizsargjoslas iežogojums   

Ū-2 Ūdensapgādes 

sistēmas 

paplašināšana 

Ūdensapgādes 

tīklu paplašināšana 

rekonstruējamo 

tīklu zonā 

Ūdensvada izbūve D32, L=40 m,  

cauruļvadu materiāls PE, PN10.  

Ū-3 Nepārtrauktas 

ūdens piegādes 

nodrošināšana un 

ūdens efektīva 

izmantošana 

Ūdensapgādes 

tīklu 

rekonstrukcija 

Rušonas  un 

Ezerkalna ielās   

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 

D110, L=1160 m D63, L=25 m, 

materiāls PE, PN10. 
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Pasākums Pasākuma 

mērķis 

Veicamie 

uzdevumi 

Raksturojums 

Ūdenstorņa 

rekonstrukcija 

Ūdenstorņa balsta remonts, 

aizsargapmales atjaunošana, apkalpes 

kāpņu remonts un krāsošana, 

ūdenstorņa tvertnes remonts, 

krāsošana, dezinfekcija. Ūdenstorņa 

tvertnes ārpuses krāsošana un 

apšuvuma nomaiņa, noslēgarmatūras  

nomaiņa, elektroapgādes un zibens 

aizsardzības atjaunošana, stāvvada 

caurules siltināšana  

Ū-4 Ūdens kvalitātes 

uzlabošana  

Ūdens 

sagatavošanas 

stacijas izbūve 

Esošās vecās ŪSS ēkas demontāža. 

Jauna konteinera tipa ūdens 

sagatavošanas stacija. Sagatavošanas 

iekārtas ar jaudu Q = 10 m3/h. 

Elektroapgādes un piebraucamā ceļa 

ierīkošana. Nosacīti tīrā kanalizācija. 

Iežogojuma izbūve.  

K-1 Kanalizācijas 

sistēmas 

paplašināšana 

Kanalizācijas tīklu 

paplašināšana 

Rušonas un 

Dzirnavu ielā   

Pašteces kanalizācijas tīkli D200, 

L=610 m. D160, L=90 m, materiāls 

PP. Jaunas rūpnieciski ražotas KSS-2 

ar ražību 3,12 m3/dnn izbūve. 

Elektroapgāde. Kanalizācijas 

spiedvads D63, L=130 m, materiāls 

PE, PN10.   

K-2 Kanalizācijas 

noplūžu 

samazināšana 

KSS-1 iznešana no 

applūstošas 

teritorijas  

Jaunas rūpnieciski ražotas KSS-1 ar 

ražību 18,5 m3/dnn izbūve. 

Elektroapgāde.  Pašteces kanalizācijas 

tīkli D200, L=120 m materiāls PP. 

Kanalizācijas spiedvads D75, L= 375 

m, materiāls PE, PN10. 

K-3 Notekūdeņu 

attīrīšanas 

kvalitātes 

uzlabošana 

Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

izbūve 

Jaunas bioloģiskās NAI ar ražību 60 

m3/dnn. Jāierīko piebraucamais ceļš 

un elektroapgāde, dūņu 

apsaimniekošanas sistēma, 

notekūdeņu pieņemšanas kamera, 

jāierīko izplūdes vieta. Iežogojums, 

plūsmas mērītājs, bioloģiskā dīķa 

tīrīšana, kanalizācijas tīklu D200, 

L=120 m rekonstrukcija, elektrības 

dīzeļģenerators 10 kW.  

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Aglonas novada domes ieguldījuma daļu no budžeta 

līdzekļiem 199376.20 lati, kas sastāda 40.03% no projekta kopējām izmaksām bez PVN un 

gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 298691.70 lati. 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  
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6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par 

priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas 

ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

1.2. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām   

       ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Aglonas novada Aglonas   

        pagasta Grāveru ciemā. 

 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Beķis, A.Badūns, 

I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:      

                          

1. Apstiprināt SIA „Ekolat” izstrādāto un 2012. Gada iesniegto tehniski ekonomisko 

pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru  pagasta Grāveru ciemā ,II 

kārta”. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 305484.56 

t.sk.  Attiecināmām izmaksām 252466.58 

   Pašvaldības budžeta līdzekļi 37869.99 

   ERAF finansējums 214596.59 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 53017.98 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Pasākums Pasākuma 

mērķis 

Veicamie 

uzdevumi 

Raksturojums 

Ū-3 Nepārtrauktas 

ūdens piegādes 

nodrošināšana un 

ūdens efektīva 

izmantošana 

Ūdensapgādes 

tīklu 

rekonstrukcija 

ciema teritorijā 

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 

D110, L=530 m, D63, L=1485 m, 

D32, L=205 m, materiāls PE, PN10. 

K-1 Kanalizācijas 

sistēmas 

paplašināšana 

Kanalizācijas tīklu 

paplašināšana 

Ezeru ielā  

Pašteces kanalizācijas tīkli D200, 

L=625m, D160, L=125 m, materiāls 

PP. Jauna rūpnieciski ražota KSS-2 ar 

ražību 3 l/s izbūve. Jauna rūpnieciski 

ražota KSS-4 ar ražību 1 l/s izbūve. 

Elektroapgāde. Kanalizācijas 

spiedvadi D75, L= 200 m, D63, L=65 

m, materiāls PE, PN10 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Aglonas novada domes ieguldījuma daļu no budžeta 

līdzekļiem 37869.99 lati, kas sastāda 15.00% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām 

un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 214596.59 lati. 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  
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6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par 

priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 

izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.17:20. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 
 


