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ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā     

 
 
 
 

2014.gada 16.septembrī                                                                                                               Nr.19 
 
Sēde sasaukta plkst.8:30 
 
Sēdi atklāj plkst.8:30 
 
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 

 
Protokolē – Inese Rutka 
 
Piedalās –  
7 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss,   
                                                           Juris Butēvics, Igors Reščenko (no plkst.8:35), 
                                                           Aleksandrs Dimpers. 
 
Nepiedalās -   
2 Aglonas novada domes deputāti: Vadims Krimans (darba dēļ), Feoktists Pušņakovs (darba dēļ). 
                                              
Piedalās –  
Pašvaldības administrācijas darbinieks: Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure. 
 
Iedzīvotāja: E.Viļuma. 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1.   Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 
novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”. (ziņo V.Lielcepure) 

2.   Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta iegādei. (ziņo V.Lielcepure)  

 
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 16.09.2014. iesniegums (reģ. 16.09.2014., 
Nr.2031), kurā tiek informēts, ka šī gada 16.septembrī  E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada domes 
ārkārtas sēdē un veiks video filmēšanu ar mērķi sabiedrības interešu aizstāvībai.  
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1.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”. 
(ziņo V.Lielcepure) 

 
Uz sēdi ierodas deputāts I.Reščenko plkst.8:35. 
 
Saskaņā ar 25.09.2013.noslēgto vienošanos starp Aglonas novada domi un Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par ESF projekta īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē no ERAF  līdzekļiem līdzfinansētajam      projektam 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105  “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada 
Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” 2014.gadā plānoto projekta aktivitāšu  īstenošanai   
102643.71 EUR  (Viens simts divi tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro, 71 cents) apmērā  
ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma atmaksas termiņš   20 gadi.  
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņš  2015.gada septembris, aizņēmuma  
atmaksas garantija – pašvaldības budžets. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 
2.§ 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta iegādei. 

(ziņo V.Lielcepure) 
 
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta 5.daļu,  
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 
transporta iegādei 71724.15 EUR (Septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit četri 
euro, 15 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma atmaksas 
termiņš 7 gadi. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņš 2015. gada jūlijs, 
aizņēmuma atmaksas garantija - pašvaldības budžets. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts. 
 
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA  plkst.8:40. 
 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 
 
SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 
Protokols parakstīts 2014.gada 16.septembrī. 
 


