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ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā     

 
 
 
 

2014.gada 8.oktobrī                                                                                                                Nr.21 
 
Sēde sasaukta plkst.9:00 
 
Sēdi atklāj plkst.9:00 
 
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe 

 
Protokolē – Inese Rutka 
 
Piedalās –  
8 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss,   
                                                           Juris Butēvics, Igors Reščenko, Aleksandrs Dimpers, 
                                                           Feoktists Pušņakovs. 
 
Nepiedalās -   
1 Aglonas novada domes deputāts: Vadims Krimans (neierašanās iemesls nav zināms).  
                                              
Piedalās –  
Pašvaldības struktūrvienību vadītāji 
un administrācijas darbinieki:            jaunatnes lietu speciāliste I.Ukina, 
                                                                Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja I.Valaine. 
                                                                Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, 
                                                                Aglonas novada PII vadītāja V.Mihailova, 
                                                                   Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina. 
 

Izsludinātā sēdes darba kārtība: 
 

1.  Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Tautu tērpu iegāde 
Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. klašu skolēnu korim”. (ziņo I.Ukina) 

2.  Par dalību Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata 
politika” projektu iesniegumu atklātajā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”. 
(ziņo I.Valaine) 
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1.§ 
Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Tautu tērpu iegāde Aglonas 

bazilikas kora skolas 5.-9. klašu skolēnu korim”. 
(ziņo I.Ukina) 

 
Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas uzsākšanu ar mērķi atbalstīt lauku cilvēku spēju attīstību un aktivitāšu dažādošanu. 
 

Aglonas bazilikas kora skolas koris dzied dievkalpojumos Aglonas bazilikā, arī Aglonas 
lielajos svētkos 15. augustā, regulāri koncertē, piedalās Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu  svētkos. 
Skolu jaunatnes Dziesmu svētku  skates finālā  koris  ieguvis Zelta diplomu. Koris ir vairāku  
starptautisku koru konkursu laureāts.  

 

  2014./15. mācību gadā Aglonas bazilikas kora skolas kora  galvenais uzdevums ir  labi  
sagatavoties un  piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu svētkiem Rīgā. Šobrīd koris  intensīvi  
strādā pie J. Petera jubilejas programmas – iestudē  dziesmas, kuras  Latvijā populāri komponisti  
uzrakstījuši ar dzejnieka  vārdiem.  2015. gada martā koris piedalīsies IV Latvijas mūzikas skolu 
koru J. Vītola konkursā LAI SKAN. 2015./ 16. mācību  gadā koris piedalīsies Vispasaules bērnu un 
jauniešu koru federācijas PUERI  CANTORES kongresā - festivālā Romā (Vatikānā).  Koris bieži 
koncertē ārzemēs un koncertos parasti uzstājas Latgales novada tautu tērpos. 1997.gadā darinātie 
tērpi jau  ir  novecojuši, salāpīti, izbalējuši. Lai  koristi arī turpmāk godam prezentētu Aglonu, 
Latgali, Latviju ļoti  nepieciešami jauni Latgales novada tautu tērpi.   
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
 
1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursā Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 2.aktivitātē: Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem, 4.rīcībā - Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstības sekmēšanai un aktivitāšu 
dažādošanai ar projekta iesniegumu “Tautu tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. klašu 
skolēnu korim”.  Projekta kopējās izmaksas euro 8796,60 (ar PVN), projekta attiecināmās izmaksas 
7269,92 euro, neattiecināmās izmaksas 1526,68 euro, pašvaldības līdzfinansējums 10 % - 726,99 
euro.  
 
2. Piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, segt neattiecināmās 
izmaksas (PVN). Paredzēt finansējumu projektam (2253,67 euro) 2015.gada Aglonas novada 
domes budžetā.    
                                                       
3. Pēc projekta apstiprināšanas izsludināt iepirkuma procedūru projekta aktivitātēm. 
 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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2.§ 
Par dalību Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata 
politika” projektu iesniegumu atklātajā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”. 
(ziņo I.Valaine) 

 
Sagatavotais lēmumprojekts: 
 

Atbilstoši 2014. gada 18. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.149 „Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu 
atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu 
tehnoloģiju attīstība" nolikums” 
 
Aglonas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu 
iesniegumu atklātajā konkursā "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu 
emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" ar projektu „Ilgtspējīgas aktīvās atpūtas zāles izveide 
Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”. 

2. Piešķirt ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Nacionālā klimata politika” 
līdzekļiem līdzfinansētā, Aglonas novada domes iesniegtā projekta iesnieguma „Ilgtspējīgas aktīvās 
atpūtas zāles izveide Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē” īstenošanai līdzfinansējumu 32 
323.55 euro (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro un 55 centi) jeb 15 % no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 215 490.32 euro 
(divi simti piecpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 32 centi), no kurām Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums sastāda 183 166.77 euro (viens simts 
astoņdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro un 77 centi) jeb 85 %.  

3. Aglonas novada dome apliecina, ka projekta īstenošanai tiks nodrošināts finansējums no projekta 
iesniedzēja - Aglonas novada domes - paša līdzekļiem un ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

4. Aglonas novada dome apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai - Aglonas novada 
pirmsskolas izglītības iestādes aktīvās atpūtas zālei, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un 
investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks 
mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.  

 
Debatēs piedalās: I.Reščenko, F.Pušņakovs, A.Girss, O.Šatilovs. 

 
O.Šatilova priekšlikums ir papildināt sagatavoto lēmumprojektu ar 5.punktu: 
 

„Uzdot iepirkumu komisijai veikt iepirkumu Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes    
  aktīvās atpūtas zāles būvniecībai.” 

 
Deputāti balso par sagatvoto lēmumprojektu ar papildinājumu. 

 
Atbilstoši 2014. gada 18. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.149 „Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" 
projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un 
inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums” 
 
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima, 
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ: 
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1. Piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" 
projektu iesniegumu atklātajā konkursā "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" ar projektu „Ilgtspējīgas 
aktīvās atpūtas zāles izveide Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”. 

2. Piešķirt ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Nacionālā klimata 
politika” līdzekļiem līdzfinansētā, Aglonas novada domes iesniegtā projekta iesnieguma 
„Ilgtspējīgas aktīvās atpūtas zāles izveide Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē” 
īstenošanai līdzfinansējumu 32 323.55 euro (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs 
euro un 55 centi) jeb 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas sastāda 215 490.32 euro (divi simti piecpadsmit tūkstoši četri simti 
deviņdesmit euro un 32 centi), no kurām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
finansējums sastāda 183 166.77 euro (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši viens simts 
sešdesmit seši euro un 77 centi) jeb 85 %.  

3. Aglonas novada dome apliecina, ka projekta īstenošanai tiks nodrošināts finansējums no 
projekta iesniedzēja - Aglonas novada domes - paša līdzekļiem un ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē. 

4. Aglonas novada dome apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai - Aglonas novada 
pirmsskolas izglītības iestādes aktīvās atpūtas zālei, kurā plānotas projekta aktivitātes, 
attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.  

5. Uzdot iepirkumu komisijai veikt iepirkumu Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes 
aktīvās atpūtas zāles būvniecībai. 

 
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts. 
 
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta. 
 
SĒDE SLĒGTA  plkst.9:20. 
 
SĒDI VADĪJA 
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE 
 
SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA 
 
Protokols parakstīts 2014.gada 8.oktobrī. 
 


