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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2014.gada 12.martā

Nr.6

Sēde sasaukta plkst.13.:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss,
Aleksandrs Dimpers, Juris Butēvics, Feoktists Pušņakovs,
Vadims Krimans, Igors Reščenko.
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
tūrisma informācijas konsultante L.Baškatova,
teritorijas plānošanas speciāliste A.Podskočija,
transporta mehāniķis D.Zukuls.
Iedzīvotāja: E.Viļuma.
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 12.03.2014. iesniegums (kancelejā reģ.
12.03.2014., Nr.516), kurā tiek informēts, ka šī gada 12.martā E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada
domes ārkārtas sēdē un veiks video filmēšanu. Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko datu
aizsardzības likuma II daļas 7.p.5.p. pamatojumu „datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai
nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu”.
Izsludinātā sēdes darba kārtību:
1. Par apmācības brauciena organizēšanu. (ziņo L.Baškatova)
2. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Sporta inventāra
iegāde vispārējās izglītības iestādēs Aglonas novadā”. (ziņo A.Podskočija)
3. Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Aglonas novadā iegādājoties jaunu elektromobili”. (ziņo A.Podskočija)
4. Par Aglonas bazilikas draudzes iesniegumu koku nociršanai. (ziņo A.Streļčs)
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1.§

Par apmācības brauciena organizēšanu.
(ziņo L.Baškatova)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
L.Solima, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans),
NOLEMJ:
1. Veikt apmācības brauciena organizēšanu projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro
pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā
mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§

Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Sporta inventāra iegāde
vispārējās izglītības iestādēs Aglonas novadā”.
(ziņo A.Podskočija)
Jau otro gadu Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu projektu konkursu „Sporta
inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.
Konkursa mērķis – atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības
iestādēs (pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības iestādēs) attiecīgā vispārējā izglītības
posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu
izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās,
nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo
attīstību.
Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem (ministrijas 2014.gada valsts budžeta
programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta
pasākumi”) un projekta pieteicējas pašvaldības līdzfinansējuma. Projekta iesniedzējam projekta
īstenošanā jāpiedalās ar līdzfinansējumu ne mazāk kā 50% (piecdesmit procenti) apmērā no kopējā
projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra.
Sporta inventārs tiks iegādāts Aglonas novada pirmskolas izglītības iestādei, Aglonas
vidusskolai, Aglonas internātvidusskolai, Priežmalas pamatskolai, Rīgas un visas Latvijas
Metropolīta Aleksandra ( Kudrjašova) Grāveru pamatskolai.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
L.Solima, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans),
NOLEMJ:
1) Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu projektu
konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” ar projekta
iesniegumu „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Aglonas novadā”,
paredzot līdzfinansējumu 50% apmērā jeb 1888,49 EUR (ar PVN) no projekta
kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 3776,97 EUR (ar PVN).
2) Apstiprināt projekta vadības grupu:
Projekta vadītāja – Anita Podskočija
Projekta grāmatvede – Inita Jokste
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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3.§

Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aglonas
novadā iegādājoties jaunu elektromobili”.
(ziņo D.Zukuls, A.Podskočija)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta
sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai".
Projekta mērķis – degvielas patēriņa izmaksu samazināšana un energoefektīva un videi draudzīga autoparka
atjaunošana.
Šodien elektromobilis lieliski derētu braucieniem līdz 50- 100 km attālumā, izmantojot tikai elektrību, kas
padarītu ikmēneša tēriņus (degvielas izmaksas, eļļa, apkope, utt.) būtiski zemākus, salīdzinot ar parasto
auto. Galvenie iemesli ir:
- viens kilometrs ar elektrību ir vairāk nekā 4 reizes lētāks nekā ar benzīnu
- elektromobilis neprasa dzinēju apkopi, eļļas, filtru utt. maiņu;
- tas ir videi draudzīgs;
- tam ir ilgs apkopes intervāls;
- to var uzlādēt no parastas kontaktligzdas.
Aglonas novada dome nolemj:
1. Piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta
sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" ietvaros.
2. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Aglonas novada domes iesniegtā projekta iesnieguma "
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana AGLONAS NOVADĀ iegādājoties jaunu elektromobili "
īstenošanai līdzfinansējumu:
26 378,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi eiro un 00 eirocenti) no kuriem
21 764,70 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit četri eiro un 70 eirocenti) ir attiecināmās
izmaksas un 4 613,30 EUR (četri tūkstoši seši simti trīspadsmit eiro un 30 eirocenti) ir neattiecināmās
izmaksas.
Apliecinām, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta līdzfinansējumu - (15%) apmērā 3 264,70 EUR (trīs
tūkstoši divi simti sešdesmit četri eiro un 70 eirocenti) no attiecināmajām projekta izmaksām.

Debatēs piedalās: I.Reščenko, A.Dimpers, V.Krimans, J.Butēvics.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 1 (I.Reščenko); pret – 4 (H.Streiķe,
L.Solima, J.Butēvics, V.Krimans); atturas – 4 (O.Šatilovs, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs),
neapstiprina sagatavoto lēmumprojektu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
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4.§

Par Aglonas bazilikas draudzes iesniegumu koku nociršanai.
(ziņo H.Streiķe)
Saņemts Aglonas bazilikas draudzes prāvesta D.Abricka iesniegums (03.03.2014., Nr.420) par
atļaujas izsniegšanu bīstamo koku nociršanai uz bazilikas draudzei piederošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76420040006 Aglonas ciemā kapsētas teritorijā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”5.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
L.Solima, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans),
NOLEMJ:
1. Neiebilst pret drošību apdraudošo koku nociršanu kapsētas teritorijā uz Aglonas bazilikas
draudzei piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420040006 Aglonas ciemā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.13:20.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2014.gada ___.martā.
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