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Aglonas novada domes informatīvais izdevums

Aglonas novada domes sēdēs lemtais
2014.gada 24.janvāra domes sēde
Kārtējā Aglonas novada domes sēdē, kas notika 24.janvārī, pieņemti vairāki nozīmīgi un svarīgi lēmumi. Apstiprināts pašvaldības budžets 2014.gadam un nolemts
novada vispārizglītojošo skolu 3. – 9. klašu skolēniem
nodrošināt brīvpusdienas.
Bezmaksas ēdināšana 3.-5. klasēm tiks nodrošināta
saskaņā ar 25.09.2013. domes lēmumu (prot.Nr. 19, &
5). 3. klasei brīvpusdienas no pašvaldības būs periodā no
2014.gada janvāra līdz maijam sakarā ar to, ka no 2014.
gada septembra tiek piešķirta mērķdotācija no valsts, 4.
– 5. klasei no pašvaldības budžeta brīvpusdienas tiks nodrošinātas visu 2014.gadu.
Savukārt bezmaksas ēdināšana 6. – 9. klasēm tiks nodrošināta sākot ar 2014.gada 3.februāri līdz decembrim.
Aglonas novada vispārizglītojošo skolu 3. – 9. klašu
audzēkņu bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai no pašvaldības 2014.gada budžetā ieplānoti 26514 euro:
• Aglonas vidusskolai paredzēti 11300 euro;
• Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai – 2584 euro;
• Priežmalas pamatskolai – 4526 euro;
• Šķeltovas pamatskolai – 3406 euro;
• Aglonas intemātvidusskolai – 4698 euro.
Aglonas novada dome no 2013. gada oktobra līdz decembrim brīvpusdienas nodrošināja 3. – 5. klašu skolēniem. Pašvaldības finansējums sastādīja 2022.85 LVL /
2878.26 EUR.
Domes sēdē apstiprināts Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014.gada pamatbudžets ieņēmumos
un izdevumos 4379946 euro apmērā. Speciālais budžets
2014. gada 12. februāra ārkārtas domes sēdes aktualitātes
Ārkārtas domes sēdē, kas notika 2014. gada 12. februārī, izskatīti vairāki jautājumi un pieņemti svarīgi lēmumi.
1.Par Zemkopības ministrijas izsludināto projektu
“Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros” ziņoja Uzņēmējdarbības
atbalsta centra konsultante Anita Anna Bartuša. Projekta
mērķis ir zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Projekta pirmās kārtas īstenošanai paredzēts
atbalsts 170746 EUR apmērā. Viena produkta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR.
Projekts jānoslēdz līdz 2014. gada 31. oktobrim.
Pieņemts lēmums piedalīties Zemkopības ministrijas
izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas pirmās
kārtas Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projektu “Zivju
resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņas ezeros”. Paredzēt līdzfinansējumu 21%
apmērā jeb 1214,87 EUR (PVN izmaksas) no projekta
kopējām izmaksām 7000 EUR. Par projekta vadītāju

ieņēmumos un izdevumos 189086 euro (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās).
Pieņemti lēmumi par Aglonas novada mērķdotācijas
autoceļu, ielu fondam piešķirto līdzekļu izdevumiem
2014.gadā.
Deputāti apstiprināja Aglonas novada domes struktūru,
saistošos noteikumus Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības
nolikums”, nolikumu „Par atlīdzību Aglonas novada
pašvaldībā”, noteikumus „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
Aglonas novada pašvaldībā”.
Ar 2014.gada 27.janvāri no amata atbrīvots Aglonas
Sporta skolas direktors E.Urbanovičs. Ar 03.02.2014.
amatā iecelts Oļegs Komars.
Noteikts pabalsta apmērs audžuģimenēm no 2014.
gada 1.janvāra EUR 170,74 apmērā mēnesī viena audžuģimenē ievietota bērna uzturēšanai.
Apstiprināts vienreizējā pabalsta apmērs audžuģimenei līdz EUR 106,72 apģērba un mīkstā inventāra iegādei
nepieciešamības gadījumā, ievietojot bērnu audžuģimenē.
Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa
amatā apstiprināta Velta Mizovska.
Izskatīti jautājumi un pieņemti lēmumi par zivju nozveju, par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, zemes
un sociālie jautājumi, kultūras un sporta pasākumu plāni,
grozījumi skolu nolikumos, iepirkumi u.c.
Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli.
Zane Ločmele
iecelt Aglonas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta
centra konsultanti Anitu Annu Bartušu.
2. Aglonas novada domes deputāti pieņēma lēmumu
veikt iepirkumu dalības nodrošināšanai starptautiskajā
tūrisma izstādē “Otdih bez granic. Leto 2014” 2014. g.
4.-6. aprīlī Sanktpēterburgā (Krievija) projekta Nr. LLB2-266 “Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un
Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma
koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”.
3. Deputāti izskatīja sagatavoto lēmumprojektu “Par
tehniskās dokumetācijas sagatavošanu Aglonas centrālajai bibliotēkai” Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas projekta Klimata parmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātam konkursam
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai”. Debatēs piedalījās vairāki deputāti un
nolēma neapstiprināt sagatavoto lēmumprojektu.
4. Aglonas novada domes deputāti izskatīja lēmumprojektu “Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu
Aglonas novada kultūras centram” Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas projekta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātam
konkursam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” ceturtās kārtas ietvaros un pieņēma lēmumu neapstiprināt sagatavoto lēmumprojektu.
T.Komare

1.vieta un zelta medaļa Aglonas vidusskolas skolniekam

Aglonas vidusskolas 11. klases skolnieks Daniels Krimans apbalvots ar zelta medaļu, iegūstot 1. vietu 36.
valsts bioloģijas olimpiādē. Daniels no 23. – 25. janvārim
olimpiādes zināšanu prasmju pārbaudē sacentās ar 134
skolēniem no visas Latvijas. APSVEICAM!
Olimpiāde tika rīkota Latvijas Universitātes Bioloģijas
fakultātē. Labākie olimpiāžu dalībnieki ieguva diplomus,
medaļas, bet galvenais iespēju bez konkursa iestāties Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, kā arī piedalīties
Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē šā gada jūlijā Indonēzijā.
Aglonas vidusskolas direktore, Daniela Krimana pedagogs Lidija Šatilova izteica lielu gandarījumu un prieku
par Daniela sasniegumiem, un cerību, ka 3.martā būs
saņemts uzaicinājums piedalīties arī Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, kurā no Latvijas startēs 4 labākie skolēni. Olimpiāde skolēniem ir iespēja parādīt un pilnveidot
savas zināšanas, iemaņas un attīstīt radošās spējas.
Valsts Bioloģijas olimpiādes laikā skolēni prakstiski
veica asins grupu noteikšanu un dzīvnieku uzvedības
testu statistisko analīzi, teorētiskajā daļā skolēni risināja
uzdevumus par Baltijas jūrā sastopamās aļģes pūšļa fuka
bioloģiju, augu minerālo barošanos, putnu evolūciju, u. c.
Vēlam veiksmi Danielam arī turpmāk! Lai izdodas!
Foto – Daniels Krimans – no Valsts Izglītības satura
centra arhīva
Latvijas skolēniem turpinās lielais olimpiāžu laiks. Ag-

lonas vidusskolas skolēni ir piedalījušies vairākās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs:
Krievu valodas (kā svešvalodas) –10.klases skolēni:
Viktorija Andriksone, Vadims Alans Buhtejevs, 12.klase
– Inta Valaine, Dace Valaine (2.vieta)
Angļu valoda 10.-12.klasēm – D.Krimans 11.klase
(2.vieta), Patrīcija Spalve 10.klase, Mārcis Čaupjonoks
11.klase, Dace Valaine 12.klase.
Fizikas olimpiāde – Daniels Krimans 11.klase (1.vieta)
izvirzīts uz Valsts fizikas olimpiādi.
Latviešu valoda 10.-12.klasēm Zanda Meldere un Dace
Valaine 12.klase, Lāsma Caune 11.klase.
Ekonomikas olimpiāde – D.Krimans 11.klase (1.vieta)
piedalījās arī Valsts olimpiādē, rezultātu vēl nav. Mārcis
Čaupjonoks 11.klase.
Mājturības un tehnoloģiju 5.-9.klasēm (zēniem) Emīls
Repeļs 7.klase, Raivis Punculis 7.klase, Aleksandrs Samsonovs 8.klase (2.vieta), Lauris Meirulis 9.klase (atzinība).
Matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm Daniels Krimans
11.klase (1.vieta).
Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm Daniels Krimans
11.klase (2.vieta).
Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Laura Grigule
5.klase (atzinība), Aiga Kroiče, Katrīne Valaine un Viktorija Bogdanova 5.klase. Vēlam visiem skolēniem panākumus arī turpmākajos pārbaudījumos!

Aglonas bazilikas Kora skola aicina piedalīties XI
Jauno vokālistu konkursā “Dziedu Dievmātei”

Konkurss notiks – Aglonā, bazilikas Baltajā zālē 2014. gada 14.maijā.
Adrese – Ciriša ielā 8, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Tālr. – fax– 6 53-24386, 2 6596244.
Konkursā piedalās bērni 3 vecuma grupās:
A grupā – no 8 – 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 – Ave Maria
zēniem: L. Bicāne – Lūdz par mums;
B gr. – meitenēm: – A. Kārkliņa – Dievmātes zvaigznes
zēniem – L. Kursiša – Lūgšana Dievmātei;
C gr. – meitenēm: R. Dubra – Beata es, Virgo Maria
zēniem: M. Lasmanis – Ave Maria.
C grupā – gan zēni, gan meitenes var izvēlēties arī L. Kursišas dziesmu – Ak, Jaunava –

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 2014.gada 14.aprīlim:
– Programma (komponists, teksta autors);
– Hronometrāža;
– skolotāja, koncertmeistara vārds, uzvārds;
– dzimšanas apliecības kopija;
– konkursa dziesmu notis (3 eksemplāros) – jāizsūta pa pastu.
Dalības maksa – 10 EUR
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.
Kora skolas direktore Ieva Lazdāne

Nr.06, Februāris -2014.

Решения Аглонской краевой думы
Заседание думы 24 января 2014 года
На очередном заседании думы было принято несколько
важных решений. Был утвержден бюджет самоуправления на
2014 год и решено обеспечить учащихся 3 – 9 классов общеобразовательных школ края бесплатными обедами. Бесплатное
питание учащихся 3 – 5 классов обеспечивается в соответствии с решением думы от 25 сентября 2013 года (протокол
Nr. 19, & 5). Для учащихся 3-их классов бесплатное питание
самоуправление обеспечит в период с января по май 2014 года,
так как с сентября 2014 года выделяются целевые дотации государства, учащимся 4-5 классов бесплатное питание на весь
2014 год будет обеспечено средствами из бюджета самоуправления. Учащиеся 6-9 классов будут обеспечены бесплатными
обедами в период с 3 февраля по декабрь 2014 года.
Для обеспечения бесплатными обедами учащихся 3-9 классов общеобразовательных школ Аглонского края на 2014 год
бюджетом самоуправления предусмотрено 26514 евро:
* Аглонской средней школе – 11300;
* Граверской основной школе имени Рижского и вселатвийского метрополита Александра (Кудряшова) – 2584 евро;
* Приежмальской основной школе – 4526 евро;
* Шкельтовской основной школе – 3406;
* Аглонской средней школе интернату – 4698 евро.
На обеспечение бесплатными обедами учащихся 3-5 классов
в период с октября по по декабрь 2013 года Аглонская краевая
дума израсходовала 2022,85 латов/2878,26 евро.
На заседании думы утвержден основной бюджет (доходы и
расходы) учреждений и структурных единиц Аглонского края
на 2014 год в размере 4379946 евро. Специальный бюджет
189086 евро ( в том числе остаток денежных средств и сбере-

жений на конец года). Приняты решения о расходах целевых
дотаций, предусмотренных на содержание автодорог и улиц
Аглонского края в 2014 году.
Депутаты утвердили структуру Аглоской краевой думы,
обязательные правила Nr.2 «Положение о самоуправлении
Аглонского края», положение «О вознаграждении в самоуправлении Аглонского края», правила «О получении и расходовании финансовых средств или подарков (пожертвований) в
самоуправлении Аглонского края».
С 27 января 2014 года освобожден от должности директора Аглонской спортивной школы Э.Урбановичс. С 3 февраля
2014 года на должность принят О.Комарс.
С 1 января 2014 года установлен размер пособия приемным
семьям 170,74 евро в месяц на содержание одного приемного
ребенка.
Утвержден размер пособия приемной семье до 106,72 евро
на приобретение одежды и мягкого инвентаря в случае размещения ребенка в приемную семью.
Велта Мизовска утверждена в должности члена Комиссии
по закупкам.
Рассмотрены вопросы и приняты решения о ловле рыбы, об
аннулировании сведений о декларированном месте жительства, вопросы о земле и социальные вопросы, планы культурных и спортивных мероприятий, вопросы о закупках, поправки в положениях о школах и др.
Подробнее с решениями, принятыми на заседании думы,
можно познакомиться на домашней странице www.aglona.lv /
Novada dome/ Sēžu protokoli.
Зане Лочмеле

Внеочередное заседание Аглонской краевой
думы 12 февраля 2014 года
На заседании рассмотрено несколько вопросов и
приняты важные решения.
1. Консультант Центра поддержки предпринимателей Аглонского края А.А. Бартуша ознакомила депутатов с проектом Министерства земледелия “Улучшение качества рыбных ресурсов в озерах Илзас,
Карашу и Савиню Аглонского края”. Цель данного
проекта – увеличение и воспроизводство рыбных
ресурсов в публичных водоемах и водоемах, в которых право на ловлю принадлежит государству, в
других водоемах, находящихся в собственности самуправлений, а так же в частных реках, в которых
разрешена ловля рыбы. На развитие первой очереди
проекта предусмотрена поддержка в размере 170746
евро. Максимальная сумма поддержки одного проекта составляет 6000 евро. Данный прект должен
быть осуществлен до 31 октября 2014 года. Принято
решение участвовать в первой очереди внесения заявки на участие в проекте, объявленным Министерством земледелия “Увеличение и воспроизводство
рыбных ресурсов в публичных водоемах и водоемах,
в которых право на ловлю принадлежит государству,
в других водоемах, находящихся в собственности
самуправлений” с проектом “Улучшение качества
рыбных ресурсов в озерах Илзас, Карашу и Савиню
Аглонского края”. Предусмотреть софинансирование в размере 21 % , что составит 1214,87 евро (вы-

платы по НДС) от общей стоимости проекта 7000
евро. Руководителем проекта назначена консультант
Центра поддержки предпринимателей Аглонского
края А.А. Бартуша.
2. Депутаты Аглонской краевой думы приняли решение осуществить закупку на участие в международной туристической выставке “Отдых без границ.
Лето 2014”, которая пройдет с 4 по 6 апреля 2014
года в Санктпетербурге (Россия) в рамках проекта
Nr. LLB-2-266 “Улучшение услуг кулинарии в Латгалии и Витебске, на основе концепции кулинарного
наследия” (BELLA CUISINE).
3. На заседании рассмотрели разработанный проект “Подготовка технической документации для
Аглонской центральной библиотеки” для участия в
открытом конкурсе Министерства охраны окружающей среды и регионального развития “Комплексные
решения снижения уровня выбросов парниковых
газов”. При обсуждении вопроса депутаты приняли
решение не утверждать подготовленный проект.
4. Депутатами был рассмотрен проект “Подготовка
технической документации для культурного центра
Аглонского края” для четвертой очереди открытого
конкурса Министерства охраны окружающей среды
и регионального развития “Комплексные решения
снижения уровня выбросов парниковых газов”. Принято решение не утверждать подготовленный проект.
Т.Комаре

У воспитанника Аглонской средней школы 1 место и золотая медаль

Учащийся 11 класса Аглонской средней школы
Даниэлс Криманс награжден золотой медалью, заняв первое место на 36 Национальной олимпиаде по

биологии. С 23 по 25 января Даниэлс соревновался
со 134 учащимися из всей Латвии. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Олимпиаду проводили на факультете Биологии

Латвийского Университета. Лучшие участники
олимпиады получили дипломы, медали, но самое
главное – возможность поступить вне конкурса на
факультет Биологии Латвийского Университета, а так же принять участие в июле этого года
в Международной олимпиаде по биологии в
Индонезии.
Директор Аглонской средней школы, педагог
Даниэла Кримана, Лидия Шатилова выразила
большое удовлетворение и радость за успехи
Даниэла и надежду, что 3 марта будет получено приглашение участвовать в Международной
олимпиаде по биологии, в которой будут стартовать четверо лучших учеников Латвии. Участие
в олимпиаде дает учащимся возможность показать и совершенствовать свои знания и навыки,
развивать творческие способности.
Во время олимпиады по биологии учащиеся
выполняли практические задания – определяли
группы крови и статистический анализ тестового поведения животных, в теоретической части
учащиеся рассмотрели проблемы Балтийского
моря, встречающиеся там водоросли Фукус пузырчатый, решали задачи общей биологии, эволюции птиц и др.
Т. Комаре

Aglonas bazilikas Aglonas novada koris „Assumpta” ieguvis zelta diplomu

Laikā no 20 – 23. februārim Kauņā notika IV
garīgās mūzikas koru festivāls „Kaunas Musica
Religiosa”, kurā piedalījās Aglonas bazilikas
Aglonas novada jauktais koris „Assumpta”. 21.
februārī notika koru konkurss. Tajā piedalījās
koris „Assumpta”. Konkursā kori piedalījās dažādās grupās: bija bērnu kori, bērnu ansambļi,
jauktie kori. Koris „Assumpta” piedalījās īpašā
kategorijā, kur izpildīja gregoriskos dziedājumus. Neskatoties uz to, ka kori bija atšķirīgi gan
pēc vecuma, gan pēc skaita,žūrija korus vērtēja
neatkarīgi pēc vienotiem vērtēšanas kritērijiem
100 punktu sistēmā – par dziedāšanas tehniku,
intonāciju un ritmu, izpildījumu un dramaturģiju. Koris „Assumpta” ieguva augstāko punktu
skaitu 90.3 un zelta diplomu, kā arī balvu par

labāko interpretāciju. Pēcpusdienā koris „Assumpta” festivāla ietvaros dziedāja dievkalpojumu Kauņas sv. Franciska Ksavera jezuītu
baznīcā. Tur pat pēc dievkalpojuma notika arī
koru koncerts.

