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Aglonas novada vēstis
Par izmaiņām sadzīves atkritumu
Об изменениях в оплате услуг по вывозу
бытовых отходов
apsaimniekošanas pakalpojumu maksā
Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājās spēkā
01.01.2014., tika paaugstināta nodokļa
likme par atkritumu apglabāšanu. Aglonas novada domes sēdē tika apstiprināta
jauna maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada teritorijā:
EUR 17,07 (septiņpadsmit euro un
07 centi) apmērā par 1m³, ko sastāda:
- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas

un pārkraušanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu – EUR 10,61 (desmit euro un
61 cents), bez PVN maksājuma, par 1m³;
- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – EUR 4,06 (četri euro
un 06 centi), bez PVN maksājuma, par 1m³;
- dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā apmērā – EUR 2,40 (divi
euro un 40 centi), bez PVN maksājuma.
Izmaiņas stājās spēkā 1. martā.

Tehniskā projekta aktualizācija Aglonas ciema
ūdenssaimniecības sakārtošanai
Aglonas novada dome noslēgusi vienošanos par ES fonda
projekta īstenošanu un Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība
Aglonas novada Aglonas ciemā,
II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/096/031.
Projekta aktivitātes paredz uzlabot ūdensapgādes un centrālās
kanalizācijas pakalpojumus Aglonas ciema teritorijā, kas garantēs
drošu ūdensapgādi, samazinās
vides piesārņojuma risku, patērētāji saņems kvalitātes prasībām
atbilstošu dzeramo ūdeni. Vēl 41
ciema iedzīvotājam tiks nodro-

šināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam.
Attiecīgi kopumā pēc projekta
realizācijas centralizētās kanalizācijas tīkla pārklājums un pieejamība būs nodrošināta 64 %
ciema teritorijas iedzīvotājiem.
2013. gada nogalē un 2014. gada
sākumā tiek aktualizēts 2010.
gadā izstrādātais tehniskais projekts, kā arī tiks veikta projekta
tehniskā ekspertīze. Informējam,
ka tiks aktualizētas arī vienošanās ar zemes īpašniekiem, kuru
teritorijas skars izbūvējamais
ūdensvads un kanalizācija. Pēc
tehniskā projekta aktualizēšanas
tiks uzsākta iepirkuma procedūra

būvdarbiem. Būvdarbi noritēs Somersetas ielā un Aglonas ciema
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas sastāda EUR 500000/
LVL 351 402 , no tām ERAF
līdzfinansējums 85% (EUR
425000/ LVL 298691,70), Aglonas novada domes – 15% (EUR
75000/ LVL 52710,30).
Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta
Valaine, tālr. 29188350, e-pasts:
ineta.valaine@aglona.lv

В связи с изменениями в Законе о налоге на природные ресурсы, которые
вступили в силу с 1 января 2014 года,
была повышена ставка налога на захоронение бытовых отходов. На заседании Аглонской краевой думы были
утверждены новые расценки на территории Аглонского края на вывоз бытовых отходов - 17.07 евро за 1m³. В эту
сумму входит:
* плата за сбор, вывоз, разгрузку, захоронение, сортировку и содержание

объектов инфраструктуры бытовых отходов – 10,61 евро (без НДС) за 1m³;
* тариф на захорнение бытовых отходов на полигоне, утвержденный регулятором общественных услуг, составляет
4,06 евро (без НДС) за 1m³;
* налог на природные ресурсы за захоронение бытовых отходов, предусмотренный Законом о налоге на природные ресурсы, в размере 2,40 евро (без
НДС). Изменения вступили в силу 1
марта.

Актуализация технического проекта восстановления
водного хозяйства

Аглонская краевая дума
заключила соглашение о
реализации проекта фонда Европейского союза и
фонда Регионального развития о софинансировании
проекта «Развитие водохозяйства в поселке Аглона
Аглонского края, II очередь»
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/096/031. В результате
в поселке будут улучшены
услуги водоснабжения и
центральной канализации,

что снизит риски загрязнения окружающей среды и потребители получат питьевую
воду, соответствующую требованиям. Проект предоставит возможность еще 41 жителю поселка подключиться
к сети централизованной канализации. Таким образом,
после завершения проекта
64% жителей поселка будут
пользоваться данной услугой. В процессе реализации
проекта будут составлены
соглашения с владельцами
земли, чьи территории будут
задействованы при сооружении водопровода и кана-

лизации. После актуализации технического проекта
объявят процедуру закупок
на строительство. Работы
будут проведены на улице
Сомерсетас и на очистных
сооружениях сточных вод
поселка Аглона. Общие затраты проекта составляют
500000 евро/351402 латов,
из которых софинансирование ERAF 85% (425000
евро/298691,70 латов), финансирование Аглонской
краевой думы – 15%(75000
евро/52710,30 латов).
Руководитель проекта И.
Валайне

Projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” aktivitātes
Aglonas novada dome turpina projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”MoveforLife”
aktivitātes. 7. martā Preiļos notika
ģimeņu sacensības, kurās katru projekta partneri pārstāvēja 2 ģimenes
3 cilvēku sastāvā. Uz sacensībām
pulcējās ģimenes no Latvijas un
Baltkrievijas – Preiļiem, Ludzas,
Riebiņiem, Ilūkstes, Maltas un Aglonas ģimenes, kā arī
no Braslavas, Verhņedvinskas, Novopolockas un Glubokoje. Dalībnieki sacentās stafetē ar biatlona elementiem, galda tenisā, šautriņu mešanā un puzles likšanā.
Aglonas novadu pārstāvēja 2 ģimenes. Sportiskā Stivriņu ģimene – mamma Karīna, dēli Vladislavs, Elmārs un audžuģimene – tēvs Aļiks Prusaks,
bērni Aleksandrs Samsonovs, Kristaps Jasevičs.
19 ģimeņu konkurencē sacensību kopvērtējumā godalgotu 2. vietu izcīnīja Prusaku ģimene. Kopumā labi
veicās arī Stivriņu ģimenei
(8. vieta), kas pēc sastāva
bija viena no gados jaunākajām. Paldies ģimenēm un
viņu atbalstītājiem, kas bija
atsaucīgi un piekrita piedalīties neparastajās sacensībās.
Paldies vecākiem, kuri izprot
sportisko aktivitāšu nozīmi
savu bērnu audzināšanā.
Projekta ietvaros notikušas
arī komandu sacensības.
Aglonas novada komanda
10 cilvēku sastāvā (1998.
– 2001. gadā dzimušie) – 2
meitenes un 8 zēni piedalījās 28. februārī Braslavā
(Baltkrievijā) notikušajās
2.posma sacensībās. Braslavā startēja 10 komandas, kas
pārstāv projekta partneru
pašvaldības. Pirmais posms
notika janvārī Riebiņu novadā, bet trešais posms notiks
aprīļa mēnesī Novopolockā
(Baltkrievijā). Jāsaka, ka pagaidām agloniešu komandai
nav izdevies gūt godalgotas vietas, lai gan cīņas spara
dalībniekiem netrūka.
Šī projekta ietvaros bija plānots, ka visas šīs sacensības būs slēpošanā, taču daba ieviesa savas korekcijas
projekta īstenošanā, tādēļ šogad projekta ietvaros tika
izvēlēts alternatīvais variants, tāpēc sacensību dis-

ciplīnas notika skriešanā, vispārējā fiziskā sagatavotībā. Cerams, ka
šī ziema būs izņēmums un Latvijā
atgriezīsies pierastie laika apstākļi.
Projekts tiek īstenots Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013
ietvaros ar mērķi paaugstināt dzīves
vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā
dzīvesveida infrastruktūru, uzlabojot vietējo iedzīvotāju
un tūristu veselību Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas.
Aglonas novada domes īstenotā projekta „MoveforLife” ietvaros izveidota nūjošanas un slēpoša- bas finansējums 5%, valsts budžets 5%.
informācija
par
Programmu:
nas trase, uzstādīti 2 informatīvie stendi, iegādāts Vispārēja
slēpošanas un nūjošanas inventārs, sniega moto- Projekts tiek īstenots Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros. Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas
jūras reģiona INTERREG
IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007.
– 2013.gadam. Vispārējais
Programmas stratēģiskais
mērķis ir veicināt Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas
robežu reģionu teritoriālo
kohēziju, nodrošināt augsta
līmeņa vides aizsardzību
un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu
un kultūras daudzveidību.
Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus
Lietuvā, kā arī Vitebskas,
Mogiļevas, Minskas un
Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas
Kopīgā vadības iestāde
cikls ar aprīkojumu slēpošanas trašu veidošanai. darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. ProgProjekta kopējais budžets: 600 841,37 EUR, t. sk. rammas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.
ENPI līdzfinansējums 90% – 540 757, 23 EUR, Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Aglonas novada
nacionālais finansējums 10% – 60 084, 14 EUR . dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoAglonas novada domes projekta kopējais bu- guļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Projekta koordinatore I.Valaine
džets ir 56109,60 EUR, no tiem pašvaldīI.Valaines foto.

