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Aglonas novada domes sēdēs lemtais

Решения Аглонской краевой думы

1. Kārtējā Aglonas novada domes sēdē pieņemti vairāki svarīgi lēmumi, izskatīti un apstiprināti grozījumi
sekojošos saistošajos noteikumos un nolikumos:
Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.
5 „Grozījumi Aglonas novada domes 2014. gada 24.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Aglonas novada
pašvaldības nolikums””.
Aglonas novada domes finanšu komitejas nolikumā
(apstiprināts 2009.gada 29.jūlijā, protokols Nr. 6 § 6)
un apstiprina par finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku Lolitu Solimu.
Apstiprināja Aglonas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumu.
Apstiprināja Aglonas novada domes administrācijas
nolikumu.
Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumus
“Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodika
Aglonas novadā”.
Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumus
“Kases operāciju uzskaites noteikumi”.
Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu.
Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.6 „Par asins donoru materiālo pabalstu”.
Apstiprināja Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 “Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas
novada administratīvajā teritorijā”.
Apstiprināja Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centra “Strops” vadītājas amatā L.Kaļāni
uz ½ likmi.
Apstiprināja Aglonas novada domes 2013. gada inventarizācijas rezultātus.
Pieņēma lēmumu par D.Zukuļa iecelšanu no 2014.
gada 1. aprīļa par Transporta nodaļas vadītāju.
Nolēma par Aglonas novada sociālā dienesta un tā
struktūrvienības Aprūpe mājās adreses maiņu – no 10.
aprīļa dienests atradīsies Jaunciema ielā 35, Aglonā,
Aglonas novadā.
2. Par projektu realizācijas gaitu, konkursiem
Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par aizņēmuma pamatsummas atmaksu Centrālās Finanšu un
līgumu aģentūras projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”
ietvaros atmaksātās summas 18436,62 EUR apmērā,
iekļaujot 2014. gada budžeta grozījumos saņemto finansējumu un aizņēmuma atmaksu.
Tika piešķirts finansējums projekta Nr.LLB-2-266
“Bella Cuisine” aktivitātēm.
Pieņemts lēmums atbalstīt piedalīšanos Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.
gadam 1.4. apakšsadaļas atklātajā konkursā “Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar
mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem
jauniešiem”.
Atcelts Aglonas novada domes 2013. gada 21. augusta lēmums “Par projekta “Aglonas novada Aglonas in-

Очередное заседание Аглонской краевой думы
28 марта
1.На заседании Аглонской краевой думы было
принято много важных решений, рассмотрены и
утверждены поправки к обязательным правилам
и положениям:
Поправки к обязательным правилам Nr. 5 «Поправки обязательных правил Nr. 2 от 24 января
2014 года «Положение о самоуправлении Аглонского края».
Приняты уточнения в положении финансового
комитета Аглонского края (утверждено 29 июля
2009 года, протокол Nr. 6 § 6), Лолита Солима
утверждена заместителем председателя финансового комитета.
Утверждены положения:
Положение о комитете по социальным вопросам, образования и культуры Аглонской краевой
думы и положение Аглонской краевой думы об
администрации.
Положение финансового отдела Аглонской краевой думы «Методика расчета налога на недвижимую собственность в Аглонском крае».
«Правила учета кассовых операций» финасового отдела Аглонской краевой думы.
Положение о премировании учащихся, учителей и тренеров Аглонского края.
Обязательные правила Аглонской краевой думы
Nr.6 «О материальном пособии доноров».
Обязательные правила Аглонской краевой думы
Nr.7 «О вырубке деревьев вне леса на административной территории Аглонского края».
Утвердили на должность руководителя Аглонского центра свободного времени для детей
“Strops” Л.Каляни (на полставки).
Утвердили результаты инвентаризации 2013
года Аглонской краевой думы.
Принято решение о назаначении с 1 апреля 2014
года Д.Зукула руководителем транспортного отдела.
Принято решение о смене адреса Социальной
службы и структурной единицы Уход на дому - с
10 апреля служба работает по адресу: Яунциема
-35, Аглона, Аглонский край.
2.О проектах и конкурсах
Депутаты приняли единогласное решение о выплате основной суммы займа в размере 18436,62
евро, включив в поправки к бюджету 2014 года
сумму полученного финансирования и сумму выплаты по займу, для реализации проекта «Развитие водохозяйства в поселке Граверы, Граверской
волости Аглонского края».
Было выделено финансирование для реализации мероприятий, предусмотренных проектом
Nr.LLB-2-266 “Bella Cuisine”.
Принято решение поддержать участие в открытом конкурсе, объявленном Агентурой международных молодежных программ, с целью реализовать мероприятия неформального образования
молодежи «Поддержка обеспечения деятельности
молодежных центров в самоуправлениях».
Отменено решение Аглонской краевой думы
от 21 августа 2013 года «О реализации проекта
«Улучшение энергоэффективности здания Аглон-

2014. gada 28. marta sēdes aktualitātes

ternātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”
īstenošanu”.
3. Par iepirkumiem
Slēgt līgumu ar Personu apvienību „UNL-K” vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, reģistrācijas numurs
41503022547, juridiskā adrese – Lāčplēša iela 5,
Krāslava, LV 5601, pasūtījuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” (id.
Nr.AND 2013/21/ERAF), realizācijai par piedāvājuma
summu Eur 453381,71 (bez PVN 21%). Kopējā līguma
summa Eur 548591,87.
Sakarā ar to, ka iepriekšējā sastāva iepirkumu komisija ir pabeigusi 2013. gadā iesāktās iepirkuma procedūras, sēdē tika noteikts šīs komisijas pilnvaru beigu
datums un nolemts atbrīvot no iepirkuma komisijas
locekļu pienākumu pildīšanas I.Barkeviču, D. Valaini,
A.Klusu, D.Kuzņecovu ar 01.04.2014.
4. Par sociālajiem jautājumiem
Pieņēmts zināšanai saraksts par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu 764,68 EUR.
Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu uzņemt
rindā uz dzīvojamo platību.
5. Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem
Izskatīti Aglonas novada iedzīvotāju iesniegumi par
nekustamā īpašuma sadalīšanu, jaunu nosaukumu un
adrešu piešķiršanu, par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu uzsākšanu, par atļauju izstrādāt zemes
ierīcības projektu, par pašvaldības zemes nomas tiesību
līgumu noslēgšanu, par noslēgto zemes nomas līgumu
pārtraukšanu vai pagarināšanu.
6. Par profesionālās izglītības jautājumu Aglonas novadā.
Domes sēdē izskatīja jautājumu par Viduslatgales
Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Jaunaglona” nodošanu Aglonas novada
pašvaldībai. Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības izstradāto Vīziju, kurā paredzēts kompleksi risināt
profesionālās izglītības jautājumus, sagatavojot darba
tirgum nepieciešamos speciālistus, pamatojoties uz
esošo likumdošanu un saskaņā ar profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.2015. gadam Aglonas novada dome pieņēma lēmumu
lūgt Izglītības un zinātnes ministriju nodot valsts profesionālās iestādes – Viduslatgales Profesionālāš vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu “Jaunaglona” Aglonas novada pašvaldības padotībā ar 2014.
gada 1. septembri, nodrošinot turpmāku profesionālās
izglītības programmu īstenošanu. Pieņemts lēmums nosūtīt vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai.
7. Dažādi jautājumi
Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumus, par nedzīvojamo telpu nomas līgumu noslēgšanu u.c.
Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli

Amerikas jaunieši dzied Aglonas Dievmātei

9. aprīlī Aglonā viesojās Amerikas Kalifornijas štata koris “Main Street Singers”
no Los Altosas, kurš Eiropas koncertturnejas laikā pirmo koncertu sniedza
tieši pie mums. Uz vakara misi Aglonas
bazilikā pulcējās daudz cilvēku. Jaunieši ar savām skanīgām balsīm piepildīja
klausītāju sirdis, radot brīnumainu atmosfēru. Pēc mises kora vadītājs un diriģents
Marks Endrjū Šols uzrunāja klātesošos un
koncerts sākās. Kalifornijas jaunos dziedātājus turnejā pavadīja koncertmeistare
no Latvijas Diāna Jaunzeme, kura spēlēja
klavieres. Koncerta programmā skanēja
dažādu autoru un gadsimtu mūzika. Ar
bravo saucieniem un skaļiem aplausiem sagaidīja klausītāji katru dziesmu.
Klātesošos gaidīja lielisks pārsteigums
- koncerta nobeigumā skan mūsu “Pūt,
vējiņi!” latviski! Uz atvadām Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe uzrunāja jaunos dziedātājus un visus
klātesošos un pasniedza kora vadītājam
suvenīrus atmiņai par Aglonu, savukārt
aglonieši pasniedza jauniešiem ziedus.
Paldies dziedātajiem par skaistiem mirkļiem!
KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES!
PATIESI AUGŠĀMCĒLIES! ALLELUJA!
Līksmus un cerības pilnus Kunga Augšāmcelšanās svētkus!
Buona Pasqua!
Радостного праздника Воскресения Христа!
Blessed feast of Resurrection!
Frohe Ostern!
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
Jānis Bulis
Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps
2014. gada Lieldienās
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ской школы-интерната Аглонского края»».
3. О закупках
Заключить договор с Personu apvienību „UNL-K”
vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, регистрационный
номер 41503022547, юридический адрес – Лачплеша 5, Краслава, для реализации заказа «Развитие
водохозяйства в поселке Яунаглона Аглонского
края» (id.Nr.AND 2013/21/ERAF), с предлагаемой
суммой 453381,71 (без НДС 21%) евро. Общая
сумма договора 548591,87 евро.
В связи с тем, что закупочная комиссия прежнего состава завершила все начатые в 2013 году
процедуры закупок, на заседании был установлен
срок окончания полномочий и решено освободить от выполнения обязанностей члена закупочной комиссии И.Баркевичу, Д.Валайни, А.Клусу,
Д.Кузнецова с 1 апреля 2014 года.
4. О социальных вопросах
Принят к сведению список на выделение социальных пособий на общую сумму 764,68 евро.
Рассмотрены заявления жителей с просьбой о
постановке в очередь на выделение жилой площади.
5. О недвижимой собственности и земельном
вопросе
Рассмотрены заявления жителей Аглонского
края о разделе недвижимой собственности, присвоении новых названий и адресов, о начале процессов отчуждения недвижимой собственности, о
разрешении разработать проект благоустройства
земли, о заключении договоров с правом аренды
земли, о прерывании или продлении сроков договоров об аренде земли.
6. О профессиональном образовании в Аглонском крае
На заседании думы рассмотрели вопрос о передаче структурной единицы «Яунаглона» Видуслатгалес Профессиональной средней школы
самоуправлению Аглонского края. Основываясь
на разработанное самоуправлением видение перспективы развития профессионального образования, которым предусмотрено вопросы развития
профобразования решать комплексно, подготавливая востребованных на рынке труда специалистов, в соответствии с существующим законодательством и ведущими напрвлениями процесса
оптимизации сети учреждений профессионального образования с 2010-2015 годы, Аглонская
краевая дума приняла решение направить письмо
в Министерство образования и науки с просьбой передать структурную единицу «Яунаглона»
в подчинение самоуправлению с 1 сентября 2014
года, обеспечив дальнейшую реализацию программ профессионального обучения.
7. Другие вопросы
Рассмотрены заявления жителей Аглонского
края и приняты решения заключить договоры,
подтверждающие права на ловлю рыбы, об аренде
нежилых помещений и др.
Подробнее с решениями, принятыми на заседании думы, можно познакомиться на домашней странице www.aglona.lv / Novada dome/Sēžu
protokoli

Cienījamie Aglonas novada iedzīvotāji!

Pavasaris pamazām ienāk katrā mājā, pagalmā.
Mežā zied vizbulītes un vējš purina lazdu skaras. Katram gadalaikam ir
savi svētki. Pavasarim ir Lieldienas, senie latvieši tās saistīja ar Lielo dienu, kad nakts un diena izlīdzinājusies vienādā garumā – šūpoļu līdzsvara
punktā. Kristieši visā pasaulē svin Kristus Augšāmcelšanos. Piedošanas un
Augšāmcelšanās vārdā Lieldienu svinēšanā par noteicošo kļuvusi atmodas
zvanu līksmība, raibo olu krāsošana un šūpotņu bezbēdīgais prieks.
Lai Lieldienu svētku prieks mirdz mūsu bērnu acīs, lai pieaugušajiem darbi
sokas, lai neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbus un palīdz arī mazā
dārzā izaudzēt krāšņas rozes. Lai Jums viss izdodas!
Priecīgas Lieldienas!
Aglonas novada priekšsēdētāja
Helēna Streiķe

