
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Aglonas novadā.
2014. gada 27. jūnijā notiks Aglonas novada 

domes sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par 
ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifa pa-
augstināšanu.

Pēdējos gados ERAF projektu ietvaros ir veikta 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzlabo-
šana Aglonā, Grāveros, Šķeltovā un Kastuļinā. 
Uz šodienu ir uzsākts ūdenssaimniecības sakār-
tošanas projekts Jaunaglonā. Projektu realizācijā 
novada dome ir ieguldījusi 15 % no kopējām pro-
jekta izmaksām.

Aglonas novada Kastuļinas pagastā atjauno-
ti un izbūvēti ūdens ieguves avoti, rekonstruēta 
lielākā daļa ūdensapgādes sistēmas, nodrošinot 
kvalitatīvu ūdens padevi visā Priežmalas ciemā, 
samazinot ūdens zuduma apjomus. Izbūvēts tīrā 
ūdens rezervuārs ar otrā pacēluma sūkņiem, kas 
nodrošina stabilu ūdens padevi un ugunsdzēsības 
prasības ciemā, veikta vecā urbuma tamponāža. 
Iegādāta autonoma elektrības stacija, paplašināta 
kanalizācijas sistēma, izbūvēta notekūdeņu attī-
rīšanas iekārta Priežmalas ciema Zabludovkas 
daļā. Izbūvēts jauns ūdensapgādes urbums dzi-
ļumā ap 60m, nomainīts ūdensvads un ierīkots 
kanalizāciju tīkls Līvānu māju rajonā, apvienots 
ūdensapgādes tīkls sākot no tautas nama līdz 

Zabludovkas divstāvu mājai, ūdensvada garums 
520m.

Aglonas ciemā projekta aktivitātes uzlabo vides 
kvalitāti, jo projekta teritorija daļēji atrodas Na-
tura 2000 teritorijā. Sniegta iespēja iedzīvotājiem 
saņemt dzeramo ūdeni un pieslēgties pie kana-
lizācijas tīkliem. Projekta rezultātā rekonstruēti, 
izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas (pašteces un 
spiedvads, KSS) tīkli, kas ļauj ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumus saņemt Aglonas ciema Jaun-
ciema, Somersetas, Alejas un Lāčplēša ielu iedzī-
votājiem. Veikta arī esošo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu rekonstrukcija.

Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru cie-
mā projekta ietvaros izbūvēts jauns ūdens ur-
bums, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, apkalpes 
aka, inženierkomunikācijas, veikta kanalizācijas 
sūkņu stacijas montāža. Grāveru pamatskolas 
kanalizācijas sistēmas savienotas ar kopējo ka-
nalizācijas tīklu. Grāveru ciema iedzīvotājiem 
nodrošināta papildus iespēja izmantot centralizē-
tus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakal-
pojumus, kā arī novērsti riski, ka neattīrītie no-
tekūdeņi nokļūs apkārtējā vidē un gruntsūdeņos. 
Jaunā urbuma izbūve nodrošina atbilstošu ūdens 
ņemšanas vietu, kā rezultātā patērētājiem tiek no-

drošināta kvalitatīva dzeramā ūdens padeve.
Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas 

ciemā būvdarbu gaitā atjaunoti ūdensapgādes tīk-
li ciema teritorijā, kas nodrošinās stabilu ūdens 
padevi pieslēgtajiem ciema iedzīvotājiem, kā arī 
pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem. Izvei-
doti ūdensvada sacilpojumi, kas samazinās ūdens 
zuduma apjomu. Ūdens uzskaites sistēmas uzla-
bošanai uzstādīti ūdens skaitītāji lielajiem patērē-
tājiem. Paplašināts kanalizācijas tīkls privātmāju 
sektorā, arī piedāvājot pieslēguma iespējas jau-
niem patērētājiem.

Uz doto brīdi Aglonas novadā ūdensapgādes 
un kanalizācijas tarifi ir zemāki par pašizmaksu. 
Aglonas novada domes spēkā esošie ūdenssaim-
niecības tarifi ir apstiprināti 2012. gada 25.aprī-
lī, domes sēdes protokols Nr.6, paragrāfs Nr.11. 
Finanšu nodaļas aprēķinātā un apstiprināšanai 
piedāvātā tarifa pieaugums pēc faktiskajām iz-
maksām, salīdzinājumā ar iepriekš apstiprināto 
tarifu, sasniedza 30%. Domē tika apstiprināts 
10% tarifa pieaugums. No tarifu apstiprināšanas 
brīža ir pagājuši divi gadi. Ir aprēķināti jauni ta-
rifi atbilstoši faktiskajām 2013. gada izmaksām. 

Izmaksu galvenie posteņi ir:
 – ēku, būvju un iekārtu uzturēšana un remonts;
 – patērētā elektroenerģija ūdensapgādes un ka-

nalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai;
 – darba samaksa un VSAO iemaksas darbinie-

kiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu;
 – ūdens torņu dezinfekcija;
 – ūdens un notekūdeņu analīžu veikšana;
 – dabas resursu nodoklis par iegūto ūdeni un 

novadītajiem notekūdeņiem;
 – ēku un būvju nolietojums.
Tarifa aprēķināšanai Pašvaldība izmanto ie-

priekšējā gada faktiskos izdevumus un faktisko 
ūdens un notekūdeņu daudzumu. Aprēķinātie 
ūdensapgādes tarifi par 1. kub.m – 1.24 eiro, ka-
nalizācijas tarifi – 1.29 eiro par 1 kub.m.

Iedzīvotājiem, kam nav skaitītāja, tarifi aprē-
ķināti no faktiski izlietotā ūdens daudzuma – 6 
kub.m. mēnesī 1 iedzīvotājam. 2012. gada 25. 
aprīlī tarifi uz 1 iedzīvotāju daudzdzīvokļu mājās 
bija apstiprināti 3.6 kub.m 1 iedzīvotājam (saska-
ņā ar 2012.gadā pielietoto normatīvu), privātmā-
jās – 5 kub.m. 2014. gadam tarifi aprēķināti no 
iedzīvotāju faktiski izlietotā ūdens daudzuma – 6 
kub.m. 1 iedzīvotājam.

Tarifu  plāns pēc projekta aktivizēšanas  EUR ar PVN
Apdzīvotās vietas 

nosaukums
Ūdens pakalpojumi Kanalizācijas pakalpojumi

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Aglona

0.81

1.73 1.79 1.86 1.93

0.70

1.75 1.82 1.89 1.96
Jaunaglona 1.20 1.29 1.33 1.45 1.26 1.31 1.35 1.48

Grāveri 1.07 1.08 1.10 1.12 1.33 1.47 1.53 1.55
Kastuļina 1.12 1.20 1.27 1.36 1.44 2.03 2.15 2.28
Šķeltova 1.47 1.59 1.69 1.79 1.26 1.13 1.20 1.28

Vidēji pašvaldībā 0.81 1.32 1.39 1.45 1.53 0.70 1.41 1.55 1.62 1.71

Tarifu  plāns pēc projekta aktivizēšanas  2014. gadam
Apdzīvotās vietas 

nosaukums
Ūdens pakalpojumi ar skai-
tītājiem   par 1 kub.m.eiro 

(t.sk. PVN 21%)

Kanalizācijas pakalpojumi (ja ir 
ūdensskaitītājs) par 1.kub.m.eiro 

(t.sk. PVN 21%)

Ūdens un kanalizāci-
jas pakalpojumi par 

1.kub.m.eiro(t.sk.PVN)
Aglona 1.73 1.75 3.48

Jaunaglona 1.20 1.26 2.46
Grāveri 1.07 1.33 2.40

Kastuļina 1.12 1.44 2.56
Šķeltova 1.47 1.26 2.73

Vidēji pašvaldībā 1.32 1.41 2.73

Ūdens un kanalizācijas tarifu palielinājums

Pakalpojumu nosaukums
Spēkā eso-
šais tarifs 
(t.sk. PVN 

21%)

Piedāvātais 
tarifs (t.sk. 
PVN 21%)

Tarifa pa-
lielinājums

%

Plānotie 
tarifi pēc pro-
jekta datiem 

(vidēji pa 
novadu), t.sk. 

PVN 21%
Ūdens apgādes pakalpojums ar 
skaitītājiem (1 kub.m) 0.81 1.24 53% 1.32

Kanalizācijas pakalpojums ar 
skaitītājiem(1.kub.m) 0.70 1.29 84.3% 1.41

Ūdens pakalpojumi uz 1iedzīvotāju 
daudzdzīvokļu mājās (bez skaitītāja) 
6 kub.m

2.89 7.44 157.4%

Kanalizācijas pakalpojumi  
1iedzīvotājām daudzdzīvokļu 
mājās(bez skaitītājiem) 4.8 kub.m

2.11 6.19 193.3%

Ūdens pakalpojumi no 1iedzīvotāja 
privātmājās(bez skaitītāja) 6 kub.m 4.03 7.44 84.6%

Kanalizācijas pakalpojumi no 
1iedzīvotaja privātmājās (bez 
skaitītājiem) 4.8 kub.m

2.93 6.19 111.3%

Ūdens pakalpojumi 1 liellopam 0.98 1.86 89.8%  Aglonas novada domes Finanšu nodaļas vecākā grāmatvede Valentīna Volkova

Ūdenssaimniecības projektu būvdarbiem izlietotie līdzekļi
Objekts Gads Latos Euro

Grāveru pagasta Grāveru ciemā 2013 191898.24 273046.60
Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā

2011

322928.87 459486.39
Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciemā 320471.82 455990.32
Aglonā, Broka ielā 29578.41 42086.29
Aglonā, Cirīšu ielā 86912.59 123665.47
Aglonā, Daugavpils ielā 2010 292051.36 415553.07

1243842.29 1769828.13

Aglonā, Kalnu ielā 2005 122124.17 173767.04
Aglonā, Daugavpils ielā (atdzelžošana) 2007 90093.90 128192.07

Finanšu nodaļas vadītāja Valentīna Lielcepure

2014.gada 4.jūnijā Baltkrievijas pilsētā Verhņed-
vinskā notika piektā darba grupas sanāksme 11 pro-
jekta LLB-2-266 “Kulināro pakalpojumu uzlabošana 
Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kuli-
nārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ko-
ordinatoriem no Krāslavas, Aglonas, Dagdas, Ludzas 
un Rēzeknes novada domēm no Latvijas un Polockas 
rajona izpildkomitejas, Lepeļa un Glubokoje rajonu 
izpildkomitejas izglītības, sporta un tūrisma nodaļām, 
Verhnedvinskas un Mioru rajonu deputātu padomēm 
un starptautiskā sadarbības attīstības atbalsta fonda 
„Interakcija”.

Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar īs-
tenotajām aktivitātēm projekta BELLA CUISINE 
ietvaros, kā arī tika apspriesti tuvākie pasākumi, tajā 
skaitā kulinārā mantojuma festivālu, kas notiks 19. 
jūlijā Krāslavā un 9. augustā Ludzā organizatoriskie 
jautājumi. Projekta koordinatori tika noinformēti par 
pieredzes apmaiņas brauciena uz Vitebskas apgabalu 
Baltkrievijā norisi. Šis brauciens notiks 19.-21.augus-

tā, kurā piedalīsies Latgales reģiona projekta koordi-
natori un ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji. Brauciena 
laikā viņi apmeklēs tos uzņēmumus, kas iesaistījušies 
un aktīvi piedalās projekta aktivitātēs Baltkrievijas 
pusē.

Noslēgumā sanāksmes dalībnieki apmeklēja un ie-
pazinās ar 4 projektā iesaistītajiem Verhņedvinskas 
uzņēmumiem, tajā skaitā ar kafejnīcu “So vkusom”, 
restorānu “Flora plus”, lauku māju “Justianovo” un 
lauku māju “Vera”.

Piektā darba grupas sanāksme notika projekta LLB-
2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latga-
les un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā 
mantojuma koncepciju” ietvaros. Projekta kopējais 
budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 
875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārro-
bežu sadarbības programmas atbalsts.

Informāciju sagatavoja Liene Baškatova
Projekta LLB-2-266 BELLA CUISINE asistente

Baltkrievijas pilsētā Verhņedvinskā notika piektā darba grupas sanāksme 
projekta BELLA CUISINE ietvaros

В городе Верхнедвинске 
Республики Беларусь 
прошло пятое совеща-
ние рабочей группы в 
рамках проекта BELLA 
CUISINE
4 июня 2014 года в городе Верх-
недвинске состоялась пятая 
встреча 11-ти координаторов 
проекта LLB-2-266 “Улучшение 
кулинарного сервиса в Латгаль-
ском и Витебском регионах, 
на основании концепции ку-
линарного наследия” (BELLA 
CUISINE) из Краславского, 
Аглонского, Дагдского, Луд-
зенского и Резекненского краев 
Латвии, из Полоцкого района, 
исполнительного комитета об-
разования Лепеля и Глубокского 
района, отделов спорта и туриз-
ма, депутатов самоуправлений 
Верхнедвинского района и Мио-
ров и из фонда поддержки меж-
дународного сотрудничества 
„Interakcija”. В ходе совещания 
присутствующие были ознаком-
лены с мероприятиями в рамках 
проекта BELLA CUISINE, а так-

же обсудили ближайшие меро-
приятия, в том числе фестиваль 
кулинарного наследия, который 
состоится 19 июля в Краславе 
и 9 августа в Лудзе. Координа-
торы проекта были проинфор-
мированы о поездке по обмену 
опытом в Витебскую область 
Беларуси. Эта поездка состоит-
ся 19-21 августа, в ней примут 
участие координаторы и пред-
ставители общественного пи-
тания из Латгальского региона. 
Во время поездки они посетят те 
предприятия Беларуси, которые 
активно принимают участие в 
деятельности данного проекта. 
Во время заключительного со-
брания участники посетили и 
познакомились с 4-мя предпри-
ятиями Верхнедвинска, которые 

задействованы в проекте, в том 
числе кафе “Со вкусом”, ресто-
ран “Флора плюс”, загородный 
дом “Юстианово” и загородный 
дом “Вера”.
Пятая встреча групп прошла 
в рамках проекта LLB-2-266 
“Улучшение кулинарного сер-
виса в Латгальском и Витебском 
регионах, на основании концеп-
ции кулинарного наследия”. Об-
щий бюджет проекта: 483 195,05 
евро. Из этой суммы 90% – 434 
875,54 евро поддержка програм-
мы приграничного сотрудниче-
ства Латвии-Литвы-Беларуси 
Европейского инструмента со-
седства и партнерства.
Информацию подготовила Лие-
не Башкатова, ассистент проекта 
LLB-2-266 BELLA CUISINE

Bērnības svētki Šķeltovā Праздник детства в Шкельтово
Deviņi acu pāri izbrīnā raugās ska-
tītāju pilnajā zālē – krāsaini baloni, 
puķu pušķi un izrotātās šūpoles ir 
kā jauks pārsteigums ikvienam no 
viņiem. Ir klāt īpašā diena – jāsaka 
atvadas vienam no bezrūpīgākajiem 
bērnības posmiem un jāsāk gatavo-
ties pirmajām skolas gaitām. Šķel-
tovas skolas direktores un pagasta 
pārvaldes vadītājas apsveikumi un 
uzrunas liecināja bērniem un viņu 
vecākiem par nedaudz atšķirīgākas, 
bet tāpēc ne mazāk interesantākas 
dzīves sākumu.
Pasākuma laikā mierīgo gaisotni iz-
jauca nerātnā Pepija Garzeķe, kura 
visu vēlējās zināt un mācēt, bet līdz skolas solam vēl 
viņai bija garš ceļš ejams un daudzas lietas, ko jau ie-
mācījušies paši gaviļnieki, vēl Pepijai ir apgūstamas. 
Pati Pepija vienu lietu gan labi bija apguvusi – skaisti 
izšūpināt katru no bērniem par ko saņēma lielu konfekti.
Paldies par šo skaisto, silto pasākumu sakām visiem, 
kuri pagodināja mūs ar savu klātbūtni.

Foto: A. Leikuma
Šķeltovas TN direktore A. Leikuma

Девять пар глаз с удивлением 
смотрят в зал, полный зрителей: 
разноцветные воздушные шары, 
букеты цветов и украшенные ка-
чели, как милый сюрприз для 
каждого из них. Наступил особый 
день - пришло время прощаться с 
беспечным этапом детства и на-
ступила пора готовиться к школе. 
Обращение директора Шкельтов-
ской школы и руководителя управ-
ления волости к детям и их роди-
телям повествуют  о начале иной, 
но не менее интересной жизни. 
Спокойную обстановку мероприя-
тия нарушает непослушная Пеппи 

Длинный Чулок, которая желает все знать и уметь, 
но до школьной парты  еще далеко и многому, что 
уже знают выпускники,  ей предстоит научиться. 
Но одно дело Пеппи все же хорошо освоила - хо-
рошо покачать на качелях каждого ребенка, за что 
получила в награду  большую конфету.
Теплые слова благодарности за красивое меропри-
ятие всем, кто присутсвовал на празднике.
Фото: А.Лейкума
Директор Шкельтовского НД А.Лейкума
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