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Papildus izdevums

Aglonas novada domes sēdēs lemtais

Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapā www.aglona.lv /Novada dome/Sēžu protokoli

2014. gada 29. oktobra domes sēdes aktualitātes
29. oktobrī notika Aglonas novada domes
sēde, kuras darba kārtībā bija izskatīti 18
jautājumi.
Par sociālajiem jautājumiem. Pieņemts
zināšanai saraksts par sociālo pabalstu piešķiršanu 2014. gada septembrī: ikmēneša
pabalsts bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanas 5 personām par kopējo summu
576,27 EUR; pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai 1 personai par kopējo summu: 21,34 EUR; pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai PII 11 personām par kopējo
summu 153,67 EUR; pabalsts bērna piedzimšanai 6 personām par kopējo summu
853,74 EUR; pabalsts garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai 49 ģimenēm par kopējo summu 10236,08 EUR.
Kopējā sociālo pabalstu summa: 16841,10
EUR.
Par budžeta izpildi. Izskatot Aglonas novada domes budžeta izpildi uz 01.10.2014.
(„Pārskats par budžeta izpildi veidlapa Nr.
1-PB, 1-SB, 1-ZD) un detalizētus budžeta ieņēmumu un izdevumu pielikumus Nr.
1-Pārvaldes (ieņēmumi), Nr. 2 – Pārvaldes
(Izdevumi), Nr. 3-SB Speciālais budžets,
domē tika pieņemts lēmums pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu,
struktūrvienību pamatbudžeta, speciālā
budžeta, konsolidētā pamatbudžeta izpildi
uz 01.10.2014.
Par 2014. gada budžeta grozījumiem.
Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 15 „Grozījumi Aglonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 „Aglonas novada domes budžets

2014. gadam””.
Par precizējumiem saistošajos noteikumos.
1.Ņemot vērā VARAM 18.10.2014. atzinumu Nr. 18-6/8531 par saistošajiem
noteikumiem, tika veikti precizējumi saistošos noteikumos Nr. 11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada
pirmsskolas izglītības iestādē”, sagatavojot tos jaunā redakcijā. Sēdē nolēma atcelt
27.08.2014. lēmumu (protokols Nr. 17.§
8.) „Par saistošajiem noteikumiem „Bērnu
uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas
novada pirmsskolas izglītības iestādē”” un
apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumos Nr. 11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada
pirmsskolas izglītības iestādē” un paskaidrojuma rakstu.
2. Ņemot vērā VARAM 25.09.2014.
atzinumu Nr. 18-6/8750 par saistošajiem
noteikumiem, tika veikti precizējumi saistošos noteikumos Nr. 12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”, sagatavojot
tos jaunā redakcijā. Sēdē nolēma atcelt
27.08.2014. lēmumu (protokols Nr. 17.§
8.) „Par saistošajiem noteikumiem „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā””
un apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumos Nr. 12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada
administratīvajā teritorijā” un paskaidrojuma rakstu.
Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”. Šie

noteikumi nosaka Aglonas novada iedzīvotājiem tiesības saņemt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā (80, 85, 90, 95, 100
gadu jubilejā un pēc 100 gadu sasniegšanas katra gada jubilejā). Darba sanāksmē
tika pieņemts lēmums apstiprināt Aglonas
novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 16 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”.
Par Aglonas novada Sporta centra nolikumu. 2014. gada 25. septembrī Aglonas
novada dome pieņēma lēmumu „Par Aglonas novada Sporta skolas reorganizāciju”,
lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar
Izglītības ministriju. Saskaņā ar pieņemto
lēmumu Aglonas Sporta skola tiek reorganizēta par Aglonas novada Sporta centru.
Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt Aglonas novada Sporta centra nolikumu, kurš stājas spēkā ar Sporta centra
izveides dienu.
Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu atsavināšanu.
Domes sēdē tika apstiprinātas Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijas noteikto automašīnu nosacītās cenas, kas tiks noteiktas kā izsoles
sākumcenas:
1. vieglās automašīnas VOLVO S40 nosacītā cena 540,00 EUR;
2. vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA
nosacītā cena 680,00 EUR;
3. vieglās automašīnas UAZ 3303 nosacītā cena 420,00 EUR;
4. autobusa Mercedes Benz 0303 nosacītā
cena 1620,00 EUR.
Darba sanāksmē tika apstiprināti minēto kustamo mantu izsoles noteikumi un
pieņemts lēmums Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas ko-

misijai rīkot izsoli sludinājumā norādītajā
laikā un vietā. Izskatot jautājumu par vieglās automašīnas Mitsubishi Space Star un
VW Caravelle atsavināšanu tika pieņemts
lēmums atlikt šī jautājuma izskatīšanu sakarā ar to, ka šobrīd abas automašīnas ir
nepieciešamas Aglonas novada domes
savu funkciju pildīšanai līdz tiks piegādātas automašīnas, kuras iegādājās Aglonas
novada dome iepirkuma ietvaros.
Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem. Sanāksmē tika pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu,
jaunas adreses piešķiršanu jaunbūvei, par
zemes nomas tiesību piešķiršanu, par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Par atbalstu Biedrībai “Saulei”. Darba sanāksmē izskatīja Biedrības “Saulei”
projekta vadītāja vēstuli ar lūgumu atbalstīt Aglonas novada iedzīvotāju Anitu Reščenko projektā “Sauna World Cup 2014”
(viesnīcas un transporta apmaksai konkursa laikā no 23. -27.10.2014.). Sēdē tika
pieņemts lēmums atbalstīt Biedrību „Saulei” projekta „Sauna World Cup 2014” realizācijā un piešķirt līdzfinansējumu 300, 00
EUR apmērā.
Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. Izskatot jautājumu par turpmāko
rīcību ar Aglonas novada pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” Aglonas novada dome nolēma rīkot izsoli par
Aglonas novada pašvaldībai piederošo 25
056 SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu
pārdošanu, sagatavojot kapitāla daļu izsoles noteikumus.

Aglonas bazilikas Kora skola piedalās Jauno ērģelnieku festivālā Cēsīs

10. oktobrī Vidzemes koncertzāles
CĒSIS ērģeļzālē notika 7. Starptautiskais Alfrēda Kalniņa Jauno
ērģelnieku festivāls. Tajā piedalījās
26 jaunie ērģelnieki no Latvijas un
Lietuvas mūzikas skolām. Pirmo reizi šajā festivālā piedalījās arī Aglonas bazilikas Kora skolas audzēknes
Dace Daukšte un Evita Islamgarajeva. Audzēkņu skolotāja ir Jacinta Ciganoviča, kura šī gada jūnijā
absolvēja Jāzepa Vītola Mūzikas
akadēmiju, iegūstot maģistra grā- ma ērģeļzalē, meitenes iepazinās ar
du ērģeļspēlē. Festivāla diena bija Cēsu skaistākajām vietām, „iemēģiiespaidiem bagāta – pēc mēģināju- nāja roku” pie Cēsu sv. Jāņa baznīcas

lielajām ērģelēm. Festivāla koncerts
noritēja labdabīgā, radošā gaisotnē.
Katru uzstāšanos pavadīja draudzīgi
aplausi. Festivāla dvēsele – ērģelniece Lelde Krastiņa- katram dalībniekam dāvināja speciāli sagatavotu
informatīvu bukletu.
Iepazīstoties ar festivāla norisi, radās doma līdzīgu festivālu rīkot arī
Aglonā. Ērģeļspēle Aglonas bazilikas Kora skolā ir izvēles mācību
priekšmets. To var apgūt sākot ar 5.
klasi. Jaunie ērģelnieki savas pras- Informāciju un foto iesniedza:
mes attīsta spēlējot dievkalpojumos Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas
Aglonas bazilikā.
Kora skolas direktore

Lāčplēša diena – iedegsim sveces Latvijai!
Ik gadu 11.novembrī, Lāčplēša dienā
visā Latvijā tiek
iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts
armijas uzvaru pār
Bermonta
karaspēku 1919. gada
11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti
Latvijas brīvības cīnītāji.
Lāčplēša dienas nosaukumu šis datums ieguvis
par godu latviešu tautas mitoloģiskajam varonim

Lāčplēsim – ar lāča ausīm un lāča spēku apveltītais stiprinieks kļuvis par simbolu varonībai un
valsts mīlestībai. 1919.gada 11.novembrī dibināts
arī Latvijas valsts apbalvojums– Lāčplēša Kara
ordenis ar devīzi „Par Latviju”. Lāčplēša kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo
latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas
valsts nodibināšanu. Tikai šajā datumā ordenis ir
aplūkojams publiski, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.
Lāčplēša dienas svinības sākas ar piemiņas dievkalpojumiem, dažādi pasākumi notiek visā Latvi-

AGLONAS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMI NOVEMBRĪ
AGLONAS KC
14.11. plkst. 19:00
KONCERTS “ Dievs man
deva maizes zemi”.
Piedalās Aglonas KC pašdarbības kolektīvi.
Ciemiņi: Preiļu KC deju kopa
“ Tālderi” , Preiļu ģimnāzijas
un Preiļu KC deju kopa“ Dancari”.
18.11. plkst. 14:00
Svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Neatkarības proklamēša-

nas dienai Pasākumā piedalās GRĀVERU TN
Dobeles zemessargi ar svētku 15.11. plkst.19.00
KONCERTS. Pēc koncerta
koncertu.
Groziņballe. Ieeja- brīva.
KASTUĻINAS TN
ŠĶELTOVAS TN
16.11. plkst. 19:30
Rudens groziņballe. Ieeja- brī- 17.11. plkst.19:00
KONCERTS, veltīts Latvijas
va.
Neatkarības proklamēšanas
17.11. plkst. 16:00
Latvijas Neatkarības prokla- gadadienai.
mēšanas svētkos KONCERTS. Pēc koncerta BALLE
Duets “ Sandra”. Ieeja- brīva.

jā. Rīgā svētku atzīmēšana sākas ar ziedu nolikšanu Rīgas Brāļu kapos. Dienas laikā pie Brīvības
pieminekļa notiek militārā parāde, ko apmeklē arī
valsts augstākās amatpersonas. Savukārt novakarē
tūkstošiem cilvēku dodas uz Daugavmalu, lai pie
Rīgas pils noliktu svecītes kā piemiņu varonīgajiem karotājiem. Vakarā notiek svētku koncerti,
Brāļu kapos un citās piemiņas vietās notiek lāpu
gājieni.
Lāčplēša dienā visi ir aicināti pie apģērba nēsāt
sarkanbaltsarkanas lentītes un izgaismot savu
māju logus, pagalmus un taciņas no pulksten
17.00 līdz 18.00 ar aizdedzinātām svecītēm.

No 2014. gada 11. novembra
Aglonas Sporta hallē notiks

AGLONAS NOVADA
TELPU FUTBOLA SACENSĪBAS.
Turnīrs notiks otrdienās un ceturtdienās no 18:00 līdz 20:30.
Ar nolikumu var iepazīties: www.aglona.lv .
Sacensību organizators Anatolijs Pupics, tālr. 28361938

