
2014. gada 26. novembra sēdes aktualitātes
26. novembrī notika Aglonas novada domes 
sēde, kuras darba kārtībā tika izskatīti 20 
jautājumi.

Par sociālajiem jautājumiem. Pieņemts 
zināšanai saraksts par sociālo pabalstu pie-
šķiršanu par kopējo summu 11375,99 EUR:
1. ikmēneša pabalsts bārenim un bez vecā-
ku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpus-
ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanas 8 personām par kopējo 
summu 704,33 EUR;
2. pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai 
PII 18 personām par kopējo summu 219,38 
EUR;
3. pabalsts bērna piedzimšanai 2 personām 
par kopējo summu 284,58 EUR;
4. pabalsts audžuģimenei 1 personai 72,96 
EUR;

5. pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai 53 ģimenēm par ko-
pējo summu 10094,74 EUR.
Par zemes un nekustamā īpašuma jautā-
jumiem. Domes sēdē tika pieņemti lēmu-
mi par pašvaldības zemes vienību platību 
precizēšanu, par zemes lietošanas tiesību 
pagarināšanu un izbeigšanu; par nekustamo 
īpašumu sadalīšanu. Izskatot jautājumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzi-
ņu bezstrīda kārtībā, tika pieņemts lēmums 
piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa pamat-
parādu un nokavējuma naudu no deviņiem 
Aglonas novada nodokļu maksātājiem bez-
strīda kārtībā un ierosināt administratīvās 
lietas par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rādu piedziņu bezstrīda kārtībā no Aglonas 
novada Kastuļinas pagasta nodokļu maksā-
tājiem, kuru parāds pārsniedz 15,00 EUR. 

Sēdē pieņēma lēmumu par nekustamā īpa-
šuma nodokļa parāda un nokavējuma nau-
das dzēšanu personām, kurām piedzenamā 
kopsumma nav lielāka par 15,00 EUR.
Par Ziemassvētku dāvanām. Sēdē tika 
pieņemts lēmums piešķirt Ziemassvētku 
dāvanas:
1. Aglonas novadā deklarētajiem skolēniem, 
kuri mācās ārpus Aglonas novada vispāriz-
glītojošās skolās, nosakot vienas dāvanas 
izmaksas 3,56 EUR apmērā;
2. Aglonas novada vientuļajiem pensionā-
riem, represētām personām un Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnie-
kiem (kopā 85 personām).
Par Aglonas novada pašvaldības īpašu-
mā esošās kustamās mantas izsoles rezul-
tātu apstiprināšanu. Sēdē tika pieņemti lē-
mumi apstiprināt 2014. gada 20. novembra 

pašvaldības kustamās mantas – autobusa 
Mersedes Benz 0303 izsoles rezultātus; sa-
karā ar to, ka uz izsoli par kustamās mantas 
– vieglās automašīnas UAZ 3303, vieglās 
automašīnas VOLVO S40 un vieglās auto-
mašīnas VAZ 21213 NIVA nav reģistrējies 
neviens pretendents, rīkot atkārtotas  izsoles.
Par Aglonas novada domei piederošo 
SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu izso-
les noteikumu apstiprināšanu. Sakarā ar 
to, ka Aglonas novada dome ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 23 § 17 – 1 rīkot izsoli par ka-
pitāla daļu pārdošanu, sēdē tika apstiprināti 
noteikumi Aglonas novada pašvaldībai pie-
derošo SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu 
pircēja noteikšanai izsolē.
Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var 
iepazīties mājas lapā 
www.aglona.lv /Novada dome/Sēžu protokoli

Aglonas novada dome infor-
mē, ka no 2014. gada decembra 
projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/098/105 „Ūdens-
saimniecības attīstība Aglonas 
novada Grāveru pagasta Grāve-
ru ciemā, II kārta” ietvaros plā-
notie būvdarbi tiek pārtraukti 
sakarā ar nelabvēlīgajiem laika 
apstākļiem līdz 2015.gada pa-
vasarim.
Būvniecības darbi tika uzsākti 
2014 gada septembrī. Plānotais 
būvniecības darbu ilgums sa-
stāda 4 mēneši.
Būvdarbu apjoma izpilde no 
celtniecības sākuma:
1. Ūdensapgādes tīklu rekons-
trukcija – 84%;
2. Kanalizācijas pašteces tīklu 
paplašināšana – 83%;
3. Spiedvada izbūve – 100%
4. Jaunas kanalizācijas sūkņu 
stacijas izbūve – 100%.
2015. gada pavasarī tiks veik-

ta atlikušo 
būvniecības 
darbu izpilde, 
ceļa seguma 
atjaunošana 
un teritorijas 
labiekārtoša-
na.
Objekta būvuzraudzību veic 
SIA „RS Property”, bet objekta 
autoruzraudzību veic tehniskā 
projekta izstrādātāji SIA „C 
projekti”. Būvniecības darbus 
veic SIA „Apola – D”.
Projekta kopējais fi nansējums 
– 434665.37 EUR (ERAF – 85 
%, Aglonas novada dome -15 
%) Neattiecināmās izmaksas, 
tajā skaitā PVN – 75437.79 
EUR.
Kopējais projekta īstenošanas 
ilgums – 24 mēneši.
 Informāciju iesniedza projekta 
vadītāja 
Lāsma Strole – Krasovska

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada 
Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” norise

Noslēgušies ūdenssaimniecības darbi Aglonas novada 
Jaunaglonas ciemā

Ir noslēgušies būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/095) ietvaros, kas tika īstenots ERAF darbības 
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.1.1. aktivitātē “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 16 mēneši no vienoša-
nās spēkā stāšanās dienas (01.10.2013. – 31.01.2015.).
Kopējās izmaksas sastāda 591 053,80 EUR (ar PVN) – līdzfi -
nansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem 
– 85%, Aglonas novada pašvaldības fi nansējums –15% un ne-
attiecināmās izmaksas, tajā skaitā PVN.
Projekta mērķi ir uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību, lai veicinātu reģionālo attīstību, pa-
augstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī radītu piemērotus 
apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. Uzlabot vides stāvokli, 
samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantot dabas resursus. 
Izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības 

jomā. Celt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas efekti-
vitāti, pielietojot darbaspēku, energo un citas resursus taupošas 
iekārtas un tehnoloģijas.
Pilnsabiedrība “UNL-K” veica būvdarbus atbilstoši normatī-
vajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajam projektam, 
ko izstrādāja SIA “Ekolat”. Objekta būvuzraudzību veica V. 
Minajevs.
Projekta aktivitāšu rezultātā tika uzbūvētas jaunas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas (NAI) ar ražību 60 m3/dnn, iegādāts dīzeļ-
ģenerators, izveidots jauns urbums dzeramā ūdens ieguvei, re-
novēts ūdenstornis, izbūvēti ūdensvada tīkli – 40 m, pašteces 
kanalizācijas tīkli – 801 m, spiediena kanalizācijas tīkli – 479 
m, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli – 1307 m un kanalizācijas 
tīkli – 242 m, izbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) 
un ūdens sagatavošanas stacija.
Ieguldot materiālos līdzekļus ūdenssaimniecības nozarē, palie-
linās dzīves kvalitāte iedzīvotājiem, tiek nodrošināts ES direk-
tīvām atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens, kā arī nodroši-
nāta notekūdeņu attīrīšana un izplūdes kvalitāte atbilstoši ES 
direktīvu prasībām. Projekta realizācija sekmēs ūdens resursu 
racionālu izmantošanu un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegša-
nu vietējiem iedzīvotājiem.
 
Informāciju iesniedza projekta vadītāja Anita Podskočija

Atbalstīts Aglonas novada centrālās bibliotēkas pieteikums projekta 
konkursam ,,Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”

2014. gada jūlijā Latvijas Bibliotekāru biedrība un  
Latvijas Nacionālā bibliotēka izsludināja projektu 
konkursu, ko fi nansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds 
,,Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bib-
liotēkās”. Projekta mērķis - sekmēt augstvērtīgas 
tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu 
pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veici-
nāt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību 
un laikmetīgas literatūras iepazīšanu ar grāmatu 
starpniecību.

Pēc projekta izvērtēšanas no Valsts Kultūrkapitā-
la fonda Aglonas novada centrālajai bibliotēkai 

tika piešķirts fi nansējums 443,55 eiro apmērā. 
Novembra sākumā ir saņemtas 54 grāmatas un 3 
audiogrāmatas. Bibliotēka saņēma augstvērtīgus iz-
devumus daiļliteratūrā un dažādās nozarēs: mākslā, 
literatūrzinātnē, dabaszinātnē, fi lozofi jā.

Ņemot vērā to, ka bibliotēkas projekts ir atbalstīts, 
papildus Aglonas novada bibliotēkas  šogad saņems 
arī grāmatas  programmas «Publisko bibliotēku 
kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izde-
vumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrī-
bas saliedētības veicināšanai» ietvaros. 

Aglonas KC
26. decembrī  plkst. 18:00 Koncerts “ Reiz 
Ziemassvētkos.....”
26. decembrī  plkst. 21:00 Ziemassvētku gro-
ziņballe.
Spēlē: A. Lipskis. Ieeja- EUR 3.00.
28.decembrī  plkst.14:00 Svētku eglīte pirms-
skolas bērniem.

Šķeltovas TN
26. decembrī 
plkst. 20:00 Ziemassvētku pasākums- koncerts.
plkst. 22:00 GROZIŅBALLE 
Spēlē grupa “ Foršs laiks”. Ieeja- brīva.

Grāveru TN
20. decembrī  plkst. 10:00 Bērnu eglīte.
28. decembrī  plkst.19:00 Ziemassvētku groziņ-
balle Spēlē: V. Zamjatins. Ieeja- brīva.

Kastuļinas TN
25. decembrī  plkst. 21:00 Ziemassvētku disko-
tēka. Ieeja- brīva.
27. decembrī plkst. 11:00 Pagasta bērnu svētku 
eglīte.
30.decembrī plkst.22:00 Diskotēka – karnevāls. 
Ieeja- brīva.
1. janvārī  plkst. 02:00 Jaunā gada diskotēka. 
Ieeja- brīva.

PASĀKUMI AGLONAS NOVADĀ DECEMBRĪ

Aglonas novada vēstis2

Pārskata periodā Aglonas novadā reģistrētas 5 zādzības un to mēģinājumu 
gadījumi:
24. novembrī Kastuļinas pagastā, brīvi piekļūstot, tika nozagi celtniecības 

materiāli un betona maisītājs. Notiek pārbaude.
28. novembrī Aglonā tika konstatēta degvielas zādzība no transportlīdzek-

ļiem. Notiek izmeklēšana.
28. novembrī Škeltovas pagastā konstatēta gaisvadu elektrolīnijas vadu zā-

dzība. Notiek apstākļu pārbaude.
5. decembrī Jaunaglonā, uzlaužot garāžu, nozagta degviela un riepas, kā arī 

bojāta automašīna. Uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.
5. decembrī Aglonas pagastā no dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas 

veikta dažādu mantu zādzība. Uzsākts kriminālprocess.
Policijā tika veikta pārbaude par 1 konfl iktu gadījumu:
27. novembrī Škeltovas pagastā notika konfl ikts starp 1974.g. un 1990. g. 

dzim. vīriešiem.
Pārskata periodā novada teritorijā reģistrēti divi ugunsgrēki:
24. novembrī Aglonas pagastā dega transformators.
12. decembrī Aglonā elektroinstalācijas īssavienojuma rezultātā dega saim-

niecības ēka.
Pārskata periodā reģistrēti 2 notikumi, kad personas guvušas miesas bojā-

jumus:
29. novembrī no Kastuļinas pagasta uz Daugavpils reģionālo slimnīcu no-

gādāts 1956. g. dzimis vīrietis, kurš traumas guvis pats, veselības pasliktinā-
šanās rezultātā.
4. decembrī no Kastuļinas pagasta uz Daugavpils reģionālo slimnīcu ar da-

žādām traumām nogādāta 1930. g. dzimusi sieviete, Traumas gūtas, izkrītot 

pa logu.
Periodā reģistrēti vairāki ceļu satiksmes negadījumi:
24. novembrī Aglonā, automašīnai atrodoties kustībā, atvērās durvis, notika 

sadursme ar citu automašīnu. Par notikušo noformēts saskaņotais paziņojums.
29. novembrī 1989. g. dzimis autovadītājs, vadot automašīnu, notrieca uz 

ceļa braucamās daļas pēkšņi uzskrējušu meža dzīvnieku.
13. decembrī pagaidām nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu, Aglonā 

uzbrauca stāvošai automašīnai un notikuma vietu atstāja. Notiek apstākļu 
pārbaude.
Policija izmeklējusi trīs personu bojāejas gadījumus:
30. novembrī Grāveru pagastā ūdenstilpnē noslīcis 1986. g. dzimis vīrietis. 

Uzsākts kriminālprocess.
30. novembrī Škeltovas pagastā dzīvesvietā atrasts miris 1957. g. dzimis vī-

rietis. Uzsākts kriminālprocess.
12. decembrī medicīniskās palīdzības sniegšanas laikā mira 1932. g. dzimis 

vīrietis.
Policija atgādina:
!!! Sakarā ar to, ka Preiļu policijas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā 

arvien tiek reģistrēti fakti par nelikumīgi noformētiem kredītiem, atgā-
dinām personām, ka rūpīgi ir jāglabā savi bankas dati, kodu kartes un 
internetbankas dati. Pretējā gadījumā, negodprātīgu personu rīcības re-
zultātā Jūs varat ciest nozīmīgus materiālos zaudējumus.
Vēlam iedzīvotājiem mierīgus, skaistus un sirsnīgus Ziemassvētkus un Jau-

no gadu!
Informāciju sagatavoja: VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtī-

bas policijas nodaļas vecākā inspektore Inga Ziemele.

Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa informācija par reģistrētajiem 
notikumiem Aglonas novadā periodā no 20. novembra līdz 15.decembrim


