
Aglonas novada vēstis2

Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” 
1. Izdarīt Aglonas novada domes saistošajos noteikumos 3/2009 (apstiprināti 29.07.2009.) „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu ” 
šādus grozījumus: Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:
N.p.k. Nodevas objekts Nodevas apjoms euro

Fiziskām 
personām

Juridiskām 
personām

4.1. Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūvei, rekonstrukcijai 
vai demontāžai 28.46 71,14

4.2. Dārza mājas, vasaras mājas jaunbūvei, rekonstrukcijai vai 
demontāžai 14.23 56,91

4.3. Pirts,      atpūtas      vietu,      tūristu      mītņu     jaunbūvei, 
rekonstrukcijai vai demontāžai 14.23 71,14

4.4. Saimniecības   ēku,   garāžu   u.tml.   palīgēku   jaunbūvei, 
rekonstrukcijai vai demontāžai 14.23 42,69

4.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvei, rekonstrukcijai 
vai demontāžai 142,29 284,57

4.6. Dzīvokļu pārbūvei mainot funkcijas 28.46 56,91
4.7. Sabiedrisku objektu būvniecībai 71,14 142,29
4.8. Mobilo telefonsakaru torņu būvniecībai 284,57

4.9. Lauksaimniecības     un     mežsaimniecības     vajadzībām 
paredzēto ceļu būvniecībai 42,69 71,14

4.10. Mājlopu, mājputnu un kažokzvēru mītņu būvniecībai: 71,14 56,91
4.11. Kokapstrādes objektu būvniecībai 71,14 142,29
4.12. Ražošanas objektu būvniecībai 71,14 142,29

4.13. Derīgo izrakteņu izmantošanas, apstrādes un pārstrādes būvēm 71,14 142,29

4.14. Pārtikas ražošanas objektu būvniecībai 14.23 71,14
4.15. Inženiertīklu un inženierbūvju izbūvei 42.69 85.37
4.16. Masu atpūtas vietu izbūve 71,14 142,29

4.17. Atkritumu   pārstrādes   uzņēmumu   būvniecībai,   palīgēku 
izvietošanai 113.83 227,66

4.18.
Metāllūžņu      pieņemšanas     un      uzglabāšanas     vietu, 
automobiļu  kapsētu,   to pārstrādes  vietu   ierīkošanai   un 
izbūvei

71,14 142,29

4.19. Būvatļaujas pagarināšanai 14.23 28.46
 
Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3  „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā” 
Izdarīt Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3 (apstiprināti 17.01.2013.) „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā” 
šādus grozījumus: 
1. Aizstāt Saistošo noteikumu2.1.punktālata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „35,57euro”.; 
2. Aizstāt Saistošo noteikumu2.2.punktālata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00” ar skaitli un vārdu „142,29euro”.; 
3. Aizstāt Saistošo noteikumu2.3.punktālata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „35,57euro”.; 
4. Aizstāt Saistošo noteikumu2.4.punktālata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „35,57euro”.; 
5. Aizstāt Saistošo noteikumu2.5.punktālata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 150,00” ar skaitli un vārdu „213,43euro”.; 
6. Aizstāt Saistošo noteikumu2.6.punktālata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 150,00” ar skaitli un vārdu „213,43euro”.; 
7. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.7. punktā: 
7.1. vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14euro”. 
7.2. vārdus „divsimt latiem” ar skaitli un vārdu „284,57euro”. 
8. Aizstāt Saistošo noteikumu2.8.punktālata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 125,00” ar skaitli un vārdu „177,86euro”.; 
9. Aizstāt Saistošo noteikumu2.9.punktālata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „71,14euro”.; 
10. Aizstāt Saistošo noteikumu2.6.punktālata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 250,00” ar skaitli un vārdu „350,00euro”.;

„Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2011. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par vienreizēju pabal-
stu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 
Izdarīt Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 14/2011 (apstiprināti 29.11.2011.) „Par vienreizēju pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu” šādus grozījumus: 
1. Aizstāt 4. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un summu vārdiem„Ls 100 (viens simts latu)” ar skaitli un vārdu 
„142,29euro”.

„Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Aglonas novada do-
mes nodevām ”” 
Izdarīt pašvaldības domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 „Par Aglonas novada domes nodevām” šādus grozīju-
mus: 
1. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: 
 9. Nodevas apmērs (EUR) par tirdzniecību publiskās vietās par vienu tirdzniecības vietu ir sekojošs:

Diennaktī Mēnesī Gadā (12 mēnešiem)
Fiziskām personām 1,42 14,23 42,69
Juridiskām personām 7,11 71,14 213,43

Ar 2014. gada 1. janvāri spēkā stājušies vairāki grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos
2. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

Nodevas objekts Nodevas apmērs euro 
par 1 tirdzniecības vietu

13.1.Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās 
vietās

Fiziskām 
personām

Juridiskām 
personām

13.1. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana 4,27 14.23
13.2. Par atrakciju rīkošanu 4,27 14.23
13.3. Izklaidējoša rakstura pasākumu un atrakciju rīkošana atklātā 
laukumā vai estrādē dienas laikā (līdz plkst.22 00) 14.23 14.23

13.4. Sporta sacensību rīkošana (par sacensības dienu) 14.23 14.23
13.5. Koncertu, uzvedumu, diskotēku, atrakciju rīkošana nakts laikā (pēc 
plkst.22.00) 28,46 28.46

3. Izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:

Nodevas objekts Nodevas apmērs euro 
par 1 tirdzniecības vietu

16.1. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās 
vietās

Fiziskām 
personām

Juridiskām 
personām

16.1. Vizuālas reklāmas izvietošana 10.67 10.67
16.2. Informējoša satura afišu izvietošana 10.67 10.67
16.3. Sludinājumu izvietošana 6.40 6.40

4. Izteikt saistošo noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

Nodevas objekts Nodevas apmērs euro 
par 1 tirdzniecības vietu

20.1. Nodeva par izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 
apliecinātām to kopijām

Fiziskām 
personām

Juridiskām 
personām

20.1.Izziņas no pašvaldības arhīva 4,27 4,27
20.2.Izziņas par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu 1,42 1,42
20.3. dzimtsarakstu reģistru izrakstu izsniegšana 1,42 1,42
20.4.Novada domes lēmumu vai protokolu apliecināto kopiju izsniegšana 1,42 1,42
20.5.Saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju, izrakstu apliecinātas 
kopijas 0,28 0,28

20.6.Izziņas 1,42 1,42
20.7.Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti 1,42 1,42
20.8.Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību vai 
neesamību 1,42 7,11

20.9.Izziņas par nekustama īpašuma piederību izsniegšana 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1,42 1,42

20.10.Izziņa par atbilstību teritorijas plānojumam (par 1 A4 lapu) 1,42 1,42
20.11.Izziņas par atbilstību teritorijas plānojumam grafiskais pielikums 
(par 1 A4 lapu) 2,85 7,11
 
„Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālās palīdzibas 
pabalstiem Aglonas novadā”
Izdarīt Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 6/20101 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Aglonas novadā” šādusgrozījumus: 
1. Aizstāt 2.3.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”. 
2. Aizstāt 2.3.3. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un summu vārdiem„Ls 50,00 (piecdesmit lati)”ar skaitli un vārdu 
„71,14 euro”. 
3. Aizstāt 2.4.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”. 
4. Aizstāt 2.4.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00” ar skaitli un vārdu „142,29 euro” 
5. Aizstāt 2.5.2.3. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 175,00” ar skaitli un vārdu „249,00 euro”. 
6. Aizstāt 2.5.2.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 45,00” ar skaitli un vārdu „64,03 euro” un aizstāt lata 
simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 75,00” ar skaitli un vārdu „106,72 euro”. 
7. Aizstāt 2.6.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 90,00” ar skaitli un vārdu „128,06 euro”. 
8. Aizstāt 2.6.3.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 15,00” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”. 
9. Aizstāt 2.7.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”.

Aglonas novada priekšsēdētāja Helēna Streiķe

Pamatojoties uz to, ka pašvaldībai ir pie-
nākums racionāli un lietderīgi izlietot finan-
šu līdzekļus, ko nosaka „Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma” 3. panta pirmās daļas 
1.punkts, kā arī to, ka likuma „Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, 
ka pašvaldība var nodibināt, likvidēt un reor-
ganizēt pašvaldības iestādes, Aglonas nova-
da domes deputāti, izvērtējot Aglonas nova-
da sociālās, izglītības un kultūras komisijas 
izveidotās izvērtēšanas komisijas iesniegtos 
priekšlikumus par iespējām ietaupīt līdzek-
ļus pašvaldības budžetā, 27.12.2013. nolē-
muši no 2014.gada 01.marta likvidēt struk-
tūrvienību – Aglonas novada bērnu sociālā 
atbalsta centrs „Somerseta”(turpmāk BSAC 
„Somerseta”) Jaunciema ielā 35, Aglonā.

Komisija konstatējusi, ka BSAC „Somer-
seta” pa šiem gadiem ir krasi samazinājies 
darba apjoms.

Pakalpojuma saņēmēju (bērnu) skaita pie-
augums tuvākajā laikā arī nav iespējams

Tuvākajās pašvaldībās darbojas līdzīgi pa-
kalpojumu sniedzēji

Bērnu izmitināšana ilgstoša sociālā pa-
kalpojuma institūcijās ir pieļaujama tikai 
gadījumos, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam 
nav iespējams nodrošināt audžugimenē vai 
pie aizbildņa („Bāriņtiesu likuma” 35.pants), 
tādējādi BSAC „Somerseta” darbība neno-

drošina pilnvērtīgu likumā paredzēto aprūpi, 
kā arī nav ekonomiski lietderīga.

Aglonas novada teritorijā un blakus nova-
dos darbojas audžuģimenes, kurās ir iespē-
jams nodrošināt bērnu aprūpes pakalpojumu, 
kas prasīs ievērojami mazāku līdzekļu apjo-
mu no pašvaldības budžeta.

Saskaņā ar Aglonas novada domes noli-
kuma punktu 8.21., kas apstiprināts 2010.
gada 10.jūlijā BSAC „Somerseta” izveidots 
kā Aglonas novada domes tiešā pakļautībā 
esoša struktūrvienība, 2011.gada 2.martā 
saņemta Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
apliecība.

Lai uzlabotu sociālo pakalpojumu pieeja-
mību, Aglonas novadā no 01.04.2011. līdz 
31.03.2012. Eiropas Sociālā fonda darbības 
programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkre-
sursi un nodarbinātība” ietvaros tika reali-
zēts projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes 
pakalpojumu attīstība Aglonas novadā” 
Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/066. No-
vadā tika uzlabots alternatīvais pakalpojums 
„Aprūpe mājās”, izveidots bērnu sociālā 
atbalsta centrs „Somerseta”, veiktas darbi-
nieku apmācības un konsultatīvā atbalsta no-
darbības – supervīzijas. Sagatavotas Aglonas 
novada alternatīvo sociālo pakalpojumu at-
tīstības programmas laika posmam no 2012. 
līdz 2016.gadam bērniem un veciem cilvē-
kiem, apzināti esošie novada resursi, kas iz-

mantojami alternatīvo sociālo pakalpojumu 
attīstībai un nodrošināšanai, noteikti rīcības 
virzieni un prioritātes alternatīvo sociālo pa-
kalpojumu pilnveidei un projekta ilgtspējas 
nodrošināšanai Aglonas novadā. Projekta 
kopējās izmaksas Ls 102649.45 (ESF  finan-
sējums - 99999.01, pašvaldība - 2650.44).

BSAC „Somerseta” tika izremontēts 154m² 
platībā (4 telpas ar gultas vietām, nodarbību 
un atpūtas telpas). Telpas tika aprīkotas ar at-
bilstošām mēbelēm bērnu sadzīvei, datoru ar 
interneta pieslēgumu, TV, dekoderu. Centrā 
tika sagatavots viss nepieciešamais, lai vien-
laikus varētu uzturēties un saņemt atbalstu 10 
bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģime-
nēm, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, 
bērni bāreņi, no vardarbības cietušie bērni.

Diemžēl, līdz 2013.gada septembrim iz-
veidojās situācija un tika secināts, ka centrā 
ir maz bērnu. 2013.gada 27.decembrī centrā 
dzīvoja tikai trīs bērni, divi no tiem dzīvo 
tikai brīvdienās un skolēnu brīvlaikā, bet 
nodarbināto skaits BSAC „Somerseta” ir 17 
darbinieki. Gada budžets sasniedz 70 080 Ls/ 
99714,86 Euro. Izmaksas uz vienu bērnu mē-
nesī ir sasniegušas 584 Ls/ 830,96 Euro.

BSAC „Somerseta” nolikumā noteiktie 
uzdevumi ir līdzīgi, atkārtojas, kā arī atbilst 
sociālā dienesta mērķiem un uzdevumiem, 
tādēļ sociālās palīdzības sniegšana – sociālā 
rehabilitācija, aprūpes nodrošināšana, psiho-

Par bērnu sociālā atbalsta centru „Somerseta”

loģiskais atbalsts bez vecāku gādības palikušajiem bērniem-, daļēji tiks nodota Aglonas novada sociālajam dienestam, radot iespēju dažiem centra 
darbiniekiem turpināt darba tiesiskās attiecības Aglonas novada sociālajā dienestā. Savukārt pārējie darbinieki, kuri būs saņēmuši darba līguma 
uzteikumu, tiks iepazīstināti ar vakantajām darba vietām pašvaldībā.

Uz šo brīdi Aglonas novada domes bāriņtiesa pilnībā visiem bērniem ir radusi iespēju nodrošināt aprūpi audžuģimenē.
2014.gada 3.janvārī tika sasaukta ārkārtas domes sēde, kuras laikā veikti precizējumi sakarā ar to, ka BSAC „Somerseta” darbinieki ir Latvijas Ve-

selības un Sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības biedri, tāpēc nav iespējams izpildīt lēmumu no 27.12.2013. atbilstoši Darba likuma prasībām.
Aglonas novada dome nolēma:
1. No 2014.gada 01.marta likvidēt Aglonas novada domes struktūrvienību – Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta”.
2. Nodot centra uzdevumu – sociālās palīdzības sniegšana (sociālā rehabilitācija, aprūpes nodrošināšana, psiholoģiskais atbalsts) bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem – Aglonas novada sociālajam dienestam
3. Nosūtīt pieprasījumu Latvijas Veselības un Sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai sniegt iepriekšējo piekrišanu darba līguma uzteikumām.
4. Brīdināt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanos pēc lēmuma pieņemšanas, normatīvajos 

aktos paredzētā kārtībā, sakarā ar to, ka tiek samazināts darbinieku skaits.
5. Veikt Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darbinieku iepazīstināšanu ar vakantajām darba vietām pašvaldībā.
6. Apstiprināt Aglonas novada Sociālā dienesta štatu sarakstu (Pielikumā).
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga.
Ar Aglonas novada domes sēdes protokolu var iepazīties www.aglona.lv sadaļā Novada dome/ Sēžu protokoli. 

Zane Ločmele, Aglonas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

2013.gada 15. novembrī noslēdzās Iz-
glītības un zinātnes ministrijas izsludi-
nātā atklātā projektu konkursa „Sporta 
inventāra iegāde mācību priekšmeta 
„Sports” standarta īstenošanai izglītības 
iestādēs” ietvaros īstenojamais projekts 
„Sporta inventāra iegāde Aglonas nova-
da skolām”.
Konkursa mērķis ir atbalstīt mācību 
priekšmeta „Sports” valsts standarta rea-
lizācijai nepieciešamā inventāra iegādi, 
sekmējot izglītojamo veselības nostip-
rināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju 
attīstīšanu un pamatprasmes, sistemā-
tiskās fiziskās aktivitātēs un to nozīmi 
veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, 
veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu 
sporta aktivitāšu apguvē.
Projekta „Sporta inventāra iegāde Ag-

lonas novada skolām” rezultātā Aglo-
nas vidusskolai iegādātas 116 sporta 
inventāra vienības (slidas, inventārs 
florbolam, futbolam u.c.), Šķeltovas 
pamatskolai – 11 vienības (slēpes un 
slēpju zābaki), Priežmalas pamatskolai 
– 9 vienības (slēpes, inventārs volejbo-
lam, futbolam), Grāveru pamatskolai 
– 14 vienības (inventārs vingrošanas 
un vieglatlētikas nodarbībām). Sporta 
inventāra iegādi nodrošināja Aglonas 
novada sporta skolas direktors Edgars 
Urbanovičs, kurš uzsvēris, ka jaunais 
inventārs veicinās skolēnu interesi 
par šo mācību priekšmetu, noteikti 

vairāk mudinās nodarboties ar spor-
tu, sasniegt labākus rezultātus, kā arī 
uzlabos darbu sporta pedagogiem, va-
rēs dažādot fakultatīvās nodarbības, 
stundas skolēniem kļūs interesantākas. 
Inventāra iegāde dos iespēju kvalita-
tīvāk apgūt sporta priekšmetu, labāk 
sagatavoties gan skolas, gan ārpussko-
las sacensībām. Sporta skolotāji varēs 
pilnvērtīgāk mācīt savu priekšmetu, 
dodot katram skolēnam iespēju indivi-
duāli un radoši darboties sporta stundās. 
Projekts īstenots kopš 2013.gada jūlija. 
Kopējās izmaksas LVL 2184, 00, no 
tām 50% valsts budžeta finansējums, 50 
% – Aglonas novada pašvaldības finan-
sējums.

Novada skolās jauns sporta inventārs


