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Aglonas novada domes ārkārtas sēdē, kas notika 21. maijā, tika izskatīts jautājums par aizņēmuma ņem-
šanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”. Saskaņā ar 01.10.2013. 
noslēgto vienošanos starp Aglonas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ESF projek-
ta īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu, Aglonas novada dome nolēma ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē no ERAF līdzekļiem līdzfinansētajam projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095/104 
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” 2014.gadā plānoto projekta aktivitāšu 
īstenošanai 247577 EUR (Divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro ) 
apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi. Aizņēmuma pa-
matsummas atmaksas uzsākšanas termiņš 2015.gada jūlijs, aizņēmuma atmaksas garantija – pašvaldības 
budžets.

Kārtējā Aglonas novada domes sēdē, kas notika 
28.maijā, tika izskatīti dažādi svarīgi jautājumi un 
pieņemti nozīmīgi lēmumi.

Sēdē tika apstiprināts Aglonas novada domes 
finanšu nodaļas nolikums „Par grāmatvedības or-
ganizāciju un kārtošanu”.

Apstiprināti Aglonas novada pašvaldības saisto-
šie noteikumi Nr. 9 “Grozījumi Aglonas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 “Aglo-
nas novada domes budžets 2014. gadam””.

Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un trene-
ru prēmēšanu par sasniegumiem 2013./2014.m.g. 
Pamatojoties uz Aglonas novada skolēnu, skolo-
tāju un treneru prēmēšanas nolikumu (apstiprināts 
domes sēdē 28.03.2014., protokols Nr.7,§ 7), Ag-
lonas novada dome nolēma veikt labojumus Ag-
lonas novada domes 2014. gada budžeta grozīju-
mu projektā, ar mērķi palielināt izglītības iestāžu 
budžetu skolēnu prēmēšanai.

Par sociālajiem jautājumiem. Pieņemts zināša-
nai saraksts par sociālo pabalstu piešķiršanu par 
kopējo summu 728.24 EUR. Izskatīti iedzīvotāju 
iesniegumi par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo 
platību sociālajās mājās un īres līgumu pagarinā-
šanu.

Par SIA “Cirīšu HES” Aglonas novada domes 
budžetā ieskaitīto dividenžu plānotās izlietošanas 
projektu

Saskaņā ar SIA Cirišu HES dalībnieku sapulces 
lēmumu 1/2014 no 16.04.2014., Aglonas novada 
pašvaldība kā SIA Cirišu HES kapitāldaļu turē-
tāja saņēmusi dividendēs par 2013.gadu summu 
119 521 EUR. Sēdē pieņemts lēmums apstiprināt 
no SIA “Cirīšu HES” saņemto dividenžu plāno-
tās izlietošanas projektu un izstrādāt grozījumus 
Aglonas novada domes 2014.gada pamatbudžeta 
ieņēmumos un izdevumos pa iestādēm, struktūr-
vienībām un projektiem 119521 EUR kopsummā.

Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegā-
dei paredzētā valsts budžeta finansējuma sadali 
Aglonas novada skolām

Sēdē tika apstiprināta piešķirtā finansējuma sa-
dale Aglonas novada izglītības iestādēm mācību 
literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2014.ga-
dam.

Par zivju nozveju
Izskatīti 9 Aglonas novada iedzīvotāju iesniegu-

mi un pieņemti lēmumi slēgt zvejas tiesību nomas 
līgumus 2014.gadam saskaņā ar likumdošanu.

Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem
Iskatīti vairāki iesniegumi par nekustamā īpašu-

ma sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu, 
par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu, 
par zemes nomas tiesību piešķiršanu, par nosau-
kuma piešķiršanu jaunbūvei. Tika apstiprināts 
piekrītošo pašvaldībai zemez vienību saraksts 
un veikta pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 
platību precižēšana. Tika izskatīts jautājums par 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bez-
strīda kārtībā un pieņemts lēmums piedzīt bez-
strīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli ar nokavējuma naudu.

Par ielu tirdzniecības organizēšanu 2014.gada 
12.-15.augusta svētkos

Sēdē tika izskatīts Aglonas bazilikas iesniegums 
par ielu tirdzniecības organizēšanu 2014.gada 
12.-15.augusta svētkos. Aglonas novada dome 
pieņēma lēmumu atļaut ielu tirdzniecības orga-
nizēšanu Aglonas bazilikai uz Aglonas bazilikas 
draudzei piederošās zemes, nosakot par atbildīgo 
amatpersonu Elvīru Ugaini, nodrošinot kārtību 
tirdzniecības organizēšanas vietā saskaņā ar esošo 
likumdošanu un iekasēt nodevu no tirdzniecības 
dalībniekiem saskaņa ar Aglonas novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem.

Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu
Izskatot jautājumu par komunālo maksājumu 

parādu parādu dzēšanu Grāveru un Kastuļinas 
pagastos, pieņemts lēmums dzēst komunālo mak-
sājumu parādu par summu 269,37 EUR sakarā 
ar dzīvokļu īrnieku nāvi un summu 731,56 EUR 
dzēst, pamatojoties uz to, ka parāda piedziņa nav 
iespējama (nav bijuši noslēgti līgumi par ūdens 
piegādes pakalpojuma saņemšanu), ar piedziņu 
sasitītie izdevumi pārsniedz parāda summas, līdz 
ar to parāda piedziņa nav lietderīga.

Dažādi jautājumi
Izskatīti Aglonas novada iedzīvotāju iesniegumi 

par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu un 
pieņemti lēmumi saskaņā ar esošo likumdošanu.

Aglonas novada domes sēdēs lemtais Решения Аглонской краевой думы

Jau trešo gadu pēc kārtas skaisti iekārtotu un sakoptu 
zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties kon-
kursam “Skaistākā lauku saimniecība 2014”, kuru kopīgi 
organizē Latvijas vadošais piena pārstrādes uzņēmums 
Food Union un žurnāls IEVAS
Māja. Šogad pirmo gadu pieteikumus var iesniegt ne ti-
kai saimniecību īpašnieki, bet ikviens to zinātājs, sadar-
bības partneris, kaimiņš, draugs vai rads.
 „Gaume, izpratne par sakoptu vidi un tradīciju pārman-
tojamību ir mūsu spēks un vienlaikus pārliecība par to, 
ka Latvijas zemē vienmēr būs visskaistākās lauku saim-
niecības,” uzsver un uz dalību konkursā aicina Latvijas 
Valsts prezidents, konkursa “Skaistākā lauku saimniecī-
ba 2014” patrons Andris Bērziņš.
“Sakopta lauku sēta gandrīz vienmēr nozīmē arī augstu 

darba ražīgumu. Tā mēs, Food Union, esam novērojuši 
ik dienu sadarbojoties ar teju 1000 piena piegādātājiem
no visas valsts. Tādēļ no sirds aicinām uz brīdi nolikt 
darbus pie malas un pieteikties nu jau par skaistu tradīci-
ju kļuvušajam konkursam “Skaistākā lauku saimniecība
2014”, papildina Food Union padomes priekšēdētājs un 
konkursa žūrijas loceklis Harijs Panke.
„Žurnāla IEVAS Māja lappusēs lepojamies ar skaistām 
un sakoptām lauku saimniecībām. Vēlamies atrast un 
godināt arvien vairāk šādas mājas un to saimniekus,” 
norāda Tīna Sidoroviča, žurnāla IEVAS Māja galvenā 
redaktore.
Konkursā aicināts pieteikties ikviens zemnieku saimnie-
cības īpašnieks, kurš veic lauksaimniecisko darbību un 
ir izveidojis skaistu, sakoptu lauku sētu. Lai pieteiktos, 

jāsūta zemnieku saimniecības nosaukums, saimnie-
ka vārds, uzvārds, adrese un kontakti, kā arī pieteicēja 
vārds, uzvārds un kontakti uz saimnieks@santa.lv līdz 
šī gada 30.jūlijam.
Konkursa “Skaistākā lauku saimniecība 2014” uzvarē-
tājs balvā no Food Union saņems apmaksātu braucienu 
divām personām uz Berlīnes Zaļo nedēļu – pasaules lie-
lāko starptautisko pārtikas, lauksaimniecības un dārzko-
pības izstādi 2015.gada 16.–25.janvārī, kā arī citas vēr-
tīgas dāvanas no Food Union un žurnāla IEVAS Māja. 
Visi konkursa finālisti tiks aicināti uz svinīgo apbalvoša-
nu īpašā pieņemšanā pie Valsts prezidenta.
Konkursā tiks vērtēts gan saimniecības tēls, sākot no 
ceļa rādītāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni pacel-
tam karogam, gan to, kā saimniekošana sadzīvo ar koptu 
dārzu.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta latviešu tradicionālo un 

kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, kā arī jaunām, 
neparastām idejām, atradumiem un risinājumiem. Par 
konkursa dalībniekiem tiks stāstīts žurnālā IEVAS Māja, 
IEVA un Ievas Dārzs. Detalizēts konkursa nolikums at-
rodams: www.manizurnali.lv

Papildu informācijai:
Linda Ļisicina,
Food Union sabiedrisko attiecību konsultante
E-pasts: linda.lisicina@hkstrategies.com
Tālr.: + 371 6724 0571
Mob. tālr.: + 371 2977 2050
Lauma Ozoliņa,
Mārketinga projektu vadītāja
SIA ”Žurnāls SANTA”
Tālr.: + 371 6 7006105
E-pasts: lauma.ozolina@santa.lv

Aicina pieteikties konkursam “Skaistākā lauku saimniecība 2014”

На внеочередном заседании Аглонской краевой думы, которое состоялось 21 мая, был рассмотрен во-
прос о получении кредита для реализации проекта «Развитие водного хозяйства в поселке Яунаглона 
Аглонского края». В соответствии с соглашением, заключенным 1 октября 2013 года между Аглонской 
краевой думой и Центральным агентством финансов и договоров о выделении софинансирования для 
реализации проекта Европейского социального фонда и Европейского фонда регионального развития, 
Аглонская краевая дума постановила взять кредит из средств ЕРАФ в Государственной кассе под проект 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095/104 «Развитие водного хозяйства в поселке Яунаглона Аглонского 
края» в размере 247577 евро (двести сорок семь тысяч пятьсот семьдесят семь евро) с установленной 
Государственной кассой процентной ставкой для реализации работ запланированных на 2014 год. Срок 
возврата займа 20 лет. Начальный срок выплаты займа июль 2015 года, гарантия возвращения основной 
суммы займа - бюджет самоуправления.

На очередном заседании Аглонской краевой 
думы, которое прошло 28 мая, были рассмотрены 
разные вопросы и приняты важные решения.

На заседании утвердили положение «Об орга-
низации и порядке ведения бухгалтерии» отдела 
финансов Аглонской краевой думы.

Утвердили обязательные правила Nr. 9 «По-
правки в обязательных правилах самоуправления 
Аглонского края Nr. 1 «Бюджет Аглонской крае-
вой думы на 2014 год»».

О премировании учащихся, учителей и тренеров 
за достижения в 2013/2014 учебном году. Осно-
вываясь на положение о премировании учащихся, 
учителей и тренеров (утвержденное на заседа-
нии думы 28 марта 2014 года, протокол Nr.7,§ 7) 
Аглонского края, дума решила внести изменения 
в проект поправок бюджета Аглонской краевой 
думы на 2014 год, с целью увеличить бюджет 
учебных заведений для премирования учащихся.

О социальных вопросах
Принят к сведению список на выделение жите-

лям социальных пособий на общую сумму 728,24 
евро. Рассмотрены заявления жителей с просьбой 
о постановке в очередь на жилую площадь в соци-
альных домах и о продлении срока договоров об 
аренде жилья.

О проекте использования перечисленных от 
ООО «Cirīšu HES» дивидендов в бюджет Аглон-
ской краевой думы

В соответствии с решением членов собрания 
ООО «Cirīšu HES» 1/2014 от 16 апреля 2014 года, 
самоуправление Аглонского края, как держатель 
частей капиталла ООО «Cirīšu HES», получило 
дивиденды за 2013 год в размере 119 521 евро. 
На заседании принято решение утвердить проект 
использования полученных от ООО «Cirīšu HES» 
дивидендов и разработать поправки бюджета 
Аглонской краевой думы на 2014 год по учрежде-
ниям, структурным единицам и проектам на об-
щую сумму 119 521 евро.

О распределении финансирования, предусмо-
тренного государством для приобретения учебной 
литературы и учебных средств школам Аглонско-
го края

На заседании было утверждено распределение 
выделенного государством финансирования учеб-
ным заведениям Аглонского края для приобрете-
ния учебной литературы и учебных средств шко-
лам края на 2014 год.

О рыболовстве
Было рассмотрено 9 заявлений от жителей 

Аглонского края и решено заключить договоры, 
подтверждающие права на отлов рыбы в 2014 году 
в соответствии с законом.

О недвижимой собственности и земельном во-
просе

Рассмотрено несколько заявлений жителей о 
разделе недвижимой собственности и присвое-
нии новых названий, о прекращении договора об 
аренде земли, о присвоении прав на аренду зем-
ли, о присвоении названия новому строению. Был 
утвержден список земельных единиц, принадле-
жащих самоуправлению и уточнена их площадь. 
На заседании рассмотрен вопрос о взыскании 
задолженности налога на недвижимую собствен-
ность в бесспорном порядке и решено взыскать 
задолженности по налогам с учетом штрафных 
санкций за неуплату налогов в срок.

Об организации торговли в период праздников с 
12-15 августа

На заседании рассмотрели заявление Аглонской 
базилики с просьбой разрешить организовать 
уличную торговлю на земле, принадлежащей при-
ходу Аглонской базилики, в период праздников с 
12-15 августа. Аглонская краевая дума приняла 
решение разрешить Аглонской базилике уличную 
торговлю на принадлежащей ей земле, назначив 
Элвиру Угайни ответственной за порядок в месте 
проведения уличной торговли в соответствии с 
законодательством, осуществляя сбор пошлины с 
участников торговли в соответствии с обязатель-
ными правилами Аглонской краевой думы.

О погашении долгов за коммунальные услуги
Рассмотрев вопрос о погашении долгов за ком-

мунальные услуги в Граверской и Кастулинской 
волостях, принято решение погасить долги на об-
щую сумму 269,37 евро в связи со смертью квар-
тиросъемщиков, сумму 731,56 евро погасить, ос-
новываясь на то, что взыскание долга невозможно 
(не был заключен договор о водоснабжении), так 
как расходы, связанные с взысканием долга пре-
вышают сумму долга и взыскание признано неце-
лесообразным.

Другие вопросы
Рассмотрены заявления жителей Аглонского 

края с просьбой аннулировать сведения о декла-
рированном месте жительства и приняты решения 
в соответствии с существующими законами.

Внеочередное заседание Аглонской краевой думы 21 мая

Очередное заседание Аглонской краевой думы 28 мая

2014. gada 21. maija domes ārkārtas sēdes aktualitātes

2014. gada 28. maija domes sēdes aktualitātes

Aglonas novada domes ārkārtas sēdē, kas notika 11. jūnijā, tika izskatīti daži jautājumi.
1.Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas Sporta skolā. Sedē apstiprināja maksas pakalpojumu iz-
cenojumus juridiskām personām, izsakot šādā redakcijā:

Telpu noma sporta nodarbībām 
(Sporta halle, Daugavpils iela 6b, Aglona, Aglonas novads) 

Euro (t.sk. PVN)

Juridiskām personām no viena cilvēka par vienu stundu 0,25 PVN 21% 0,05 
 Kopā 0,30 

Juridiskām personām par vienu stundu (cilvēku skaits līdz 80) 10,00 PVN 21% 2,10 
Kopā 12,10 

Juridiskām personām par vienu dienu (8 stundas) 75,00 PVN 21% 15,75 
Kopā 90,75 

Samaksa par telpām netiek paredzēta par Aglonas Sporta skolas telpu izmantošanu mācību un interešu izglī-
tības ietvaros un novada iestāžu rīkotajos pasākumos.
2.Par Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzraudzības ziņojuma sagatavošanu. Pie-
ņemts lēmums uzsākt uzraudzības ziņojuma izstrādi, apstiprinot Aglonas novada attīstības programmas 
2012.-2018.gadam uzraudzības ziņojuma komisiju. Par atbildīgo attīstības programmas uzraudzības ziņoju-
ma izstrādei apstiprināt Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāju Inetu Valaini.
3.Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšana. Sēdē 
nolemts uzsākt Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības un investīciju plāna ak-
tualizēšanu līdz 01.09.2014. un apstiprināt Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāju Inetu Valaini par 
atbildīgo Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēša-
nai. Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu 
protokoli

2014. gada 11. jūnija domes ārkārtas sēdes materiāli

На внеочередном заседании Аглонской краевой думы, которое состоялось 11 июня, было рассмотрено несколько вопросов.
1.О расценках платных услуг, предоставляемых Аглонской спортивной школой. На заседании были утверждены следующие  

расценки платных услуг для юридических лиц:

Аренда помещений для спортивных занятий 
(Спортивный зал, ул. Даугавпилс 6b, Аглона, Аглонский край) 

Евро (в том числе НДС)

Для юридических лиц с одного человека в час 0,25 НДС 21% 0,05
Всего: 0,30

Для юридических лиц  в час (до 80 лиц) 10,00 НДС 21% 2,10 
Всего: 12,10  

Для юридических лиц  в день (8 часов) 75,00 НДС 21% 15,75 
Всего: 90,75  

При использовании помещений Аглонской спортивной школы в учебных целях, кружков по интересам и  для проведения 
мероприятий, организованных учреждениями края, оплата аренды помещений не предусмотрена.
2.О подготовке отчета по реализации Программы развития Аглонского края в 2012-2018 годы. Принято решение утвердить 

комиссию по надзору разработки отчета  по реализации Программы развития Аглонского края в 2012-2018 годы, назначив 
ответственной за отчет руководителя Отдела развития и руководства проектами Инету Валайне.
3.Актуализация плана действий и инвестиций Программы развития Аглонского края в 2012-2018 годы.  Постановили начать 

актуализацию плана действий и инвестиций Программы развития Аглонского края в 2012-2018 годы до 1 сентября 2014 года 
и утвердить  руководителя Отдела развития и руководства проектами Инету Валайне ответственной за актуализацию плана 
действий и инвестиций Программы развития Аглонского края в 2012-2018 годы. Подробнее с решениями, принятыми на 
заседании думы, можно познакомиться на домашней странице www.aglona.lv / Novada dome/Sēžu protokoli

Внеочередное заседание Аглонской краевой думы 11 июня


