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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 
2013.gada 24.janvārī                                                                                                          Nr.1 
 

Sēde sasaukta plkst.16:30 
 

Sēdi atklāj plkst.16:30 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 10 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Antons Beķis, Andris Badūns,  

                                                                 Aivars Kluss, Anita Anna Bartuša, Ingūna Barkeviča,                    

                                                                 Didzis Vanags, Mārīte Mežiniece, Ainārs Streļčs,  

                                                                 Jānis Rutka. 
 

Sēdē nepiedalās – 3 novada domes deputāti:  Vadims Krimans (neierašanās iemesls nav   

                                                                              zināms), 

                                                                              Iveta Soldāne (darbā),   

                                                                              Andris Ruduks (neierašanās iemesls nav   

                                                                              zināms).                                                                                                  

                                                                                        

Uzaicinātās personas – novada domes juriste I.Gribuste. 

                                                                         

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 
 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, 

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – 1 

(J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:                               
 

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 
 

              1. Par  saistošajiem noteikumiem: 

      1.1. Par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2013.gadā. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
 

J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo ārkārtas sēdes dienas kārtība nav jāapstiprina.” 
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1.§ 

Par  saistošajiem noteikumiem: 

(Ziņo I.Gribuste) 
 

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2013.gadā. 

 

Debatēs piedalās: D.Vanags,  A.Streļčs. 

 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  1.panta otrās daļas 9.
1
 punktā 

un 2.
1
 daļā, 3.panta pirmās daļas ievaddaļā un 1.

4
 daļā, 8.panta piektajā daļā un 9.panta otrās 

daļas otrajā un trešajā teikumā pašvaldībām paredzētās tiesības, ja tās uzsāk piemērot ar 

2013.gadu, tiek īstenotas, ja līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 

2013.gadu, likuma "Par pašvaldībām" 46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdoti saistošie noteikumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, 

 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm: par – 9 (I.Reščenko, A.Beķis, 

A.Badūns, I.Barkeviča, A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – 1 

(J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:                               

 

       1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības 2013.gada saistošos noteikumus Nr.1   

          “Par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2013.gadā”. (Pielikumā) 

       2. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības 2013.gada saistošo noteikumu Nr.1   

           “Par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2013.gadā” paskaidrojuma   

           rakstu. (Pielikumā) 

       3. Nosūtīt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 ”Par nekustamā   

           īpašuma nodokli Aglonas novadā 2013.gadā” Vides aizsardzības un reģionālās   

           attīstības ministrijai zināšanai. 

       4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.16:40. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 
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