LATVIJAS REPUBLIKA
AGLONAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304 Tālr./fakss +371 65324573 www.aglona.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2013.gada 2.oktobrī

Nr.20

Sēde sasaukta plkst.14:00
Sēdi atklāj plkst.14:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Juris Butēvics, Aleksandrs Dimpers,
Vadims Krimans, Feoktists Pušņakovs, Igors Reščenko,
Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītājas vietniece M.Lazdāne,
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
V.Krimans, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Par mērķdotāciju sadali. /ziņo M.Lazdāne/
2. Par pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu. /ziņo M.Lazdāne/
3. Par budžeta grozījumiem. /ziņo M.Lazdāne/
4. Par Aglonas novada domes Sociālā dienesta nolikumu. /ziņo Ā.Perševica/
5. Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (27.08.2013., Nr.2267).
/ziņo O.Šatilovs/
6. Par iepirkuma rezultātiem. /ziņo I.Poga/
7. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma izbeigšanu. /ziņo I.Poga/
7.1. SIA „Almera” iesnieguma izskatīšana.
8. Par nedzīvojamo telpu nomu. /ziņo I.Poga/
8.1. SIA „Dinsel” iesnieguma izskatīšana.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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1.§
Par mērķdotāciju sadali.
/Ziņo M.Lazdāne/

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
V.Krimans, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu Aglonas novada izglītības iestādēm 2013.gada septembrim –
novembrim.
1.1. Mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai sadalījums Aglonas
novada PII un skolām 2013.gada septembrim – novembrim.

Skolas nosaukums
1
Aglonas PII
Grāveru pamatsk.
Priežmalas pamatsk.
Šķeltovas pamatsk.

Faktiskai
s bērnu
skaits no
5 g. uz
D/a
Piemaksa D/a fonds
03.09.201 fonds
3.kvalit.
mēnesī
pakāpei
kopā
3.
mēnesī
2
3
4
5
1114
63
1177
40
195
195
7
445
445
16
306
27
333
11
74

Kopā novadā

2060

90

2150

Atlīdzība Atlīdzība
2013.g.
mēnesī septembr
kopā ar
ī soc.nod. novembr
ī kopā
24,09%
6
7
1461

4383

242

726

552

1656

413

1239

2668

8004

1.2. Mērķdotācijas sadale pamata un vispārējās vid. izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksasai Aglonas novada skolām 2013.gada septembrim – novembrim.

Skolas
nosaukums
1
Aglonas
vidusskola
Grāveru pamatsk.
Priežmalas
pamatsk.
Šķeltovas
pamatsk.
Aglonas
internātvidusskola
Aglonas katoļu
ģimnāzija
Kopā novadā

Faktiskai
s skolēnu
skaits uz
03.09.20
13.
2

Normētais
skolēnu sk.
3

D/a fonds
mēnesī
4

Piemaksa
3.kvalit.
pakāpei

Piemaksa
4.kvalit.
pakāpei

496

Atlīdzība
mēnesī
kopā ar
soc.nod.
24,09%
5

Atlīdzība
2013.g.
septemb
rī novembr
ī kopā
6

10045
1676

12465
2080

37395
6240

D/a fonds
mēnesī
kopā

166
28

166,25
29,68

9203
1643

346
33

49

53,20

2945

33

2978

3695

11085

38

39,68

2197

157

2354

2921

8763

288,81

15988

569

17053

21161

63483

94
9
384

496

1.3. Apstiprināt mērķdotāciju Aglonas internātvidusskolai pedagogu darba samaksai un
VSAO iemaksām 2013.g. septembrim – novembrim 47784 Ls, t.sk. piemaksa par 3.kvalit.
pakāpi 1365 Ls, uzturēšanas izdevumiem 30387 Ls, kopā skolai 78171 Ls.
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1.4. Mērķdotācijas (interešu izglītības) sadale Aglonas novada skolām 2013.g. septembrim –
novembrim.

Skolas nosaukums
1
Aglonas vidusskola
Grāveru pamatsk.
Priežmalas pamatsk.
Šķeltovas pamatsk.
Aglonas internātvidusskola
Aglonas katoļu ģimnāzija
Kopā novadā

Faktiskais
skolēnu
skaits uz
03.09.2013.
2
166
28
49
38
94
9
384

D/a fonds
mēnesī
3
428
72
127
98
243
23
991

Piemaksa
3.kvalit.
pakāpei
4
6
4
2
11

Piemaksa
4.kvalit.
pakāpei
5
21

23

21

D/a fonds
mēnesī
kopā
6
455
76
129
109
243
23
1035

Atlīdzība
mēnesī
kopā ar
soc.nod.
24,09%
7
565
94
160
135
302
29
1285

Atlīdzība
2013.g.
septembrī
novembrī
kopā
8
1695
282
480
405
906
87
3855

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
/ziņo M.Lazdāne/

Debatēs piedalās: I.Reščenko, I.Poga, V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
V.Krimans, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pedagogu tarifikācijas:
Aglonas vidusskola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, direkt.d/a)
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija, interešu izgl.)
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( pašvaldības finansējums)

9313.39 LVL
721.00
454.81 LVL
810.00

Grāveru pamatskola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, 5-6 g)
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija, interešu izglītība)
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( pašvaldības finansējums)
- pedagogu tarifikācija Nr.5 ( privātais finansējums.)
Priežmalas pamatskola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, 5-6.g)
- pedagogu tarifikācija Nr. 3 (mērķdot.,interešu izgl.)
- pedagogu tarifikācija Nr.4 ( pašvald.fin.)
- pedagogu tarifikācija Nr.5 ( pašvaldības finan., pirmssk.)
- pedagogu tarifikācija Nr.6 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.7 (mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.8 ( mērķdotācija, 5-6.g)
Šķeltovas pamatskola:
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195.00
76.00
326.05
313.94
2977.86 LVL
445.00
199.00
384.43
252.00
80.00
160.00
46.67
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- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, interešu izglītība)
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija, 5-6 g)
- pedagogu tarifikācija Nr. 4 (pašvaldības finansēj.)

2353.71 LVL
105.60
330.20
359.40

Aglonas novada PII:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( valsts budžeta merķdotācija))
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( pašvald.finansēj.,vaditajai.)
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( pašvaldības finans.)

1176.95 LVL
492.00
1533.99

Aglonas sporta skola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 (pašvaldības finansējums)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 (pašvaldības finansējums)
- pedagogu tarifikācija Nr.3 (pašvaldības fin. Ar 01.10.2013)

297.43 LVL
349.04
349.04

Aglonas bazilikas kora skola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 (valsts budžeta dotācija)
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( pašvaldības finansējums)

1931.19 LVL
941.99

Aglonas internātvidusskola:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 ( mērķdotācija)
11300.65 LVL
- pedagogu tarifikācija Nr.2 ( mērķdotācija, direktora d/a)
621.94
- pedagogu tarifikācija Nr.3 ( mērķdotācija, interešu izgl.)
228.58
- pedagogu tarifikācija Nr.4 (mērķdotācija)
512.72
- pedagogu tarifikācija Nr.5 ( mērķdotācija, interešu izgl.no 09.09.) 282.87
Aglonas katoļu ģimnāzija:
- pedagogu tarifikācija Nr.1 (mērķdotācija, interešu izgl.)
23.00
2. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba algas 2013./2014.māc.g. par periodu no 2013.g.
2.septembra līdz 30.novembrim.
Izglītības iestādes
nosaukums
Aglonas vidusskola
Grāveru
pamatskola
Priežmalas
pamatskola
Šķeltovas
pamatskola
PII
Aglonas sporta
skola
Aglonas bazilikas
kora skola
Aglonas
internātvidusskola

Darba alga
mēnesī
513.00
316.85

t.sk. mērķdotācija

pašvaldības
finansējums

513.00
196.80

120.05

455.85

406.65

49.20

362.11

263.71

98.40

492.00
246.00

492.00
246.00

492.00

492.00

535.0

LR KM
finansējums

535.00

3.Izglītības iestāžu vadītāju darba algas pārskatīt Direktoru padomē un Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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3.§
Par budžeta grozījumiem.
/ziņo M.Lazdāne/

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans.
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu,
‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „ Grozījumi Aglonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Aglonas novada domes budžets
2013.gadam””.
Par Aglonas novada budžetu 2013.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.pantu
Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2013.gada budžetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā pamatbudžeta
grozījumus ieņēmumos 208993 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk.
grozījumi, ir 2775811 lati (tajā skaitā konsolidācija - 361006 lati), aizņēmumu saņemšana: 233235 lati,
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 267716 lati. Pamatbudžeta ieņēmumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu
saņemšana) ir 3276762 lati (tajā skaitā konsolidācija -361006 lati);
1.2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā pamatbudžeta
grozījumus izdevumos 143777 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk.
grozījumi, ir 3160491 lati (tajā skaitā konsolidācija -361006 lati), aizņēmumu atmaksa 111092 lati,
atlikums gada beigās, ar grozījumiem (mīnus 484 lati), sastāda 5179 lati. Pamatbudžeta izdevumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir
3276762 lati (tajā skaitā konsolidācija -361006 lati);
1.3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2013.gads’’(6.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2013. gads’’ (7.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013. gads’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu
sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
1.4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.1Pārvaldes 7.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 7.ailē (izdevumu funkcionālās
klasifikācijas kodiem).
1.5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.
2.1. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013.gada konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu
kopsumma ar atlikumu gada sākumā ir 139519 lati.
2.2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013.gada konsolidētā speciālā budžeta
grozījumus izdevumos starp klasifikācijas kodiem.
2.3. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) izdevumi ar grozījumiem 137866 lati. Speciālā
budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) izdevumu kopsumma, t.sk. atlikums, ir 139519 lati. Pielikums
Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams
Saistošajiem noteikumiem.
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2.4. Speciālais budžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā
Nr.3- SB 10.ailē. Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikuma Nr.3- SB 11.ailē (ieņēmumu
klasifikācijas kodiem, izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem). Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’ ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un
pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
3.1. Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta
grozījumiem, tajā skaitā:
Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2013.gads’’;
Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’
Kancelejas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4.1. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu grozījumu projektu
‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu grozījumu projektu ‘’Pielikums Nr.2-Pārvaldes’’, Aglonas
internātvidusskolas 26.09.2013.iesniegumu Nr.1-12/79 ‘’Par grozījumiem ieņēmumu un izdevumu
tāmē’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1
PAMATBUDŽETS, 2013.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.
3.2. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta grozījumu kopsavilkumu
pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā iekļauts Aglonas novada domes
konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2013.GADS’’, pievienot domes sēdes
protokola pielikumos.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par Aglonas novada domes Sociālā dienesta nolikumu.
/ziņo Ā.Perševica/

Debatēs piedalās: V.Krimans.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
V.Krimans, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes Sociālā dienesta nolikumu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
V.Krimans, F.Pušņakovs, L.Solima, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku 2010.gada 1.marta apstiprinātais
Aglonas novada domes Sociālā dienesta nolikums.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (27.08.2013., Nr.2267).
/ziņo O.Šatilovs/
Saņemts Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegums (27.08.2013., Nr.2267), kurā lūdz
apstiprināt grozījumus Šķeltovas pamatskolas nolikumā (apstiprināts Aglonas novada domē, 2009.gada
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10.jūlijā, sēdes prot. Nr.4).

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans),
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Šķeltovas pamatskolas 2009.gada 10.jūlija nolikumā (apstiprināts Aglonas
novada domes sēdē, prot. Nr.4, §6).

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par iepirkuma rezultātiem.
/Ziņo I.Poga/
6.1. „Zvērinātā revidenta pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē, tās
struktūrvienībās un iestādēs”.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
V.Krimans, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka izvērtējot iesniegtos piedāvājumus pašvaldības pasūtījumam „Zvērinātā
revidenta pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs”, iepirkuma
komisija par pakalpojuma sniedzēju izvēlas SIA „Aktīvs M Audits”, reģ. Nr.42403014203, juridiskā
adrese – Dārzu iela 18, Rēzekne, LV-4601, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Slēgt līgumu ar SIA „Aktīvs M Audits”, reģ. Nr.42403014203, juridiskā adrese – Dārzu iela 18,
Rēzekne, LV-4601, pasūtījuma „Zvērinātā revidenta pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē,
tās struktūrvienībās un iestādēs”, realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 2450 (bez PVN 21%). Kopējā
līguma summa ar PVN 21% Ls 2964,50.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
PAR NEDZĪVOJAMĀS TELPAS NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU.
/Ziņo I.Poga/
7.1. SIA „ALMERA 7” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA.
Izskatot SIA „ALMERA 7”, reģistrācijas Nr. 41503043500, juridiskā adrese Brīvības iela 2-7, Krāslava,
Krāslavas novads, valdes locekļa Jurija Prihodjko 2013.gada 2.septembra iesniegumu (reģistrēts 03.09.2013.
Nr.4-11/2318) par nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 11, Šķeltovā, Šķeltovas pagastā, Aglonas novadā,
nomas līguma izbeigšanu, konstatēts:
(1) 2010.gada 15.septembrī noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums ar SIA „Almera 7” kā nomnieku par
telpu 100 kv.m platībā Daugavpils ielā 11, Šķeltovā, Šķeltovas pagastā, Aglonas novadā nomu ar mērķi –
veikala darbības nodrošināšana (nomas līgums Nr. 3). Noteikta nomas maksa Ls 0,20 par 1 kv.m mēnesī, tai
skaitā PVN.
(2) Nomas līguma termiņš bija noteikts līdz 2015.gada 15.septembrim.
(3) Pēc iesnieguma saņemšanas veikts galīgais aprēķins un Nomnieks pilnībā apmaksājis visus rēķinus.
Pretenziju pret Nomnieku pašvaldībai kā Iznomātājam nav.

Debatēs piedalās: V.Krimans.
Saskaņā ar nomas līguma punktu Nr. 4.6, kurš paredz, ka Nomnieks var izbeigt nomas līgumu pirms termiņa,
4 nedēļas iepriekš paziņojot par to Iznomātājam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.b) punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
V.Krimans, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt 2010.gada 15.septembra nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 11, Šķeltovā, Šķeltovas
pagastā, Aglonas novadā nomas līgumu Nr. 3, kas noslēgts ar SIA „Almera 7” no 2013.gada
2.oktobra.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
PAR NEDZĪVOJAMO TELPU NOMU.
/Ziņo I.Poga/
8.1. SIA „DINSEL” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA.
Izskatot SIA „DINSEL”, reģistrācijas Nr. 41503065546, juridiskā adrese Teātra iela -5, Krāslava, Krāslavas
novads, valdes locekļa Jurija Prihodjko 2013.gada 2.septembra iesniegumu Nr. 13/3 (reģistrēts 03.09.2013.
Nr.2319) par telpu nomu Daugavpils ielā 11, Šķeltovā, Šķeltovas pagastā, Aglonas novadā, konstatēts:
(1) Pēc iepriekšējā Nomnieka SIA „Almera 7” rakstiska iesnieguma par nomas līguma izbeigšanu pirms
termiņa, pieņemts lēmums – izbeigt nomas līgumu no 2013.gada 2.oktobra.
(2) Veikts galīgais aprēķins un iepriekšējais Nomnieks SIA „Almera 7” pilnīgi apmaksājis visus
rēķinus.
(3) Nomas maksa par telpām nosakāma saskaņā ar „Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu
nomas noteikumiem” Nr. 3 (2010.gada 26.maijā), par tirdzniecības uzņēmumu telpām nomas maksa
ir Ls 0,77 par 1 kv.m mēnesī (3.1.punkts). ņemot vērā to, ka telpas nav pilnībā labiekārtotas (nav
apkures), var piemērot koeficientu 0,8 (noteikumu 3.2.punkts), līdz ar to nomas maksa mēnesī
sastāda Ls 0,62 par 1 kv.m.
Debatēs piedalās: O.Šatilovs, V.Krimans, L.Solima.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.b) punktu, MK noteikumiem Nr.515 (2010.gada 8.jūnijā) „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”, „Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem” Nr. 3 (2010.gada
26.maijā),

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
V.Krimans, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. No 2013.gada 2.oktobra noslēgt nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 11, Šķeltovā, Šķeltovas pagastā,
Aglonas novadā (platība – 100 kv.m) nomas līgumu ar SIA „DINSEL” veikala darbībai uz 12
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu Ls 0,62 par 1 kv.m mēnesī (plus PVN).
3. Nomniekam patstāvīgi slēgt līgumu ar A/S „Sadales tīkls” par elektroenerģijas piegādi.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.14:40.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA
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Protokols parakstīts 2013.gada 3.oktobrī.
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