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
2014.gada 15.oktobrī

Nr.22

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj plkst.13.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Ingūna Barkeviča
Piedalās –
8 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs, Lolita Solima, Andris Girss,
Juris Butēvics, Igors Reščenko (no plkst.13:10),
Aleksandrs Dimpers, Feoktists Pušņakovs
Nepiedalās 1 Aglonas novada domes deputāti: Vadims Krimans (atvaļinājums)
Piedalās –
Pašvaldības struktūrvienību vadītāji
un administrācijas darbinieki: izpilddirektore I.Poga,
juristi – I.Klindžāne, D.Kuzņecovs,
iepirkumu speciālists M.Butēvics,
tūrisma informācijas konsultants L.Baškatova,
jauniešu lietu speciāliste I.Ukina,
Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs
Iedzīvotāja: E.Viļuma.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „ Par nekustamā īpašuma nodokļa
likuma atsevišķu normu piemērošanu Aglonas novadā (ziņo I.Klindžāne)
2. Par Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas
apstiprināšanu (ziņo I.Klindžāne)
3. Par grozījumiem Aglonas novada domes lēmumā no 08.10.2014. (protokola Nr.21. &1) par
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piedalīšanos projektu konkursā par projekta iesniegumu “ Tautu tērpu iegāde Aglonas
bazilikas kora skolas 5. – 9. klašu skolēnu korim.” (ziņo I.Ukina)
4. Par projektu „EUROPE CUISINE” (ziņo L.Baškatova)
5. Par iepirkuma procedūru rezultātiem (ziņo M.Butēvics)
6. Par dzesētavas (u) iegādei meža cūku liemeņu uzglabāšanai Āfrikas cūku mēra skartajā
teritorijā (ziņo D.Kuzņecovs)
Aglonas novada domē saņemts Elizabetes Viļumas 15.10.2014. iesniegums (reģ. 15.10.2014.,
Nr.2240), kurā tiek informēts, ka šī gada 15.oktobrī E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada domes
ārkārtas sēdē un veiks video filmēšanu ar mērķi sabiedrības interešu aizstāvībai.
1.§
Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa
likuma atsevišķu normu piemērošanu Aglonas novadā”
(ziņo I.Klindžāne)
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA LIKUMA ATSEVIŠĶU NORMU PIEMĒROŠANU AGLONAS NOVADĀ” ,
konstatēts:
(1) Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes
saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4daļu (vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no
kadastrālās vērtības, ja tas noteikts saistošajos noteikumos) 3.panta 1.6daļu - būvi, kuras būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos
saistošajos noteikumos
(2) Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu - pašvaldība,
pieņemot saistošos noteikumus, tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža;
(3) Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, tiesīga noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas),
kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot
garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 45. pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta 1.4 un 1.6daļu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 58. un
59.punktu
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14 „PAR NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKUMA ATSEVIŠĶU NORMU PIEMĒROŠANU AGLONAS
NOVADĀ” (Pielikums Nr. 1).
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2.§
Par Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas apstiprināšanu
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(ziņo I.Klindžāne)
Izskatot jautajumu par Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietas izpildītājas
apstiprināšanu amatā, konstatēts:
(1) Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atradīsies prombūtnē no 2014.gada
___.oktobra.
(2) Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts paredz, ka tikai dome var iecelt
amatā vai atbrīvot no amata iestāžu vadītājus un citas amatpersonas. „Civilstāvokļa aktu
likuma” 12.panta pirmā daļa nosaka, ka dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas ieceļ amatā pēc
saskaņošanas ar Dzimtsarakstu departamentu.
(3) Saskaņā ar LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta 2014.gada 8.oktobra vēstuli Nr.
16.203/2030 „Par Aglonas novada dzimtsarakstu vadītājas pienākumu izpildītāju”,
departaments neiebilst Ineses Rutkas iecelšanai dzimtsarakstu nodaļas vadītajas pienākumu
izpildītājas amatā.
(4) Inese Rutka strādājusi Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā no 1999.gada līdz 2014.gadam,
labi pārzina dzimtsarakstu nodaļas darbu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, „Civilstāvokļa aktu
likuma” 12.panta pirmo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Iecelt Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietas izpildītājas amatā Inesi
Rutku, personas kods XXX, no 2014.gada 22.oktobra uz dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
prombūtnes laiku.
2. Nosūtīt Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam novada domes lēmumu un
Ineses Rutkas paraksta paraugu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par grozījumiem Aglonas novada domes lēmumā no 08.10.2014. (protokola Nr.21. &1) par
piedalīšanos projektu konkursā par projekta iesniegumu “ Tautu tērpu iegāde Aglonas
bazilikas kora skolas 5. – 9. klašu skolēnu korim.”
(Ziņo: I. Ukina)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Aglonas novada domes lēmumā no 08.10.2014. ( protokola Nr.21. &1)
1.1. 1. punktā un izteikt pēdējo teikumu sekojošā redakcijā:
„ Projekta kopējās izmaksas EUR 8796,60 (ar PVN), projekta attiecināmās izmaksas
7114,36 EUR, neattiecināmās izmaksas 1 682, 24 EUR, pašvaldības līdzfinansējums
10 % - 711, 44 EUR” .
1. 2. 2.punktā aizstāt summu „ 2253.67 EUR” uz „ 2393.68 EUR” .
2. 3. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
„ Uzdot iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru projekta aktivitātēm “ Tautu
tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5. – 9. klašu skolēnu korim.”
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Ierodas I.Resčenko (plkst.13.10)
4.§
Par projektu „EUROPE CUISINE”
(ziņo L.Baškatova)
2013.-2014. gadā sekmīgi tika realizēts projekts „Kulināro pakalpojumu uzlabošana
Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA
CUISINE). Projektā tika iesaistīti 5 Aglonas novada uzņēmumi: Aglonas maizes muzejs, lauku
māja „Upenīte”, viesu māja „Mežinieku mājas”, viesu māja „Aglonas Cakuli” un kafejnīca
„Turība”.
Šogad Eiropas Komisija ir izsludinājusi jaunu projektu konkursu “EUROPE CUISINE”,
prioritātē “Cultural & Industrial heritage products”. Projekta iesniegšanas termiņš 21.10.2014.
Projekta veidlapa tiks sagatavota balstoties uz EK noteikumiem un vadlīnijām - Guide for
Applicants - 127-G-ENT-PPA-14-7722.
Līdz ar to šiem uzņēmumiem tiks dota iespēja piedalīties plānotajās projekta aktivitātēs un
izmantot projekta ietvaros iegādātās mantas.
Projekta “EUROPE CUISINE” ietvaros biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs”
plāno:
1) popularizēt Latgales kulinārā mantojuma maršrutu, organizējot iepazīšanas braucienu tūrisma
kompānijām un masu mediju pārstāvjiem no projekta partneru valstīm (kopā 42 pārstāvjiem),
2) sagatavot un izdot kulinārā mantojuma maršrutu un brošūru, kurā tiks apkopoti visi Latgales
kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumi,
3) organizēt 3 dažādas tematiskas apmācības Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmējiem,
4) organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Polijas reģionu Kujawsko-Pomorskie Latgales
kulinārā mantojuma tīkla uzņēmējiem,
5) organizēt Latgales kulinārā mantojuma festivālu, speciāli šim mērķim paredzot iegādāties
mobilo virtuvi un 2 teltis. Jāatzīmē, ka pēc projekta noslēguma visi Latgales kulinārā
mantojuma tīkla uzņēmumi varēs izmantot projektos ietvaros iegādāto virtuvi un teltis, lai
piedalītos pasākumos un popularizētu Latgales kulināro mantojumu.
Kopējais projekta budžets ir paredzēts 250 000,00 EUR, tajā skaitā biedrības provizoriskais
budžets tiek plānots 65000,00 EUR. Saskaņā ar projektu konkursa nosacījumiem, ja projekts tiks
apstiprināts, tad būs nepieciešams līdzfinansējums 25% apmērā no projekta budžeta, t.i. 16250,00
EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto biedrība “Latgales kulināra mantojuma centrs” lūdz
Aglonas novada domi atbalstīt šī projekta ideju un 2015.gada pašvaldības budžetā paredzēt
līdzfinansējumu šim projektam 2195,00 EUR apmērā. Šī summa ir aprēķināta proporcionāli
sadalot nepieciešamo līdzfinansējuma summu ar kopējo Latgales kulināra mantojuma tīkla
dalībnieku skaitu un sareizinot ar Aglonas novada kulinārā mantojuma uzņēmumu skaitu (16250,00
EUR/37 Latgales uzņēmumiem x 5 Aglonas novada uzņēmumiem = 2195,00 EUR).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu un 21.panta 1.daļas
27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers, I.Reščenko, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piedalīties kā partnerim projektā „ EUROPE CUISINE”, prioritātē “Cultural &
Industrial heritage products”.
2. Piešķirt līdzfinansējumu 2195,00 EUR apmērā un paredzēt finansējumu projektam 2015.
gada Aglonas novada domes budžetā.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par iepirkuma procedūru rezultātiem
(ziņo M.Butēvics)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers, I.Reščenko, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija veikusi tirgus izpēti „Zvērinātā revidenta
pakalpojumiem Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādē” un piešķir līguma
slēgšanas tiesības SIA “Aktīvs M Audits”, sakarā ar to, ka pretendents atbilst noteiktajām
prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Noslēgt līgumu ar SIA “Aktīvs M Audits”, Reģ. Nr. 42403014203, juridiskā adrese:
Rēzekne, Dārzu iela 18, LV-4601, par „ Zvērinātā revidenta pakalpojumu saņemšanu
Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs” . Piedāvājuma summa EUR
3500.00 (bez PVN 21%)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6§
Par dzesētavas (u) iegādei meža cūku liemeņu uzglabāšanai
Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā
/Ziņo: D.Kuzņecovs /
AS „Latvijas Valsts meži” ir veikuši ziedojumu valsts atbalstam pašvaldībām dzesētavu
iegādei 970 000 euro apmērā (visai LV teritorijai). Finansējums paredzēts pašvaldībām, kas atrodas
Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās, lai uzglabātu meža cūku liemeņus. Pieteikumi jāiesniedz
Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centros, jāslēdz līgums un piešķirtais finansējums tiek
izmaksāts avansā pilnā apmērā. Kopējo finansējuma apjomu sadalīs starp pašvaldībām, kuras būs
pieteikušās šim atbalstam – proporcionāli to administratīvo teritoriju platībai. Finansējums 3
mēnešu laikā ir jāizlieto dzesētavu iegādei. Līdz 5% pieļaujams izlietot materiāliem biodrošības
pasākumu realizēšanai. Pēc dzesētava (u) iegādes Aglonas novada dome slēdz līgumu ar mednieku
biedrībām par medību produkcijas glabāšanu.
Obligātu prasību dzesētavu skaita un izvietojuma ziņā nav. Pašvaldības var pašas pieņemt
lēmumu par iegūtā finansējuma izlietojumu, atbilstoši tā apjomam un dzesētavu cenām – iegādāties
izmērā mazākas un vairāk, vai lielākas, bet pēc skaita mazāk. Par dzesētavu izvietojumu,
pieejamību, kā arī specifiskiem lietošanas nosacījumiem, lemj pašvaldība. Svarīgi, lai dzesētavu
lietotāji būtu mednieki un tajās tiktu glabāta tikai un vienīgi medību produkcija – arī pēc mēra
pārdzīvošanas. Kā arī dzesētavas lietošanas maksā (ja tāda tiktu noteikta) nedrīkst būt peļņas
komponente – tikai pašizmaksa.
Ja pašvaldība iegādājas saldētavu, tad ir jāņem vērā šādi kritēriji:
1)
ietilpība no 2 līdz 6 nesadalītu pieaugušu meža cūku liemeņiem;
2)
temperatūras režīms (0 līdz +7oC);
3)
uzglabāšana uzkarinātā veidā.
2014.gada 09.septembrī tika noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu ar Lauku atbalsta
dienestu un Aglonas novada domi un 16.09.2014. tika pārskaitīts finansējums 6056,18 Euro
apmērā.
Sagatavotais lēmumprojekts:
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Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkumu procedūru dzesētavas (u) iegādei meža cūku liemeņu uzglabāšanai Āfrikas cūku mēra
skartajā teritorijā.
2. Finansējumu dzesētavu iegādei meža cūku liemeņu uzglabāšanai paredzēt no Lauku atbalsta dienesta
saņemtā atbalsta 6056,18 Euro.

Debatēs piedalās O.Šatilovs, I.Rešcenko, A.Girss, L.Solima, I.Poga
O.Šatilova priekšlikums – iegādāties 4 dzesētavas, t.i., katrai pārvaldei pa vienai.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un Aglonas novada domes Iepirkumu
komisijas nolikumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, L.Solima,
J.Butēvics, A.Girss, A.Dimpers,F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkumu procedūru 4 dzesētavu iegādei meža cūku liemeņu uzglabāšanai
Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā.
2. Finansējumu dzesētavu iegādei meža cūku liemeņu uzglabāšanai paredzēt no Lauku
atbalsta dienesta saņemtā atbalsta 6056,18 EUR.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Tika veikts novada domes ārkārtas sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.13.30.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.BARKEVIČA

Protokols parakstīts 2014.gada 16.oktobrī.
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