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Kārtējā Aglonas novada domes sēdē, kas notika 25. 
aprīlī, pieņemti vairāki nozīmīgi lēmumi, izskatīti da-
žādi svarīgi jautājumi.

Apstiprināti Aglonas novada domes saistošie notei-
kumi Nr. 8 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Jidausa ezerā 2014.-2016. gadā” un šo noteikumu 
paskaidrojuma raksts.

Apstiprināts Aglonas novada domes administrācijas 
2013. gada pārskats.

Aglonas novada domes konsolidētais 2013. gada 
pārskats.

Aglonas internātvidusskolas 2013. gada pārskats.
Vadības ziņojums par Aglonas novada domes 2013. 

gada pārskatu.
Aglonas novada domes transporta nodaļas noli-

kums.
Sakarā ar MsWindows&Office akadēmisko licen-

ču nomas līguma Nr.P1400-20110513 no 2011.gada 
1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim, termiņa beigām-
nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu, sasaukt Direkto-
ru padomi, pieaicinot skolu datorspeciālistus, dator-
sistēmu tehniķi J.Rutku un Finanšu nodaļas vadītāju 
V.Lielcepuri, lūgt izstrādāt un iesniegt priekšlikumus.

Tika izskatīts un apstiprināts novada pašvaldības 
mežaudžu inventarizācijas plāns 2014.-2018. gadam.

Par iepirkumiem
Pieņemts lēmums Zemkopības ministrijas izsludi-

nātajā projektu iesniegumu iesniegšanas pirmās kār-
tas Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai 
un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 
kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” projektam „Ziv-
ju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Il-
zas, Karašu un Saviņu ezeros” izsludināt iepirkuma 
procedūru: Līdaku mazuļu iegāde.

Domes sēdē izskatīja transporta nodaļas vadītāja 
D.Zukula iesniegumu un sagatavoto lēmumprojek-
tu par transportlīdzekļa iegādi Aglonas novada ceļu 
uzturēšanas vajadzībām. Nolēma uzdot iepirkumu 
komisijai izstrādāt specifikāciju, veikt iepirkuma pro-
cedūru.

 Par sociālajiem jautājumiem
Pieņemts zināšanai saraksts par sociālo pabalstu 

piešķiršanu aprīļa mēnesī, kopējā summa – 1016,15 
EUR.

Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi par uzņemšanu 
rindā uz dzīvojamo platību un sociālo dzīvokļu īres 
līgumu pagarināšanu.

 Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem
Izskatīti vairāki iesniegumi par zemes nomas līgu-

ma pagarināšanu un par zemes nomas tiesību piešķir-
šanu.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, jaunu nosauku-
mu piešķiršanu, zemes ierīcības projektu izstrādi, par 
pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību nodošanu 
rezerves zemes fondā.

Iesniegums par izpērkamās zemes vērtību, pama-
tojoties uz LR MK 22.09.2008. noteikumu Nr.787 
„Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas 
kārtība” 6.punktu un pielikuma 2.punktu, pieņemts 
lēmums samazināt samaksu izpērkamajai zemes vie-
nībai par 50% no kopējās izpirkšanas vērtības.

Izskatīts Valsts zemes dienesta iesniegums “Par 
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām 
zemes vienībām”, saskaņā ar likumu „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprinā-
šanu zemesgrāmatās” pieņemts lēmums par zemes 
vienību piekritību pašvaldībai, kā arī tika precizēts 
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību saraksts.

Par nodokļu norakstīšanu
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un node-

vām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, šā panta trešo 
daļu – nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – 

nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav 
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļa parādu, 
kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu, saskaņā ar 
Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 
4.punktu, Aglonas novada dome nolēma dzēst Grāve-
ru un Kastuļinas pagastu iedzīvotāju nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma 
naudu, jo tie ir objektīvi neatgūstami un norakstāmi.

Par LAD projektu SAC “Aglona”
Aglonas novada dome nolēma atkārtoti piedalīties 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 
4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādoša-
na un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātē: Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 
3.Rīcība “Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstībai ne-
pieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo piln-
veidošanai, spēju attīstības procesa nodrošināšanai” 
projektu konkursā ar projekta iesniegumu “SAC 
“Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināša-
nas un jumta seguma nomaiņas darbi”, ar samazinātu 
finansējumu, kur projekta kopējās izmaksas 7389,80 
EUR, attiecināmās izmaksas – 5063,68 EUR, no 
tām 10 % atbalsta pretendenta finansējums – 506,37 
EUR, neattiecināmās izmaksas – 1282,53 EUR, Ag-
lonas novada domes līdzfinansējums – 1043,59 EUR. 
Aglonas novada dome līdzfinansē projektu par kopē-
jo summu 2832.49 EUR no līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem.

Par SIA “Preiļu slimnīca” lūgumu izskatīšanu
Izskatot jautājumu par SIA “Preiļu slimnīca”, reģis-

trācijas Nr. 40003244761, 2014.gada 3.janvāra vēs-
tulēm: par dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanu 
Nr. 1.1.-18/2; par finansējumu ārstniecības aparatūras 
iegādei Nr. 1.1.-18/3; par pašvaldību līdzfinansējumu 
Nr. 1.1.-18/4 (reģistrētas 28.03.2014. Nr. 708), Aglo-
nas novada dome nolēma:

atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam piešķirt līdz-
finansējumu sakarā ar piedalīšanos KPFI projekta IV 
kārtā;

atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam piešķirt fi-
nansējumu ārstniecības aparatūras iegādei 2014.gadā;

atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam apmaksāt ar 
dzemdību nodaļas darbību radušos zaudējumus.

Par zivju nozveju
Izskatīti 15 Aglonas novada iedzīvotāju iesniegumi 

un pieņemti lēmumi slēgt zvejas tiesību nomas līgu-
mus 2014. gadam saskaņā ar likumdošanu.

Dažādi jautājumi
Izskatīts 1 iesniegums par atļaujas izsniegšanu koku 

un krūmu novākšanai no lauksaimniecībā izmanto-
jamās platības un pieņemts lēmums atļaut veikt šos 
darbus.

Izskatīts viens iesniegums un pieņemts lēmums pie-
šķirt apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu.

Izskatīts iesniegums un pieņemts lēmums atļaut 
Aglonas novada biedrībai “Neaizmirstule” organi-
zēt dienas nometni “Raibā pasaule” nomātajās telpās 
Aglonas vidusskolā Daugavpils ielā – 6, Aglonā, Ag-
lonas pagastā, Aglonas novadā no 2014.gada 16.jū-
nija līdz 20. jūnijam un no 30.jūnija līdz 4.jūlijam, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu.

Saņemta informācija par 2014. gada 16. aprīļa SIA 
„Cirīšu HES” dalībnieku sapulci.

Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var 
iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēdes pro-
tokols Nr. 8, 2014. gada 25.aprīlī

Aglonas novada domes sēdēs lemtais Решения Аглонской краевой думы

Neskatoties uz to, ka sestdienās skolā mā-
cības nenotiek, 3. maija vakarā Priežmalas 
pamatskolas durvis bija plaši atvērtas, jo 
tika gaidīti absolventi un skolotāji no visām 
Latvijas malām, uz tieši viņiem domātajām 
mācību stundām.
1. stunda bija vēsture, kuru vadīja biju-

sī skolas direktore Janīna Nazarova. Viņa 
pastāstīja par skolas pirmsākumiem 1924. 
gadā, par pirmajiem skolas vadītājiem, par 
grūtībām, ar kurām bija jāsastopas skolo-

tājiem tajā laikā. Skolas absolventi, kurus 
mācījusi šī skolotāja, pateicās par viņas ne-
atlaidīgo darbu, sniegtajām zināšanām un 
lielo ieguldījumu Priežmalas pamatskolas 
attīstībā.
Vēstures stundā arī notika neklātienes 

ekskursija pa skolas izlaidumu atmiņu lap-
pusēm. 2009., 2004., 1999.,1994., 1989., 
1984...... 1954. Kopā 12 izlaidumu absol-
venti dalījās atmiņās par skolas dzīvi. Īpaša 
uzmanība tika veltīta Jakovam Grigorjevam, 

kurš bija Priežmalas vidusskolas 1. izlaidu-
ma absolvents.
Pārsteigumu bija sagatavojuši 1967. gada 

absolventi – no 20 bijušajiem skolēniem bija 
ieradušies 12. Visi jautri, atraktīvi, radoši, 
brīnišķīgi cilvēki.
Labi un sirsnīgi novēlējumi skolai, jaukas 

dāvanas, pateicība skolotājiem, jautri stāsti 
par atgadījumiem stundās, pārgājienu un 
ekskursiju piedzīvojumi mijās ar smeldzī-
gām un gaišām atmiņām par tiem skolotā-

jiem un absolventiem, kuru vairs nav – tādā, 
ģimeniskā un draudzīgā, gaisotnē nemanot 
pagāja svinīgā pasākuma daļa.
Pēc vēstures stundas skanēja zvans, un visi 

devās uz klasēm, kur notika atmiņu stunda. 
To vadīja klašu audzinātāji: Marija Grigor-
jeva, Konstantīns Ivanovs, Oļegs Terentjevs, 
Vjačeslavs Vērdiņš, Karina Stivriņa. Gai-
teņos bija klusums, kā jau stundu laikā, bet 
klasēs kā ziedošās ābelēs dūca atmiņu bites.
Drīz vien atkal skanēja skolas zvans, saucot 

uz 3. stundu – dejām.
Absolventu vakars – tradīcija, kura ļauj, 

kaut uz brīdi, atgriezties saulainajā bērnībā 
un trauksmainajā jaunībā.
Absolventu un skolotāju smaidošās sejas, 

spožās acis, patīkamās emocijas, patiess 
prieks par atkalredzēšanos deva lielu ganda-
rījumu vakara rīkotājiem. Gaidīsim arī nā-
kamgad uz tikšanos Priežmalas pamatskolā!

Skolas direktore Sandra Rakova

Priežmalas skolas klasēs kā ziedošās ābelēs dūca atmiņu bites

На очередном заседании Аглонской краевой 
думы, которое состоялось 25 апреля, было рас-
смотрено несколько воросов и приняты важные 
решения.

Утверждены обязательные правила Nr. 8 «По-
ложение о лицензированной ловле рыбы в озере 
Jidausa в 2014-2016 г.» и пояснение к ним. Утвер-
жден годовой отчет администрации Аглонской 
краевой думы за 2013 год; годовой отчет Аглон-
ской школы-интерната; доклад руководства о го-
довом отчете Аглонской краевой думы за 2013 
год. Утвердили положение о транспортном от-
деле Аглонской краевой думы. В связи с оконча-
нием срока договора об аренде академических 
лицензий MsWindows&Office Nr.P1400-20110513 
(01.05.2011.-30.04..2014.), постановили отложить 
рассмотрение вопроса о приобретении новых 
лицензий, созвать Совет директоров, привлечь 
специалистов по компъютерам из учебных заведе-
ний, техника по компъютерным системам Я.Рутку 
и руководителя финансового отдела В.Лиелце-
пури, чтобы разработать и внести предложения 
по решению данного вопроса. Был рассмотрен и 
утвержден план инвентаризации лесных насажде-
ний самоуправления края на 2014 – 2018 годы.

О закупках
Принято решение участвовать в первой очереди 

внесения заявки на участие в проекте, объявлен-
ным Министерством земледелия «Увеличение и 
воспроизводство рыбных ресурсов в публичных 
водоемах и водоемах, в которых право на ловлю 
принадлежит государству, в других водоемах, 
находящихся в собственности самуправлений» 
с проектом «Улучшение качества рыбных ресур-
сов в озерах Илзас, Карашу и Савиню Аглонского 
края» и объявить процедуру закупки: Приобрете-
ние малька щуки.

На заседании думы рассмотрели заявление и 
проект решения руководителя транспортного 
отдела Д.Зукула о приобретении транспортного 
средства для содержания дорог Аглонского края. 
Решено поручить закупочной комиссии разрабо-
тать спецификацию, провести процедуру закупки.

О социальных вопросах
Принят к сведению список на выделение соци-

альных пособий на общую сумму 1016,15 евро. 
Рассмотрены зявления жителей с просьбой о при-
нятии в очередь на выделение жилой площади и 
о продлении договоров об аренде социального 
жилья.

О недвижимой собственности и земельном во-
просе

Рассмотрены заявления жителей о заключении 
договоров об аренде земли и продлении сроков 
уже существующих договоров, о разделе недви-
жимой собственности, присвоении новых назва-
ний, о разработке проектов благоустройства, о 
передаче резервному земельному фонду земли, 
находящейся в пользовании самоуправления. Рас-
смотрено заявление с просьбой о снижении сто-
имости выкупаемой земли в соответствии с пра-
вилами Кабинета министров Nr.787 от 22.09.2008 
«Порядок расчета снижения размера оплаты» ( 6 
пункт и 2 пункт приложения), принято решение 
снизить сумму оплаты выкупаемой земли на 50% 
от общей стоимости выкупаемой земли.

Рассмотрено заявление Государственной зе-
мельной службы «О земельных единицах, нахо-
дящихся в законном владении или пользовании 
самоуправлений». В соответствии с законом «О 
правах владения землей, принадлежащей госу-
дарству и самоуправлениям и закреплении прав 
в земельной книге» принято решение о принадле-

жащих самоуправлению единиц земли и уточнена 
площадь этих единиц.

О списании задолженностей по налогам на не-
движимую собственность.

В соответствии с 3 пунктом, 25 статьи первой 
части закона «О налогах и пошлинах» – задолжен-
ности физического лица по налогам погашают-
ся в случае его смерти, если не предоставляется 
возможность взыскать эти задолженности с его 
наследников, основываясь на 4 пункт 17 статьи 
первой части Гражданского закона Аглонская кра-
евая дума постановила погасить задолженности 
по налогу на недвижимую собственность жите-
лям Граверской и Кастулинской волости, так как 
они объективно невозвратимы и должны быть 
погашены.

О проекте Службы поддержки села ЦСО 
«Aglona»

Аглонская краевая дума решила повторно уча-
ствовать в мероприятии Программа развития села 
в период 2007 – 2013 годы «Развитие экономики 
и способствование повышению качества жиз-
ни на территории осуществляемых стратегий» 2 
часть: Приобретение и установка оборудования, 
техники, информационных технологий, создание 
инфраструктуры разнообразной общественной 
деятельности ( в том числе клубы по интересам 
и обучению, мероприятия культурного характе-
ра, спорта, охраны окружающей среды и другие 
виды проведения досуга). 3 часть этой програм-
мы «Развитие необходимой и совершенствование 
существующей инфраструктуры для поддержки 
развития способностей сельских жителей» на 
конкурсе заявления проектов «Общие работы по 
утеплению и замене крыши здания творческих 
мастерских ЦСО «Aglona» с общей стоимостью 
проекта 5063,68 евро, из которых 10% – финанси-
рование претендента (506,37 евро), неподтверж-
денные выплаты 1282,53 евро, финансирование 
Аглонской краевой думы – 1043,59 евро. Аглон-
ская краевая дума финансирует проект на общую 
сумму 2832,49 евро из средств предусмотренных 
на непредвиденные обстоятельства.

О рассмотрении просьбы ООО “Preiļu slimnīca”
Было рассмотрено три заявления ООО “Preiļu 

slimnīca”: о финансовой поддержке для обеспе-
чения деятельности родильного отделения, о вы-
делении средств для приобретения медицинского 
оборудования, о финансировании самоуправлени-
ем участия в трех проектах. На заседании было 
принято решение отказать в финансировании.

О рыболовстве
Рассмотрено 15 заявлений жителей Аглонского 

края и решено заключить договоры , подтвержда-
ющие права на ловлю рыбы а 2014 году в соответ-
ствии с законом.

Другие вопросы
Рассмотрено одно заявление и принято решение 

о разрешении вырубить деревья и кусты с земли, 
предусмотренной для использования в сельском 
хозяйстве. Рассмотрено одно заявление и принято 
решение выделить ежегодный оплачиваемый от-
пуск. Рассмотрено заявление общества Аглонско-
го края «Neaizmirstule» и постановлено разрешить 
организацию и проведение лагеря «Пестрый мир» 
для детей и юношей по адресу: Даугавпилс – 6, 
Аглона, Аглонского края в период с 16-20 июня и 
с 30 июня – 4 июля, в соответствии с 27 пунктом 
21 статьи закона «О самоуправлениях».

Получена информация о собрании участников 
ООО „Cirīšu HES” 16 апреля 2014 года.

Подробнее с решениями, принятыми на засе-
дании думы, можно познакомиться на домашней 

Очередное заседание Аглонской краевой думы 25 апреля2014. gada 25. aprīļa domes sēdes aktualitātes

Aglonas novada domes ārkārtas sēdē, kas notika 7. maijā, tika iz-
skatīti vairāki svarīgi jautājumi un pieņemti attiecīgi lēmumi.
Par finansējuma piešķiršanu 
Apsprieda jautājumu par finansējuma piešķiršanu Aglonas 
novada izglītības iestāžu un BJBLPC „Strops” MsWindows 
Office akadēmisko licenču iegādei un pieņēma lēmumu piešķirt 
minētajām iestādēm budžeta līdzekļus licenču iegādei 5564 EUR 
apmērā.
Par dalību NVA piedāvātajā pasākumā Jauniešu lietu speciāliste 
I.Ukina iepazīstināja ar Nodarbinātības valsts aģentūras pasāku-
mu, kura ietvaros tiks atjaunotas skolēnu nodarbinātības iespējas 
vasaras brīvlaikā. Pieņemts lēmums atbalstīt piedalīšanos NVA 
pasākumā un paredzēt līdzekļus skolēnu nodarbinātības pasāku-
ma nodrošināšanai 4860.00 EUR apmērā no SIA „Cirīšu HES” 
dividendēm.
Par aizņēmuma atmaksu 
Pieņemts lēmums veikt aizņēmuma pamatsummas atmaksu 
Lauku atbalsta dienesta projekta „Aglonas novada Jaunaglonas 
ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros 

atmaksātās summas 93617,03 EUR apmērā.
Par nekustamā īpašuma pārņemšanas komisijas izveidi 
Pamatojoties uz MK 2014. gada 23.aprīļa rīkojumu Nr. 169 „Par 
dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpa-
šumā” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. 
punktu un 61.panta pirmo daļu, dome nolēma izveidot nekustamā 
īpašuma „Dimanti”, Fintmuižā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā 
pārņemšanas komisiju.
Par projektu 
Domes sēdē pieņemts lēmums aizstāt projekta Nr.13-03-LL12-
L413202-000006 nosaukumu no “SAC “Aglona” radošo 
darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas 
darbi” ar “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo 
darbnīcu ēkai” un izsludināt iepirkuma procedūru šim projektam 
līdz 2014. gada 19. maijam.
Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
www.aglona.lv / Novada dome/ Ārkārtas sēdes protokols Nr. 9, 
2014. gada 7.maijā

2014. gada 7.maija domes ārkārtas sēdes materiāli
На заседании Аглонской краевой думы, которое состоялось 

7 мая, было рассмотрено несколько важных вопросов и при-
няты решения.
О выделении финансирования
Рассмотрели вопрос о выделении финансирования для при-

обретения лицензий MsWindows Office учебным заведениям 
и Центру проведения свободного времени детей и юношей 
«Strops» Аглонского края , решено выделить финансирова-
ние в размере 5564 евро.
Об участии в мероприятии Государственной агентуры за-

нятости
Специалист по вопросам молодежи И.Укина познакомила 

с предложением агентуры занятости о возможностях трудо-
устроить учащихся в период летних каникул. Принято реше-
ние поддержать участие в мероприятии агенства и выделить 
на эти цели 4860 евро из дивидентов от ООО „Cirīšu HES”. 
О выплате займа
Принято решение о выплате основной суммы займа проек-

та Службы поддержки села «Развитие инфраструктуры улиц 
и строительство в поселке Яунаглона Аглонского края» в 

размере 93617,03 евро.
О создании комиссии передачи недвижимой собственности
Основываясь на приказ Кабинета министров Nr. 169 «О 

передаче неприватизированных частей жилых домов в соб-
ственность самоуправлениям» и 21 статью 42 пункт первой 
части и 61 статью первой части закона «О самоуправлени-
ях», дума приняла решение создать комиссию для передачи 
недвижимой собственности „Dimanti” Финтмуйжа Аглон-
ской волости Аглонского края. 
О проекте 
На заседании думы принято решение заменить назва-

ние «Работы по утеплению и замены крыши здания твор-
ческих мастерских ЦСО «Aglona»» проекта Nr.13-03-
LL12-L413202-000006 на «Работы по замене крыши здания 
творческих мастерских ЦСО «Aglona»» и объявить процеду-
ру закупок для этого проекта до 19 мая 2014 года.
Подробнее с решениями, принятыми на заседании думы, 

можно познакомиться на домашней странице www.aglona.lv 
/ Novada dome/Sēžu protokoli.

Внеочередное заседание Аглонской краевой думы 7 мая


