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

SĒDES PROTOKOLS
Aglonas novadā
2011.gada 27.oktobrī

Nr.23

Sēde sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst.13:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko.
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 9 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns (līdz plkst.14:00),
Aivars Kluss, Andris Ruduks, Iveta Soldāne,
Ainārs Streļčs, Anita Anna Bartuša, Didzis Vanags,
Jānis Rutka.
Sēdē nepiedalās - 4 novada domes deputāti: Antons Beķis (atvaļinājumā),
Ingūna Barkeviča (atvaļinājumā),
Mārīte Mežiniece, Vadims Krimans.
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes jurists V.Grigulis,
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, Attīstības un plānošanas nodaļas
speciālistes A.Podskočija un L.Strole-Krasovska.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par budžetu.
2.1. Par 2011.gada budžeta izpildi.
2.2. Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
2.3. Par novada domes lēmuma precizēšanu.
2.4. Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu V.Paškevičai.
3. Par projektiem.
3.1. Par projektu “Informat īvās infrastruktūras izveide Aglo nas novadā.”
3.2. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā
II.kārta”.
3.3. Par projektu „Aglonas ciema Livdānu ielas rekonstrukcija”.
3.4. Par izmaiņām projektā.
4. Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieņemtajiem lēmumiem.
Aglonas novada domes 27.10.2011. sēdes protokols Nr.23

-1-

4.1. Par nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli!”.
4.2. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
4.2.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Martiņenko pēc adreses
„Deņevo”,Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
4.2.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.Sorokinam pēc adreses „Deņevo”,
Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
4.3. Par sociālajiem pabalstiem.
4.4. Par dzīvokļu jautājumiem.
4.4.1. Par dzīvokli Jaudzemu ielā 2-4, Aglona.
4.4.2. Par Dz.Valaines iesniegumu.
4.4.3. Par G.Spiridonova iesniegumu.
4.5. Par VARAM 14.10.2011. atzinumu Nr.17-le/15779 par saistošajiem noteikumiem
„Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam”.
5. Par līgumiem.
5.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
6. Par zemes jautājumiem.
7. Par SAC “Aglona” rekonstrukcijas darbiem.
8. Par iepirkumiem.
8.1. Par iepirkumu „Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā
II kārta” vadītāja, lietveža uz tehniskā speciālista pakalpojumi”
8.2. Par iepirkumu „Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes
stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”.
8.3. „Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktuiālizācija, būvobjekta tehniskā projekta izstrāde
un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III kārta”.
9. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
9.1. Par Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komitejas iesniegumu (11.10.2011., Nr. 1677).
9.2.Par dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīrīšanu/dezinfekciju.
Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz sēdes darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
1. Par savstarpējiem norēķiniem ar Preiļu novada domi (pie 5.1.p. Par savstarpējiem
norēķiniem).
2. Par I.Reščenko iesniegumu (27.10.2011., Nr.1762) (pie 9.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija).
3. Par J.Kundziņa iesniegumu nekustamā īpašuma „Gāršas” sadalei Aglonas pagastā (pie 6.p.
Par zemes jautājumiem).
4. Par VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes locekles G.Drēskas iesniegumu dzīvokļu īpašumu
„Krastiņi 4” Kastuļinas pagastā pārņemšanai pašvaldības īpašumā (pie 6.p. Par zemes
jautājumiem).
5. Par A.Smana iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā (pie
6.p. Par zemes jautājumiem).
6. Par T.Frolenkovas iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā (pie 6.p. Par
zemes jautājumiem).
7. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS” reģistrētām lietošanā
esošajām zemes vienībām" (pie 6.p. Par zemes jautājumiem).
I.Reščenko informē, ka ir saņemts iesniegums no UAC vadītājas I.Gražules (27.10.2011., Nr.1763),
kurā lūgts izslēgt no sēdes darba kārtības 3.1.p. Par projektu „Informatīvās infrastruktūras izveide
Aglonas novadā”.
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Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību, izslēdzot no sēdes darba kārtības 3.1.p.
Par projektu „Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā”.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par budžetu.
2.1. Par 2011.gada budžeta izpildi.
2.2. Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
2.3. Par novada domes lēmuma precizēšanu.
2.4. Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu V.Paškevičai.
3. Par projektiem.
3.1. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā
II.kārta”.
3.2. Par projektu „Aglonas ciema Livdānu ielas rekonstrukcija”.
3.3. Par izmaiņām projektā.
4. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieņemtajiem lēmumiem.
4.1. Par nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli!”.
4.2. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
4.2.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Martiņenko pēc adreses
„Deņevo”,Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
4.2.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.Sorokinam pēc adreses „Deņevo”,
Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
4.3. Par sociālajiem pabalstiem.
4.4. Par dzīvokļu jautājumiem.
4.4.1. Par dzīvokli Jaudzemu ielā 2-4, Aglona.
4.4.2. Par Dz.Valaines iesniegumu.
4.4.3. Par G.Spiridonova iesniegumu.
4.5. Par VARAM 14.10.2011. atzinumu Nr.17-le/15779 par saistošajiem noteikumiem
„Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam”.
5. Par līgumiem.
5.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
6. Par zemes jautājumiem.
7. Par SAC “Aglona” rekonstrukcijas darbiem.
8. Par iepirkumiem.
8.1. Par iepirkumu „Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā
II kārta” vadītāja, lietveža uz tehniskā speciālista pakalpojumi”
8.2. Par iepirkumu „Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes
stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”.
8.3. „Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktuiālizācija, būvobjekta tehniskā projekta izstrāde
un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III kārta”.
9. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
9.1. Par Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komitejas iesniegumu (11.10.2011., Nr. 1677).
9.2. Par dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīrīšanu/dezinfekciju.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par savstarpējiem norēķiniem ar Preiļu novada domi (pie 5.1.p. Par savstarpējiem
norēķiniem).
2. Par I.Reščenko iesniegumu (27.10.2011., Nr.1762) (pie 9.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija).
3. Par J.Kundziņa iesniegumu nekustamā īpašuma „Gāršas” sadalei Aglonas pagastā (pie 6.p.
Par zemes jautājumiem).
4. Par VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes locekles G.Drēskas iesniegumu dzīvokļu īpašumu
„Krastiņi 4” Kastuļinas pagastā pārņemšanai pašvaldības īpašumā (pie 6.p. Par zemes
jautājumiem).
5. Par A.Smana iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā (pie
6.p. Par zemes jautājumiem).
6. Par T.Frolenkovas iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā (pie 6.p. Par
zemes jautājumiem).
7. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS” reģistrētām lietošanā
esošajām zemes vienībām" (pie 6.p. Par zemes jautājumiem).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par budžetu.
2.1. Par 2011.gada budžeta izpildi.
2.2. Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
2.3. Par novada domes lēmuma precizēšanu.
2.4. Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu V.Paškevičai.
3. Par projektiem.
3.1. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā
II.kārta”.
3.2. Par projektu „Aglonas ciema Livdānu ielas rekonstrukcija”.
3.3. Par izmaiņām projektā.
4. Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieņemtajiem lēmumiem.
4.1. Par nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli!”.
4.2. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
4.2.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Martiņenko pēc adreses
„Deņevo”,Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
4.2.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.Sorokinam pēc adreses „Deņevo”,
Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
4.3. Par sociālajiem pabalstiem.
4.4. Par dzīvokļu jautājumiem.
4.4.1. Par dzīvokli Jaudzemu ielā 2-4, Aglona.
4.4.2. Par Dz.Valaines iesniegumu.
4.4.3. Par G.Spiridonova iesniegumu.
4.5. Par VARAM 14.10.2011. atzinumu Nr.17-le/15779 par saistošajiem noteikumiem
„Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam”.
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5. Par līgumiem.
5.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
6. Par zemes jautājumiem.
7. Par SAC “Aglona” rekonstrukcijas darbiem.
8. Par iepirkumiem.
8.1. Par iepirkumu „Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas
ciemā II kārta” vadītāja, lietveža uz tehniskā speciālista pakalpojumi”
8.2. Par iepirkumu „Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes
kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”.
8.3. „Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktuiālizācija, būvobjekta tehniskā projekta
izstrāde un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā
III kārta”.
9. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
9.1. Par Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komitejas iesniegumu (11.10.2011., Nr. 1677).
9.2. Par dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīrīšanu/dezinfekciju.
9.3. Par I.Reščenko iesniegumu (27.10.2011., Nr.1762).
1.§
Novada domes priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
(Ziņo: I.Reščenko)
I.Reščenko sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāko virzību un izpildi.
Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Badūns, A.Ruduks.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Sakarā ar to, ka Aglonas novada domes izpilddirektora pienākumus veic Aglonas novada domes
priekšsēdētājs, saskaņā ar Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu:
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (A.Badūns, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 30.09.2011.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.§
Par budžetu.
(Ziņo: V.Lielcepure)
2.1. Par 2011.gada budžeta izpildi.
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 - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.10.2011. ieņēmumos LVL 2522374 (tajā skaitā konsolidācija LVL 363555) ,
saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
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2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.10.2011. izdevumos LVL 2710938 (tajā skaitā konsolidācija LVL 363555) un
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.10.2011. LVL 600935, saskaņā ar
pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2011. LVL 554825, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.10.2011. LVL 235764, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par
aizņēmumiem’’;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.10.2011. ieņēmumos LVL 76687, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’(Veidlapa 1-SB);
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.10.2011. izdevumos LVL 75075 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu
uz 01.10.2011. LVL 32981, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa
1-SB).
6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu,
dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.10.2011.ieņēmumos LVL 5040, izdevumos LVL 3015,
līdzekļu atlikums uz 01.10.2011.LVL 3636.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.2. Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags.
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 - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.4 „Aglonas novada domes budžets 2011.gadam.””
Par Aglonas novada budžetu 2011.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu
1.Veikt grozījumus Aglonas novada domes 2011.gada budžetā:
1.1. Veikt grozījumus starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nemainot iestādes budžeta
kopsummu:
1.1.1. Struktūrvienībā ‘’Šķeltovas pamatskola’’
EKK 5232
+ Ls 1515
EKK 2350
- Ls -200
EKK 2250
-Ls 300
EKK 5238
-Ls 160
EKK 2243
-Ls 300
EKK 2231
- Ls 155
1.1.2. Struktūrvienībā ‘’Šķeltovas pagasta pārvalde’’
EKK 2321
-Ls 400
(Apkures katla nomaiņai Šķeltovas pamatskolā);
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1.1.3.Struktūrvienībā ‘’Priežmalas pamatskola’’
EKK 2239
+ Ls 270
EKK 2244
- Ls -270
(Semināru, kursu nodrošināšanai Priežmalas pamatskolas skolotājiem).
1.2. Palielināt saņemamo aizņēmumu kopsummu par Ls 100139.84 ELFLA projekta ‘’Saieta
namu rekonstrukcija Aglonas novadā’’ īstenošanai.
1.3. Apstiprināt “Paskaidrojuma raksts par 2011. gada budžeta grozījumiem 27.10.2011.”
(Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.3. Par novada domes lēmuma precizēšanu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Precizēt 10.02.2011.g. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, §1, p.2) un izteikt to sekojošā
redakcijā:
„Ņemt aizņēmumu Valsts kasē no ELFLA līdzekļiem līdzfinansētajam projektam „Saieta
namu rekonstrukcija Aglonas novadā’’ 2011./2012.gadā plānoto projekta aktivitāšu
īstenošanai 100139.84 LVL apmērā vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto
procentu likmi. Aizņēmuma izņemšanas summa 2011. gadā 79207.84 LVL, aizņēmuma
izņemšanas summa 2012. gadā 20932 LVL, aizņēmuma atmaksas termiņš 10 gadi, aizņēmuma
pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņš 2012. gada janvāris, aizņēmuma atmaksas
garantija - pašvaldības budžets”
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.4. Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu V.Paškevičai.
Aglonas novada domes jurista Viestura Griguļa
ATZINUMS
Izvērtējot Veltas Paškevičas 16.08.2011. (lietvedības reģ. Nr. 1374, 18.08.2011.) iesniegumu,
secināms, ka tas atbilst „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 15. 1
panta 1. daļas 1. punktam - tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir
personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes
vai pagasta padomes - priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā;
Kā arī iesniegumā norādītā informācija atbilst likuma 15. 1 panta 2. daļā izvirzītājiem
kritērijiem:
1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar
likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;
2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo
apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba
tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs
saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts
(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".
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Likuma 15.1 panta 3. daļa nosaka: „Ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto
pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad
izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai
atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru”. Pēc VSAA 16.08.2011 izziņas Nr. 1/2052259 ir
secināms, ka invaliditātes pensija un piemaksa pie tās sastāda 66,69. Pašlaik minimālā mēnešalga ir
Ls 200, tātad divas minimālās mēnešalgas sastāda Ls 400. Tātad no likuma normas ir secināms, ka
Veltai Paškevičai izmaksājamā pabalsta daļa sastāda: Ls 400 – Ls 66,79 = Ls 333,21.
Likuma 15.1 panta 4. daļa nosaka: „Personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot
pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai
pārtraukšanu. Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā panta noteikumus, atmaksājams pašvaldībai.”
Likuma 15.1 panta 6. daļa nosaka – „Pašvaldība veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kurai ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsts un kura nav
sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai neveic par laikposmu, kurā persona ir nestrādājošs invalīds.
Par savlaicīgi neveiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai netiek
aprēķināta nokavējuma nauda. Kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kura saņem pabalstu, un šo
iemaksu apmēru, kā arī kārtību, kādā reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls, nosaka
Ministru kabinets.”
Likuma 15.1 panta 6. daļa nosaka – „Pabalstu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar pabalsta
piešķiršanu un izmaksu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu, finansē no tās
pašvaldības budžeta līdzekļiem, kurā persona ieņēmusi šā panta pirmajā daļā minētos amatus, vai tā
pašvaldība, kas ir attiecīgās pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja.” Sakarā ar to, ka Aglonas
novads ir Grāveru pagasta saistību un tiesību pārņēmējs, tad šis pienākums, izmaksāt pabalstu, ir
Aglonas novada pašvaldībai.
Aglonas novada dome 2011. gada 16. augustā tika saņemts iesniegums no Veltas Paškevičas par
ikmēneša pabalsta piešķiršanu saskaņā ar „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma” 15.1 panta 1. daļas 1. punktu.
Saskaņā ar pievienotājiem dokumentiem ir konstatējams, ka V. Paškeviča ir bijusi Grāveru pagasta
padomes priekšsēdētāju 3 sasaukumus – no 1997. gada 18. marta līdz 2009. 16. jūlijam, ir atzīta par invalīdu
un saņem invaliditātes pensiju, kas mazāka par divu minimālo mēnešalgu apmēru un nav uzskatāma par
darba ņēmēju.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15. 1 panta
pirmās daļas 1. punktu, kurā noteikts, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu
apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes
vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā, otro daļu, kas paredz, ka pabalstu
pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja
persona atbilst visiem šādiem kritērijiem: atzīta par invalīdu, nav uzskatāma par darba ņēmēju, nesaņem
bezdarbnieka pabalstu, kā arī likuma 15. 1 panta trešo daļu, kurā teikts, ja personai vienlaikus ir tiesības uz
pabalstu un invaliditātes pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz invaliditātes pensijas apmēru,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajai Grāveru pagasta padomes priekšsēdētājai
Veltai Paškevičai no 2011.gada oktobra mēneša.
2. Finanšu nodaļai aprēķināt un izmaksāt Veltai Paškevičai ikmēneša pabalsta daļu,
kas pārsniedz invaliditātes pensijas apmēru likumā noteiktā kārtībā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV-4601) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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3.§
Par projektiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
3.1. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā
II.kārta”.
Debatēs piedalās: A.Streļčs, J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks); pret – nav; atturas – 3 (D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Uzsākt dokumentācijas sagatavošanu „Ūdenssaimniecības attīstība Kastuļinas
pagasta Priežmalas ciemā II.kārta”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.2. Par projektu „Aglonas ciema Livdānu ielas rekonstrukcija”.
Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 3 (D.Vanags, I.Soldāne, A.Ruduks), NOLEMJ:
1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa
pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu
„Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”, paredzot
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 4500,00 LVL no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta kopējās izmaksas 45000,00 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 36885,25
LVL, projekta līdzfinansējums 10% apmērā jeb 4500,00 LVL, neattiecināmās
izmaksas 8114,75 LVL.
2. Projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu valsts kasē 33861,00 LVL 2011.gadā ar Valsts
kases noteikto % likmi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.3. Par izmaiņām projektā.
Sakarā ar to, ka izstrādājot tehnisko projektu "Grāveru pagasta tilta Kovaļova - MateļiRaginski rekonstrukcija" neizdevās saskaņot projekta ieceri ar zemes īpašnieku mainīt projekta
aktivitātes.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Bartuša,
A.Kluss, A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) aktivitātei "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"
Eiropas Savienības atbalstu projekta iesniegumā veikt aktivitāšu un finansējuma
izmaiņas. Izņemt aktvitāti "būvdarbi "Grāveru pagasta tilta Kovalova - MateļiRaginski rekonstrukcija" par summu 61476,43 LVL bez PVN un līdzekļu atlikumu
novirzīt uz pārējām aktivitātēm sakarā ar izmaksu pieaugumu pēc tehnisko
projektu izstrādes.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.§
Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieņemtajiem lēmumiem.
4.1. Par nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli!”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Saņemts Aglonas kultūras centra vadītājas O.Spīķes iesniegums (03.10.2011., Nr.1625, kurā
lūdz izskatīt un apstiprināt nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli!”.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli!” (Pielikumā)

Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Bartuša, J.Rutka, V.Lielcepure.
Sēžu zāli atstāj deputāts A.Badūns plkst.14:00.
J.Rutka – uz labdarības pasākumu pieaicināt Sociālā dienesta darbiniekus, kuri savāc ziedojumus
un iegrāmato un kopā ar Kultūras centra darbiniekiem izdala dāvanas bērniem pa novada skolām,
saskaņā ar iesniegtajiem sarakstiem.
V.Lielcepure – nolikumā ir jāieraksta, ka skaidru naudu dāvinājumos nepieņem.
I.Reščenko – mainam 4.2.punktu un 5.2.punktu.
J.Rutka – ielikt informāciju mājas lapā www.aglona.lv, ka ir atvērts ziedojumu konts un informēt,
ka, ieskaitot līdzekļus, ir jānorāda mērķis.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Karaļa Mindauga fonda ziedojumu kontu pārdēvēt par Aglonas novada domes
ziedojumu kontu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
2. Precizēt nolikuma projektu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un
dvēseli!” līdz nākošajai novada domes sēdei, iekļaujot debatēs izteiktos
viedokļus un priekšlikumus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.2. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
(Ziņo: V.Grigulis)
4.2.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Martiņenko pēc adreses
„Deņevo”, Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
Izskatījusi Vladislava Stivriņa iesniegumu (reģistrēts 10.08.2011., Nr.1332) par ziņu anulēšanu
par deklarēto dzīvesvietu viņam piederošā īpašumā Andrejam Martiņenko pēc adreses „Deņevo”,
Deņeva, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta 2.daļu un 12.panta 1.daļas 2.punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ,,Kārtība, kādā
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anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu", kā arī likuma ,,Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas
27.punktu",
Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Andrejam Martiņenko, pēc adreses
,,Deņevo", Deņeva, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, sakarā ar to, ka
personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas/
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.2.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.Sorokinam pēc adreses „Deņevo”,
Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
Izskatījusi Vladislava Stivriņa iesniegumu (reģistrēts 10.08.2011., Nr.1333) par ziņu anulēšanu
par deklarēto dzīvesvietu viņam piederošā īpašumā Sergejam Sorokinam pēc adreses „Deņevo”,
Deņeva, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta 2.daļu un 12.panta 1.daļas 2.punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ,,Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu", kā arī likuma ,,Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas
27.punktu",
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Sergejam Sorokinam, pēc adreses
,,Deņevo", Deņeva, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, sakarā ar to, ka
personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas/
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.3. Par sociālajiem pabalstiem.
(Ziņo: Ā.Perševica)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 771,00
(septiņi simti septiņdesmit viens lats 00 sant.). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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4.4. Par dzīvokļu jautājumiem.
(Ziņo: V.Grigulis)
4.4.1. Par dzīvokli Jaudzemu ielā 2-4, Aglona.
Aglonas novada domē ir saņemts D. V. iesniegums (lietvedības Nr. 2750; 20.09.2010) un
A.J. iesniegums (lietvedības Nr. 2790; 27.09.2010.), kur abas personas lūdz izīrēt brīvo istabu
Jaudzemu ielā 2, dzīvoklī Nr. 4.
Izskatījusi D.V. un A.J. iesniegumus, kā arī pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta 5. daļu, 2010. gada 15.
novembra izlīgumu civillietā Nr. C25063809,
Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt D.V., personas kods, brīvo istabu dzīvoklī Nr. 4, Jaudzemu ielā 2, Aglonā,
13 m2 platībā (telpa Nr. 3 saskaņā ar telpu grupas plāna shēmu).
2. Atteikt A.J., personas kods, brīvās istabas piešķiršanā dzīvoklī Nr. 4, Jaudzemu ielā
2, Aglonā.
3. Veikt atbilstošus grozījumus D.V. īres līgumā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas/
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.4.2. Par D.V. iesniegumu.
Saņemts D.V. iesniegums (13.10.2011., Nr.1689), kurā lūdz piekrišanu iemitināt izīrētajā
dzīvojamā platībā brāļa sievu un bērnus.
Aglonas novada domes jurista Viestura Griguļa
ATZINUMS
D.V. lūdz iemitināt pašvaldības izīrētajā dzīvojamajā platībā trīs personas. Likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmā daļa nosaka: „Īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā
dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos
bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie
īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.” Kā
secināms no D.V. iesnieguma, tad brāļa sieva ar bērniem nav attiecināma uz iepriekš minēto normu.
Likuma 9. panta otrā daļa nosaka: „Nepilngadīga bērna (arī adoptēta) iemitināšanai viņa
vecāku īrētajā dzīvojamā telpā pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana nav
nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams izīrētājs.”
Savukārt, likuma 9. panta piektā daļa nosaka: „Šā panta pirmajā vai otrajā daļā neminētās
personas (turpmāk — cita persona) iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama
izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana.” Tātad, lai
varētu iemitināt iesniegumā minētās personas ir jāsaņem izīrētāja, šajā gadījumā – Aglonas novada
domes, atļauja.
Likuma 9. panta septītā daļa nosaka: „Ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc tam, kad īrnieka
ģimenes loceklis vai cita persona iemitināta šajā pantā noteiktajā kārtībā īrnieka īrētajā dzīvojamā
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telpā, attiecīgās personas vārds, uzvārds un personas kods ierakstāms dzīvojamās telpas īres
līgumā.”
Debatēs piedalās: J.Rutka, I.Soldāne, A.Streļčs, D.Vanags.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 5.daļu,
No balsošanas sevi atstādina deputāts J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Piekrist iemitināt E.S., M.K. un A.K. īrnieka
D.V. īrētajā dzīvojamā telpā pēc adreses Jaudzemu iela 2-4, Aglona,
Aglonas pag., Aglonas nov.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Es atstādinu sevi no balsošanas, sakarā ar to, ka priekšsēdētājs nevēlas
konceptuāli sakārtot šo jautājumu.”
4.4.3. Par G.S. iesniegumu.
(Ziņo: V.Grigulis)
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (30.09.2011., Nr. 11-18/711) no
Georgija Spiridonova ar lūgumu piešķirt sociālo istabu Grāveru pagasta, Aglonas novada sociālajā
dzīvoklī.
2010. gada 17. marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas
novadā” 2. punkts nosaka – tiesības saņemt pašvaldības palīdzību sociālo dzīvokļu izīrēšanā ir
personām, kuras atbilst likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.
panta pirmās daļas nosacījumiem. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 5. panta pirmā daļa nosaka: Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir
sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem
nosacījumiem: 1) attiecībā uz to ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no
dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29.panta pirmās daļas 2.punktu; 2) tā
īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; 3) persona ir
bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus konstatējams, ka G.S. neatbilst personas statusam, kuram ir
jāpiešķir sociālais dzīvoklis.
Debatēs piedalās: A.Perševica, J.Rutka.
Pamatojoties uz 2010. gada 17. marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atteikt piešķit G.S. sociālo istabu Grāveru pagasta, Aglonas
novada sociālajā dzīvoklī.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz 1 lapas/
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.5. Par VARAM 14.10.2011. atzinumu Nr.17-le/15779 par saistošajiem noteikumiem
„Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes
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(personas) statusam”.
(Ziņo: V.Grigulis)
Saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums
(17.10.2011.,Nr.1699) par 2011.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Zemes, meža un
ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”.
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 14.10.2011. atzinumu
Nr.17-le/15779,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Streļčs,
A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags); pret – nav; atturas – 2 (J.Rutka, A.Kluss), NOLEMJ:
1. Precizēt 2011.gada 29.augusta saistošos noteikumus Nr.10 „Zemes, meža un ēku
novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”,
svītrojot 2.3.apakšpunktu no saistošajiem noteikumiem.
2. Precizēt paskaidrojuma rakstu, svītrojot ārā 2.3.apakšpunktā noteikto nosacījumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par līgumiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
5.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar Ludzas novada pašvaldību.
2. Slēgt vienošanos par grozījumiem līgumā par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar Preiļu novada domi.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par zemes jautājumiem
(Ziņo: A.Streļčs)
6.1. Par A.A. iesniegumu pašvaldības zemes nomas līguma pārtraukšanai Aglonas pagastā.
Saņemts A.A. iesniegums (06.10.2011., Nr.1651) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma
pārtraukšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar A.A. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemi 1,5 ha
kopplatībā kadastra Nr.7642 001 0254 Aglonas pagasta Smanos līdz 24.04.2012. A.A. atsakās no
zemes nomas tiesībām.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Lauzt ar A.A., personas kods, noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0254.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.2. Par J.J. iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā.
Saņemts J.J. iesniegums (06.10.2011., Nr.1652) par zemes nomas līguma precizēšanu Aglonas
pagasta Smanos.
Konstatēts:
Ar Aglonas pagasta padomes 25.03.2009. lēmumu Nr.10.12. izbeigtas lietošanas tiesības J.J. uz
14,1 ha lietošanā piešķirtās zemes. Ar šo lēmumu noteikts, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7642 001 0052 ir Aglonas pagasta padomes lietošanā.
Ar J.J. 01.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums uz augstākminēto zemes vienību.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0052 faktiskā platība sastāda 13,0 ha.
J.J. lūdz pievienot pie iznomātās zemes blakusesošo pašvaldības zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7642 001 0254 , platība 1,5 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0052 piekrīt pašvaldībai.
2. Apvienot blakusesošās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
7642 001 0052 un 7642 001 0254 vienā kopējā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
7642 001 0052, noteikt kopplatību 14,5 ha.
3. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0052.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0052 piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu „Jaunzemji” un adresi: „Jaunzemji”, Smani, Aglonas pag., Aglonas nov.
5. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt sekojošos lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- EPL aizsargjosla;
- ceļa servitūts.
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0052 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
7. Grozīt 01.04.2009. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ar J.J., personas kods,
deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0052,
palielinot iznomājamo platību uz 14,5 ha.
8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.3. Par M.S. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagasta
Aglonas ciemā.
Saņemts M.S. iesniegums (04.10.2011., Nr.1645) par zemes pirmreizējās nomas tiesību

Aglonas novada domes 27.10.2011. sēdes protokols Nr.23

- 15 -

izmantošanu uz lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0062, 7642 011
0063 Aglonas pagasta Tūļos.
Konstatēts:
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (03.06.2011., Nr.869) „Par NĪVKIS”
reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”. VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04L/411, sagatavots 30.05.2011) atlasītos datus no valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes
vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes vienības, uz kurām to pastāvīgajiem lietotājiem
likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes lietošanas tiesības ar atbilstošu pašvaldības
lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums nav pieņemts.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0062 un 7642 011 0063 bija piešķirtas pastāvīgā
lietošanā M.S.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības M.S., personas kods, uz zemes vienību 4,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7642 011 0062 un uz zemes vienību 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7642 011 0063 Aglonas pagastā.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420110062 no 4,0 ha uz 4,6 ha;
3. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar M.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz
zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0062 un uz zemes vienību
3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0063 uz 10 gadiem.
4. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 7642 011 0062 un 7642 011 0063
piekrīt pašvaldībai.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.4. Par N.G. iesniegumu pašvaldības zemes nomas līguma pārtraukšanai Šķeltovas
pagastā.
Saņemts N.G. iesniegums (11.10.2011., Nr.1674) par noslēgtā pašvaldības zemes nomas līguma
pārtraukšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0174 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar N.G. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemi ar kadastra
apzīmējumiem: 6094 003 0174, 6094 003 0175 un 6094 005 0226.
N.Grigorjeva atsakās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094
003 0174.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Grozīt 20.10.2007. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ar N.G., personas kods,
deklarētā adrese, laužot noslēgto zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0174.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.5. Par J.S. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas
pagastā.
Saņemts J.S. iesniegums (17.10.2011., Nr.1711) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā bijušām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0114, 6094
005 0527 un 6094 005 0564 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.13.19. izbeigtas lietošanas tiesības J.Spalvim
uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0114, 6094 005 0527 un 6094 005 0564. Ar
šo lēmumu noteikts, ka apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0564 piekrīt
Aglonas novada domei.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar J.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta,
uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0114, 6094 005 0527 un 6094 005
0564 uz 10 gadiem.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0114 un 6094 005 0527
piekrīt pašvaldībai.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.6. Par S.K. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas
pagastā.
Saņemts S.K. iesniegums (20.10.2011., Nr.1726) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā bijušo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0128 Šķeltovas
pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.13.20. S.K. izbeigtas lietošanas tiesības uz
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0128.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 25.panta 2.daļu un likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar S.K., personas kods personas kods,
deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0128 uz 10
gadiem.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 002 0128 piekrīt pašvaldībai.
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.7. Par J.A. iesniegumu adreses piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts J.A. iesniegums (17.10.2011., Nr.1701) par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0061 Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 001 0061 un uz tās
esošām būvēm no: „Karaseva”, Karaseva, Šķeltovas pag., Aglonas nov., uz:
„Vēži”, Karaseva, Šķeltovas pag., Aglonas nov.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.8. Par nekustamā īpašuma „Aglonas Ciemats, Daugavpils Ielā 7” zemes ierīcības projekta
izmaiņām.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 01.07.2011. lēmumu Nr.2# ”Par nekustamā īpašuma „Aglonas
Ciemats, Daugavpils Ielā 7” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi” paredzēts izstrādāt zemes
ierīcības projektu zemes vienības sadalei, atdalot pašvaldības autoceļu – Alejas iela.
Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.31. un lēmumu Nr.12.31. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 piešķirtas zemes nomas tiesības IK „Dūšai” un biedrībai
„Gūdu saimineiču bīdreiba”.
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 01.07.2011. lēmumu Nr.2# ”Par nekustamā īpašuma
„Aglonas Ciemats, Daugavpils Ielā 7” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi” 2. punktu
un izteikt to šādā redakcijā:
- izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0140 sadalei trīs atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
2. Veikt izmaiņas zemes ierīcības darba uzdevumā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.9. Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Stašķeviču karjers” Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apvienot blakusesošās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Šķeltovas pag. ar kadastra
apzīmējumiem 6094 002 0141 un 6094 002 3112 vienā kopējā zemes vienībā ar kadastra
Nr. 6094 002 3112, noteikt zemes kopplatību 3,3 ha.
2. Apstiprināt grafisko pielikumu jaunizveidotajai zemes vienībai.
Aglonas novada domes 27.10.2011. sēdes protokols Nr.23
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3. Zemes īpašumam ar kadastra Nr. 6094 002 3112 piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu
„Stašķeviču karjers”.
4. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt sekojošos lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- ceļa servitūta teritorija.
5. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - derīgo
izrakteņu ieguves teritorijas (kods 0401).
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.10. Par V.Z. iesniegumu nekustamā īpašuma „Vasiļķi” sadalei Šķeltovas pagastā.
Saņemts V.Z. iesniegums (18.10.2011., Nr.1712) par nekustamā īpašuma”Vasiļķi” sadali un
jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vasiļķi” sadalei Aglonas novada Šķeltovas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0257,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Akseni”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.11. Par V.Z. iesniegumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Šķeltovas
pagastā.
Saņemts V.Z. iesniegums (18.10.2011., Nr.1713) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0257 Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz īpašniekaV.Z., personas kods, personīgo iesniegumu, zemes vienībai 2,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0257 Šķeltovas pagastā, mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no: – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) uz: – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods
0601).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.12. Par A.P. iesniegumu zemes vienību apvienošanai un nekustamā īpašuma
nosaukuma piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts A.P. iesniegums (18.10.2011., Nr.1714) par lietošanā esošozemes vienību apvienošanu un
nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
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1. Apvienot blakusesošās, A.P. valdījumā piešķirtās, zemes vienības Šķeltovas pagastā ar
kadastra apzīmējumiem 6094 003 0284 un 6094 003 0287 vienā kopējā zemes vienībā,
noteikt zemes kopplatību 2,4 ha.
2. Apstiprināt grafisko pielikumu jaunizveidotajai zemes vienībai.
3. Apvienot A.P. valdījumā piešķirtās, zemes vienības Šķeltovas pagastā ar kadastra
apzīmējumiem 6094 004 0299, 6094 003 0179, 6094 004 3320 un jaunizveidoto zemes
vienību kopējā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 6094 004 0299.
4. Zemes īpašumam ar kadastra Nr. 6094 004 0299 piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu „Pūkaiņi”.
5. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.13. Par nekustamā īpašuma „Ogurecki” atsavināšanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 24.02.2011. lēmumu Nr.6.14. ”Par L.Šamanajevas iesniegumu” nolemts
uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Ogurecki” Kastuļinas
pagastā.
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Ogurecki”, kadastra
Nr. 6072 008 0132 , sastāvošs no 3 zemes vienībām 11,43 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts 29.03.2011. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0048 9199),
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu un 2.punktu.
Uz apbūvētās zemes vienības atrodas L.Š. piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības palīgēkām.
Zemes nomnieks saskaņā ar 13.01.2011. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir L.Š.
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
8.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – L.Š., uzskatāma par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”. Nekustamā īpašuma
tirgus vērtība noteikta 2 900,00 LVL.
Nekustamā īpašuma noformēšanas un vērtēšanas izdevumi 150,00 LVL.
Saņemts L.Š. iesniegums (04.10.2011., Nr.1643) par atsavināmā nekustamā īpašuma pirkuma
līguma noslēgšanu uz nomaksu ar termiņu 3 gadi.
Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”
5.panta 2. un 5.daļu, 44.1 pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Ogurecki”, kadastra Nr. 6072 008 0132,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 3 050,00 (trīs tūkstoši piecdesmit lati, 0
santīmi).
3. Piedāvāt L.Š, personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu 4 mēneša laikā.
4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu ar nomaksas
termiņu 3 gadi.
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5. Nosūtīt L.Š. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.14. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu Nr.10-03/74767-2 „Par informācijas
sniegšanu”.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (10.10.2011., Nr.1670) „Par informācijas
sniegšanu” .
Konstatēts:
Ar Grāveru pagasta padomes 29.08.2008. lēmumu (prot. Nr.9.#4). izbeigtas lietošanas tiesības J.N.
uz lietošanā piešķirtām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6058 005 0078 un 6058 005
0104. Lēmumā nav noteikts tiesiskais pamatojums par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Ar J.N. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums uz 2,5 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums
6058 005 0078, un uz 3,0 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 6058 005 0104.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0078 faktiskā platība sastāda 0,91 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības Grāveru pagastā ar kadastra apzīmējumiem: 6058 005 0078 un
6058 005 0104 piekrīt pašvaldībai.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0078 uz 0,91 ha.
3. Grozīt noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ar J.N., personas kods, deklarētā
adrese, uz pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0078, samazinot
iznomājamo platību uz 0,91 ha.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6.15. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par adreses precizēšanu Aglonas
pagastā”.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (14.09.2011., Nr.1534) par Aglonas novada
domes 27.07.2011. lēmuma Nr.7.8. precizēšanu 1.punktā, precizējot piešķirtās telpu grupu adreses
Aglonas pagastā, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 27.07.2011. (prot. Nr.18) lēmuma Nr.7.8. ” Par VZD Latgales
reģionālās nodaļas iesniegumu adrešu apstiprināšanai telpu grupām un ciemu nosaukumu
dzēšanai adrešu reģistrā” 1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
- Piešķirt sekojošas adreses Aglonas novada Aglonas pagastā esošām telpu grupām:
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Telpu grupas adrese
"Cēloņi-1", Bēšoni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Cēloņi-2", Bēšoni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Cirīšu māja-3", Lopoti, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Cirīšu māja-2", Lopoti, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Cirīšu māja-1", Lopoti, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Cirīšu māja-4", Lopoti, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Dubņagi-1", Belogrudova, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655
"Dubņagi-2", Belogrudova, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655
"Lielmāja-1", Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja-5", Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja-4", Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja-3", Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja-6", Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja-2", Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja-7", Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Lielmāja-8", Ezera Ukini, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
"Skudra-1", Ogurecka, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685
"Skudras-2", Ogurecka, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685
4. maija iela 6-1, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
4. maija iela 6-2, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-16, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-2, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-3, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-1, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-13, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-6, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-11, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-12, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-5, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-14, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-15, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-10, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-9, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-4, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 3-7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Ciriša iela 4-1, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Ciriša iela 4-2, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Parka iela 2-3, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Parka iela 2-2, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Parka iela 2-1, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3-1, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3-7, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3-2, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3-6, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3-5, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3-4, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Rušonas iela 3-3, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
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Telpu grupas kadastra
apzīmējums
76420080013001001
76420080013001002
76420100010001003
76420100010001002
76420100010001001
76420100010001004
60580050070001001
60580050070001002
76420010322001001
76420010322001005
76420010322001004
76420010322001003
76420010322001006
76420010322001002
76420010322001007
76420010322001008
60720080137001001
60720080137001002
76420040467001001
76420040467001002
76420040010082016
76420040010082002
76420040010082003
76420040010082008
76420040010082001
76420040010082013
76420040010082006
76420040010082011
76420040010082012
76420040010082005
76420040010082014
76420040010082015
76420040010082010
76420040010082009
76420040010082004
76420040010082007
76420040006022001
76420040006022002
76420010014022003
76420010014022002
76420010014022001
76420010013005001
76420010013005007
76420010013005002
76420010013005006
76420010013005005
76420010013005004
76420010013005003
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Somersētas iela 10-3, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 10-4, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 26-4, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 26-3, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 26-1, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 26-2, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 8-2, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Somersētas iela 8-1, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

76420040511001003
76420040511001004
76420040349002004
76420040349002003
76420040349002001
76420040349002002
76420040563001002
76420040563001001

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.16. Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Daugavpils ielā 11” Šķeltovas pagastā.
Sakarā ar pašvaldības nekustamā īpašuma Šķeltovas pag., kadastra Nr.6094 005 3475,
noformēšanu zemesgrāmatā,
Konstatēts:
Ar Šķeltovas pagasta padomes 25.01.1995. lēmumu (prot. Nr.9.). zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6094 005 3475 piešķirta pastāvīgā lietošanā Šķeltovas pagasta padomei bibliotēkas
ēkas uzturēšanai. Lēmumā nav noteikts tiesiskais pamatojums par zemes vienības piekritību
pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 005 03475 piekrīt pašvaldībai.
2. Piešķirt zemes gabalam Šķeltovas pag., kadastra Nr.6094 005 3475, nekustamā īpašuma
nosaukumu „Daugavpils ielā 11”.
3. Zemes gabalam ar kadastra Nr. 6094 005 3475, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6.17. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0091
Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši saņemtajam VZD Latgales reģionālās nodaļas 31.08.2010. iesniegumam Nr.2626 ”Par
LZIR iekļautajām NĪVKIS reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz
31.08.2010. reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.05.2010. nav iesniegts
iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”, ar Aglonas novada
domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.7. izbeigtas lietošanas tiesības A.K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6058 002 0091.
A.K. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības līdz 01.06.2011.
Iesniegums no A.K. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6058 002 0091, platība sastāda 5,5 ha. Zemes vienība nav
apbūvēta, no tās nav piekļuves iespēju līdz pašvaldības ceļam.
Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas

Aglonas novada domes 27.10.2011. sēdes protokols Nr.23

- 23 -

pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt
piekļūšanu ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0091 piešķirt „starpgabala” statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0091 piekrīt pašvaldībai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.18. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0156
Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši saņemtajam VZD Latgales reģionālās nodaļas 31.08.2010. iesniegumam Nr.2626 ”Par
LZIR iekļautajām NĪVKIS reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz
31.08.2010. reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.05.2010. nav iesniegts
iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”, ar Aglonas novada
domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.10. izbeigtas lietošanas tiesības A.P. m uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6058 005 0156.
A.P. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības līdz 01.06.2011.
Iesniegums no A.P. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6058 005 0156, platība sastāda 4,1 ha. Zemes vienība nav
apbūvēta, no tās nav piekļuves iespēju līdz pašvaldības ceļam.
Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt
piekļūšanu ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0156 piešķirt „starpgabala” statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6058 005 0156 piekrīt pašvaldībai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.19. Par pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
6058 001 0003 un 6058 001 0004 Grāveru pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši saņemtajam VZD Latgales reģionālās nodaļas 31.08.2010. iesniegumam Nr.2626 ”Par
LZIR iekļautajām NĪVKIS reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz
31.08.2010. reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.05.2010. nav iesniegts
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iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”, ar Aglonas novada
domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.9. izbeigtas lietošanas tiesības F.K. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 6058 001 0003 un 6058 001 0004.
F.K. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības līdz 01.06.2011.
Iesniegums no F.K. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6058 001 0003, platība sastāda 2,8 ha. Uz zemes vienības
atrodas F.K. piederošas ēkas unbūves.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6058 001 0004, platība sastāda 2,8 ha. Uz zemes vienības
atrodas F.K. piederošas ēkas unbūves.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4.daļu, un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0003 un 6058 001 0004
piekrīt pašvaldībai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.20. Par pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
6072 001 0157 un 6072 002 0108 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši saņemtajam VZD Latgales reģionālās nodaļas 31.08.2010. iesniegumam Nr.2626 ”Par
LZIR iekļautajām NĪVKIS reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz
31.08.2010. reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.05.2010. nav iesniegts
iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”, ar Aglonas novada
domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.12. izbeigtas lietošanas tiesības K.E. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 6072 001 0157 un 6072 002 0108.
K.E. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības līdz 01.06.2011.
Iesniegums no K.E. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6072 001 0157, platība sastāda 1,8 ha un tās platība ir
mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo platību. Zemes vienība nav apbūvēta.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6072 002 0108, platība sastāda 3,4 ha. Zemes vienība nav
apbūvēta, no tās nav piekļuves iespēju līdz pašvaldības ceļam.
Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt
piekļūšanu ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0157 un 6072 002 0108 piešķirt
„starpgabala” statusu.
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2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0157 un 6072 002 0108
piekrīt pašvaldībai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.21. Par pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
6072 002 0137 un 6072 002 0138 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši saņemtajam VZD Latgales reģionālās nodaļas 31.08.2010. iesniegumam Nr.2626 ”Par
LZIR iekļautajām NĪVKIS reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz
31.08.2010. reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.05.2010. nav iesniegts
iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”, ar Aglonas novada
domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.13. izbeigtas lietošanas tiesības N.K. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 6072 002 0137 un 6072 002 0138.
N.K. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības līdz 01.06.2011.
Iesniegums no N.K. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6072 002 0137, platība sastāda 0,8 ha un tās platība ir
mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo platību. Zemes vienība nav apbūvēta.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6072 002 0138, platība sastāda 0,5 ha un tās platība ir
mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo platību. Zemes vienība nav apbūvēta.
Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt
piekļūšanu ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0137 un 6072 002 0138 piešķirt
„starpgabala” statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0137 un 6072 002 0138
piekrīt pašvaldībai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.22. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 001 0204 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši saņemtajam VZD Latgales reģionālās nodaļas 31.08.2010. iesniegumam Nr.2626 ”Par
LZIR iekļautajām NĪVKIS reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz
31.08.2010. reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.05.2010. nav iesniegts
iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”, ar Aglonas novada
domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.16. izbeigtas lietošanas tiesības V.K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6072 001 0204.
V.K. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības līdz 01.06.2011.
Iesniegums no V.K. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6072 001 0204, platība sastāda 1,9 ha un tās platība ir
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mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo platību. Zemes vienība nav apbūvēta.
Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt
piekļūšanu ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0204 piešķirt „starpgabala” statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0204 piekrīt pašvaldībai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.23. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 005 0049 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši saņemtajam VZD Latgales reģionālās nodaļas 31.08.2010. iesniegumam Nr.2626 ”Par
LZIR iekļautajām NĪVKIS reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz
31.08.2010. reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.05.2010. nav iesniegts
iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”, ar Aglonas novada
domes 29.12.2010. lēmumu Nr.5.17.17. izbeigtas lietošanas tiesībasA.S. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6072 005 0049.
A.S. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības līdz 01.06.2011.
Iesniegums no A.S. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts.
Zemes vienības, kadastra apzīmējums 6072 005 0049, platība sastāda 1,5 ha un tās platība ir
mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo platību. Zemes vienība nav apbūvēta.
Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt
piekļūšanu ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0049 piešķirt „starpgabala” statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0049 piekrīt pašvaldībai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.24. Par J.T. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas
pagastā.
Saņemts J.T. iesniegums (24.10.2011., Nr.1711) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā bijušo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0120 Aglonas
pagastā.

Aglonas novada domes 27.10.2011. sēdes protokols Nr.23

- 27 -

Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.13.12. izbeigtas lietošanas tiesības J.T. uz
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0120. Ar šo lēmumu noteikts, ka apbūvētā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0120 piekrīt Aglonas novada domei.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar J.T, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0120 uz 10 gadiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.25. Par J.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Gāršas” sadalei Aglonas pagastā.
Saņemts J.K. iesniegums (27.10.2011., Nr.1761) par nekustamā īpašuma”Gāršas” sadali un
jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Gāršas” sadalei Aglonas novada Aglonas pagastā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0040,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Vāveres”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.26. Par VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes locekles G.Drēskas iesniegumu dzīvokļu
īpašumu „Krastiņi 4” Kastuļinas pagastā pārņemšanai pašvaldības īpašumā.
Saņemts VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes locekles G.Drēskas iesniegums (26.09.2011.,
Nr.1587) par dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Krastiņi 4”
Kastuļinas pagastā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Konstatēts:
Nekustamais īpašums „Krastiņi 4”, kadastra Nr. 6072 004 0151, sastāvošs no zemes gabala
0,79 ha platībā un no 2 dzīvokļu dzīvojamās mājas, NĪVK IS reģistrēts uz valsts aģentūru „Mājokļu
aģentūra” .
Sagatavotais lēmumprojekts:
NOLEMJ:
1. Atteikties no dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Krastiņi 4”
Kastuļinas pagasta, Aglonas nov., pārņemšanas Aglonas novada pašvaldības īpašumā.

Debatēs piedalās: A.Ruduks, J.Rutka, D.Vanags, I.Reščenko.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 4 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
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A.Streļčs); pret – nav; atturas – 4 (A.Ruduks, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne), neapstiprina
sagatavoto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
6.27. Par A.S. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas
pagastā.
Saņemts A.S. iesniegums (24.10.2011., Nr.1748) par zemes pirmreizējās nomas tiesību
izmantošanu uz lietošanā bijušo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0266 Aglonas
pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu Nr.12.13.16. izbeigtas lietošanas tiesības A.Smanam
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0266. Ar šo lēmumu noteikts, ka apbūvētā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0266 piekrīt Aglonas novada domei.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar A.S. , personas kods,
deklarētā dzīvesvieta, uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7642 001 0266 uz 10 gadiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.28. Par T.F. iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā.
Saņemts T.F. iesniegums (17.10.2011., Nr.1698) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības T.F. , personas kods, deklarētā adrese, uz daļu t.i. uz: 0,22
ha platībā no pašvaldības zemes vienības”Livdānu zeme” ar kadastra apzīmējumu 7642
004 0525 Aglonas pagastā.
2. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 1,5% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā
darbība.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.29. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par NĪVKIS” reģistrētām lietošanā
esošajām zemes vienībām”.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (03.06.2011., Nr.869) „Par NĪVKIS”
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reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”.
VZD ir iesniedzis (VZD dokuments Nr.2-04-L/411, sagatavots 30.05.2011) atlasītos datus no valsts
kadastra informācijas sistēmas par zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, t.i. zemes
vienības, uz kurām to pastāvīgajiem lietotājiem likumā noteiktos termiņos bija jāizbeidz zemes
lietošanas tiesības ar atbilstošu pašvaldības lēmumu, bet nenoteiktu apstākļu dēļ atbilstošs lēmums
nav pieņemts.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, 4.1.panta
2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības par 1/12 domājamo daļu E.V., personas kods, par 2/9 domājamo
daļu G.V., personas kods, 1/12 domājamo daļu J.G., personas kods, par 2/9 domājamo
daļuM.Ž. personas kods, par 1/12 domājamo daļuR.K., personas kods, par 2/9 domājamo
daļu V.D.personas kods, 1/12 domājamo daļu V.D., personas kods, uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7642 001 0047 Aglonas pagastā 12,1 ha platībā.
1.1. Piedāvāt E.V., deklarētā adrese, G.V., deklarētā adrese, J.G., deklarētā adrese, M.Ž. ,
deklarētā adrese, R.K., deklarētā adrese, V. D., deklarētā adrese, V.D., deklarētā adrese,
slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma
pieņemšanas brīža.
1.2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0047 uz 14.6 ha;
1.3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izbeigt lietošanas tiesības J.M., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 13,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0088.
2.1. Piedāvāt J.M., deklarētā dzīvesvieta,
slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī
lēmuma pieņemšanas brīža.
2.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izbeigt lietošanas tiesības J.C. personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 3,79 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0235.
3.1. Piedāvāt J.C., deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk
minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
3.2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izbeigt lietošanas tiesības A.L. , personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 8,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0037.
4.1. PiedāvātA.L., deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk
minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
4.2. Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0037 piekrīt
pašvaldībai.
4.3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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5. Izbeigt lietošanas tiesībasA.Z., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 0,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0198.
5.1. Piedāvāt A.Z., deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk
minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
5.2. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0198 piešķirt „starpgabala” statusu
un noteikt, ka tas piekrīt pašvaldībai.
5.3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izbeigt lietošanas tiesības par 1/2 domājamo daļu J.G., personas kods, un par 1/2 domājamo
daļu M.M., personas kods, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0091
Aglonas pagastā 2,6 ha platībā.
6.1. Piedāvāt J.G., deklarētā adrese, un M.M., deklarētā adrese, slēgt zemes nomas pirmtiesību
līgumu uz augstāk minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
6.2.Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0091 piekrīt
pašvaldībai.
6.3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izbeigt lietošanas tiesības par 1/2 domājamo daļu S.E. personas kods, un par 1/2 domājamo
daļu I.M., personas kods, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0198
Aglonas pagastā 2,9 ha platībā.
7.1. PiedāvātS.E., deklarētā adrese, un I.M., slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk
minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
7.2.Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 002 0198 uz 3,4 ha;
7.3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izbeigt lietošanas tiesības J.D., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 1,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0032 un uz zemes vienību 7,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7642 011 0061.
8.1. Piedāvāt J.D., deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk
minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
8.2.Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0032 uz 0,85 ha;
8.3. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0061 uz 9,4 ha;
8.4.Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0032 piešķirt „starpgabala” statusu un
noteikt, ka tas piekrīt pašvaldībai.
8.5.Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0061 piekrīt
pašvaldībai.
8.6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izbeigt lietošanas tiesības O.K., personas kods, uz zemes vienību Aglonas pagastā 11,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0157.
9.1. Piedāvāt O.K., deklarētā dzīvesvieta, slēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu uz augstāk
minēto zemi 1 gada laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
9.2.Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0157 uz 10,6 ha;
9.3.Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0157 piekrīt
pašvaldībai.
9.4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
7.§
Par SAC “Aglona” rekonstrukcijas darbiem.
(Ziņo: I.Reščenko)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt tehniskā projekta izstrādi SAC „Aglona” rekonstrukcijas darbiem projekta iesnieguma
sagatavošanai pārrobežu sadarbības programmā.
2. Līdzekļus paredzēt no SAC „Aglona” budžeta.
3. Pilnvarot SAC „Aglona” vadītāju Mārīti Mežinieci kārtot visas formalitātes, kas saistītas ar projekta
sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu pārrobežu sadarbības programmā.

Debatēs piedalās: A.Ruduks, D.Vanags, J.Rutka, I.Soldāne.
A.Ruduka priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.
J.Rutka priekšlikums ir sagatavotā lēmumprojekta 1.punktā “tehniskā projekta izstrādi”
aizstāt ar “skiču projekta izstrādi”.
Deputāti vienojas izņemt 3.punktu no sagatavotā lēmumprojekta.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt skiču projekta izstrādi SAC „Aglona” rekonstrukcijas darbiem projekta
iesnieguma sagatavošanai pārrobežu sadarbības programmā.
2. Līdzekļus paredzēt no SAC „Aglona” budžeta.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Par iepirkumiem.
8.1. Par iepirkumu „Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas
ciemā II kārta” vadītāja, lietveža uz tehniskā speciālista pakalpojumi”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Debatēs piedalās: J.Rutka.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 2 (D.Vanags, J.Rutka); atturas – 1 (I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai , ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „Projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” vadītāja, lietveža un
tehniskā speciālista pakalpojumi”, identifikācijas Nr. AND/2011/18, pakalpojuma sniedzēju
1.1 I lotē “Projekta vadītājs” izvēlas: Inetu Valaini, personas kods, adrese –, sakarā ar to,
ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis
piedāvājumu ar zemāko cenu.
1.2 II lotē “Projekta lietvedis” izvēlas: I.Valaini, personas kods, adrese , sakarā ar to, ka
tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu
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ar zemāko cenu.
1.3. III lotē “Projekta tehniskais speciālists” izvēlas: A.Bogdanovu, personas kods, adrese, sakarā
ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir iesniedzis
piedāvājumu ar zemāko cenu.
2. Slēgt pakalpojuma līgumus ar
2.1. Inetu Valaini, personas kods, adrese, pasūtījuma „Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība
Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” vadītāja, lietveža un tehniskā speciālista
pakalpojumi”, identifikācijas Nr. AND/2011/18, I lote „Projekta vadītājs” realizēšanai par
piedāvājuma cenu Ls 3200.00 (tai skaitā VSAOI 24,09 %)
2.2. Inetu Valaini, personas kods, adrese, pasūtījuma „Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība
Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” vadītāja, lietveža un tehniskā speciālista
pakalpojumi”, identifikācijas Nr. AND/2011/18, II lote „Projekta lietvedis” realizēšanai
par piedāvājuma cenu Ls 2600.00 (tai skaitā VSAOI 24,09 %)
2.3. Aleksandru Bogdanovu, personas kods, adrese, pasūtījuma „Projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” vadītāja, lietveža
un tehniskā speciālista pakalpojumi”, identifikācijas Nr. AND/2011/18, III lote „Projekta
tehniskais speciālists” realizēšanai par piedāvājuma cenu Ls 2985.00 (tai skaitā VSAOI
24,09 %)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.2. Par iepirkumu „Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes
stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”.
(Ziņo: L.Strole-Krasovska)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru „Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes
kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”.

Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 4 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 3 (A.Ruduks, I.Soldāne, D.Vanags), neapstiprina
sagatavoto lēmumprojektu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums nav pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt „pret” balsojuma pamatojumu: „Jau divu gadu garumā velkas šī te
bezjēdzība, kad sākumā saka, ka ir jāatbalsta projekts, pēc tam pastāstīsim. Pēc tam mēs jau
konstatējam, ka projekts ir jau aizgājis.”
8.3. „Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, būvobjekta tehniskā projekta izstrāde
un autoruzraudzības veikšana ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III kārta”.
(Ziņo: I.Reščenko)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 5 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 2 (D.Vanags, I.Soldāne), NOLEMJ:
1. Izsludināt iepirkuma procedūru „Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija,
būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
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ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III kārta”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, tāpēc ka nav skaidrs, kas tur būs iepirkts,
neviens nesniedz informāciju.”’
9.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(Ziņo: I.Reščenko)
9.1. Par Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komitejas iesniegumu (11.10.2011., Nr. 1677).
Saņemts Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas iesniegums (11.10.2011., Nr.1677),
kurā tiek lūgts iedalīt naudas līdzekļus asins donoru atbalstam 2012.gadā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 8 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Streļčs, A.Ruduks, D.Vanags, I.Soldāne, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejai Ls 120,00 asins donoru
atbalstam 2012.gadā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2. Par dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīrīšanu/dezinfekciju.
Debatēs piedalās: A.Bartuša, A.Kluss, I.Soldāne, J.Rutka, D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par – 7 (I.Reščenko, A.Bartuša, A.Kluss,
A.Ruduks, D.Vanags, I.Soldāne, J.Rutka); pret – nav; atturas – 1 (A.Streļčs), NOLEMJ:
1. Neveikt naudas iekasēšanu par 0,5 m³ ūdens patēriņu mēnesī no katra skaitītāja, kad
tiek veikta dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīrīšana/dezinfekcija, no iedzīvotājiem
Aglonas ciema Daugavpils, Jaunciema, Cirīšu, Avotu, Kalna, Jaudzemu, A.Broka ielās,
kas saņem ūdensapgādes pakalpojumu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.3. Par I.Reščenko iesniegumu (27.10.2011., Nr.1762).
Saņemts novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko iesniegums (27.10.2011., Nr.1762) par
atvaļinājuma piešķiršanu.
No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 5 (A.Bartuša, A.Kluss, A.Streļčs,
A.Ruduks, I.Soldāne); pret – nav; atturas – 2 (D.Vanags, J.Rutka), NOLEMJ:
1. Piešķirt Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko atvaļinājumu
uz vienu nedēļu no 04.11.2011.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
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SĒDE SLĒGTA plkst.16:30.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs

_____________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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