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
2012.gada 28.septembrī

Nr.14

Sēde sasaukta plkst.10:00
Sēdi atklāj plkst.10:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko,
Protokolē – I.Rutka
Piedalās – 8 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Badūns, Ingūna Barkeviča,
Aivars Kluss, Ainārs Streļčs, Mārīte Mežiniece,
Jānis Rutka, Didzis Vanags.
Sēdē nepiedalās – 5 novada domes deputāti: Iveta Soldāne (atrodas darbā),
Anita Anna Bartuša (atrodas darba nespējas
atvaļinājumā),
Antons Beķis (atrodas atvaļinājumā),
Andris Ruduks, Vadims Krimans.
Uzaicinātās personas – Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure, novada domes juristi V.Grigulis un
I.Gribuste, Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja I.Valaine, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs P.Bekišs,
biedrības „Alksniena” valdes priekšsēdētāja S.Klusa.
Sēdē piedalās: V.Gribuška.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budžeta izpildi.
Par grozījumiem 2012.gada budžetā.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Par morālā kaitējuma atlīdzību.
Par grozījumiem BSAC „Somerseta” štatu sarakstā 2012.gadam.
Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu
Aglonas novadā” precizēšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010. gada 27.
janvāra saistošajos noteikumus Nr. 2 „PAR AGLONAS NOVADA DOMES
NODEVĀM”” precizēšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9. „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Aglonas
novadā ” apstiprināšanu.
10. Par TEP apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai.
11. Par sociālajiem jautājumiem.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.1. Par Šķeltovas pamatskolas basketbola laukuma norakstīšanu.
13.2. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” vēstuli (03.09.2012., Nr. 1598).
13.3. Par projektu.
13.4. Par iepirkumiem.
13.5. Par Aglonas novada simbolikas noteikšanu.
13.6. Par V.Griguļa iesniegumu.
Deputāti balso par izsludināto sēdes darba kārtību.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budžeta izpildi.
Par grozījumiem 2012.gada budžetā.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Par morālā kaitējuma atlīdzību.
Par grozījumiem BSAC „Somerseta” štatu sarakstā 2012.gadam.
Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu
Aglonas novadā” precizēšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010. gada 27.
janvāra saistošajos noteikumus Nr. 2 „PAR AGLONAS NOVADA DOMES
NODEVĀM”” precizēšanu.
9. „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Aglonas
novadā ” apstiprināšanu.
10. Par TEP apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai.
11. Par sociālajiem jautājumiem.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.1. Par Šķeltovas pamatskolas basketbola laukuma norakstīšanu.
13.2. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” vēstuli (03.09.2012., Nr. 1598).
13.3. Par projektu.
13.4. Par iepirkumiem.
13.5. Par Aglonas novada simbolikas noteikšanu.
13.6. Par V.Griguļa iesniegumu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo dienas kārtība nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem
aktiem, nav pievienoti nepieciešamie atzinumi.”

Aglonas novada domes 28.09.2012. sēdes protokols Nr.14

-2-

Sēdes vadītājs I.Reščenko lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:









Par E.L. iesniegumu (17.09.2012., Nr.1689). (Pie 13.p. „Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija”)
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā” apstiprināšanu. (Pie 13.p. „Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija”)
Par SAC „Aglona” direktora apstiprināšanu. (Pie 13.p. „Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija”)
Par līdzdalību Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā. (Pie
13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)
Par mērķdotāciju sadali. (Pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)
Par E.L. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas
pagastā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem)
Par I.S. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. (Pie
12.p. Par zemes jautājumiem)
Par I.L. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā. (Pie
12.p. Par zemes jautājumiem)

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par sēdes darba kārtības papildus jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:
1. Par E.Landsbergas iesniegumu (17.09.2012., Nr.1689). (Pie 13.p. „Dažādi
jautājumi, iesniegumi un informācija”)
2. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada
Grāveru pagasta Grāveru ciemā” apstiprināšanu. (Pie 13.p. „Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija”)
3. Par SAC „Aglona” direktora apstiprināšanu. (Pie 13.p. „Dažādi jautājumi,
iesniegumi un informācija”)
4. Par līdzdalību Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā. (Pie
13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)
5. Par mērķdotāciju sadali. (Pie 13.p. „Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija”)
6. Par E.L. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai
Kastuļinas pagastā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem)
7. Par I.S. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas
pagastā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem)
8. Par I.L. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas
pagastā. (Pie 12.p. Par zemes jautājumiem)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo dienas kārtība nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem
aktiem, nav pievienoti nepieciešamie atzinumi.”
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Apstiprinātā sēdes darba kārtība:
Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Par budžeta izpildi.
Par grozījumiem 2012.gada budžetā.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Par morālā kaitējuma atlīdzību.
Par grozījumiem BSAC „Somerseta” štatu sarakstā 2012.gadam.
Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu
Aglonas novadā” precizēšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010. gada 27.
janvāra saistošajos noteikumus Nr. 2 „PAR AGLONAS NOVADA DOMES
NODEVĀM”” precizēšanu.
9. „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Aglonas
novadā ” apstiprināšanu.
10. Par TEP apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai.
11. Par sociālajiem jautājumiem.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.1. Par Šķeltovas pamatskolas basketbola laukuma norakstīšanu.
13.2. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” vēstuli (03.09.2012., Nr. 1598).
13.3. Par projektu.
13.4. Par iepirkumiem.
13.5. Par Aglonas novada simbolikas noteikšanu.
13.6. Par V.Griguļa iesniegumu.
13.7. Par E.L. iesniegumu (17.09.2012., Nr.1689).
13.8. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas
novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” apstiprināšanu.
13.9. Par SAC „Aglona” direktora apstiprināšanu.
13.10. Par līdzdalību Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā.
13.11. Par mērķdotāciju sadali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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: J.Rutka, A.Kluss.
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 7 balsīm: par - 5 (A.Badūns, I.Barkeviča, A.Kluss,
A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes priekšsēdētāja I.Reščenko atskaiti par iepriekš
pieņemto lēmumu, laika posmā no 29.08.2012.g., izpildes gaitu.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
J.Rutka lūdz ieprotokolēt: „Balsoju „pret”, jo nebija ko pieņemt zināšanai.”
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2.§
Par budžeta izpildi.
(Ziņo V.Lielcepure)
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 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.08.2012. ieņēmumos LVL 1704562 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 295721),
saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
2. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.08.2012. izdevumos LVL 1680216 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 295721) un
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.08.2012. LVL 449267, saskaņā ar
pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);
3. Apstiprināt saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.08.2012. LVL 48231, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.08.2012. LVL 56330, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par
aizņēmumiem’’;
4. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.08.2012. ieņēmumos LVL 55364, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’(Veidlapa 1-SB);
5. Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.08.2012. izdevumos LVL 35331 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu
uz 01.08.2012. LVL 36605, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa
1-SB).
6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu,
dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.08.2012.ieņēmumos LVL 3300, izdevumos LVL 3191,
līdzekļu atlikums uz 01.08.2012.LVL 2870.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.11. Par mērķdotāciju sadali.
(Ziņo V.Lielcepure)
No sēžu zāles iziet deputāts A.Kluss.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotāciju sadali pedagogu darba samaksai Aglonas novada mācību
iestādēs 2012.gada septembrim – novembrim.
1.1. Mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai sadalījums Aglonas
novada PII un skolām 2012.gada septembrim – novembrim.
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1.2. Mērķdotācijas sadale Aglonas novada skolām 2012.gada septembrim – novembrim.
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2. Apstiprināt mērķdotāciju Aglonas internātvidusskolai pedagogu darba samaksai un
VSAO iemaksām 47313 Ls, uzturēšanas izdevumiem 30386 Ls, kopā skolai 77699 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par grozījumiem 2012.gada budžetā.
(Ziņo V.Lielcepure)
Sēžu zālē atgriežas deputāts A.Kluss.
Debatēs piedalās: J.Rutka.
No sēžu zālēs iziet deputāte I.Barkeviča.
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Badūns, A.Kluss,
A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.2 „Aglonas novada domes budžets 2012.gadam.””
Par Aglonas novada budžetu 2012.gadam
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu
1.1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2012.gada budžetā:
1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā
pamatbudžeta grozījumus ieņēmumos 315541 lata apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta
ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 2659250 lati (tajā skaitā konsolidācija - 449854 lati),
aizņēmumu saņemšana 233331 lats, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
433020 lati. Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums gada sākumā un aizņēmumu saņemšana) ir 3325601 lats (tajā skaitā konsolidācija 449854 lati);
2.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012. gada konsolidētā
pamatbudžeta grozījumus izdevumos 129684 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta
izdevumu summa, t.sk. grozījumi, ir 3146965 lati (tajā skaitā konsolidācija -449854 lati),
aizņēmumu atmaksa 153751 lati, atlikums gada beigās 24885 lati. Pamatbudžeta izdevumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu
atmaksa) ir 3325601 lats (tajā skaitā konsolidācija
-449854 lati);
3. Konsolidētais pamatbudžets ar grozījumiem atspoguļots Pielikumā Nr.1 ‘’Pamatbudžets,
2012.gads’’(7.aile). Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikumā Nr.1
‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ (8.aile). Pielikums Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012. gads’’ ir
neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
4. Pamatbudžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā
Nr.1- Pārvaldes 8.ailē (ieņēmumu klasifikācijas kodiem) un Nr. 2-Pārvaldes 8.ailē (izdevumu
funkcionālās klasifikācijas kodiem).
5. Pamatbudžets ar grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām atspoguļots Pielikumā Nr.4.
6.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2012.gada konsolidētā speciālā
budžeta (t.sk. saņemtie ziedojumi, dāvinājumi naudā) grozījumus ieņēmumos 36475 latu
apmērā, izdevumos 19300 latu apmērā, kā arī atlikumu gada beigās palielināt par 17175 latiem
saskaņā ar pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’. Speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi,
dāvinājumi) kopsumma, t.sk. atlikums, ir 142880 lati. Pielikums Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’
ir neatņemama Saistošo noteikumu sastāvdaļa un pievienojams Saistošajiem noteikumiem.
7. Speciālais budžets ar grozījumiem pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām atspoguļots
Pielikumā Nr.3- SB 13.ailē. Speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikuma Nr.3- SB 12.ailē
(ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem).
8. Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.9, tajā skaitā:
Pielikumu Nr.1 ‘’Pamatbudžets, 2012.gads’’;
Pielikumu Nr.3-SB ‘’Speciālais budžets’’
triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
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9. Aglonas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu budžeta ieņēmumu grozījumu
projektu ‘’Pielikums Nr.1-Pārvaldes’’ un izdevumu grozījumu projektu ‘’Pielikums Nr.2Pārvaldes’’, Aglonas internātvidusskolas 10.09.2012.iesniegumu Nr.1-12/78 ‘’Par grozījumiem
ieņēmumu un izdevumu tāmē’’, kas tajā skaitā iekļauti Aglonas novada domes konsolidētajā
pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS, 2012.GADS’’, pievienot domes sēdes
protokola pielikumos.
10. Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidētā pamatbudžeta grozījumu
kopsavilkumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Pielikums Nr.4), kas tajā skaitā iekļauts
Aglonas novada domes konsolidētajā pamatbudžetā ‘’Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS,
2012.GADS’’, pievienot domes sēdes protokola pielikumos.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par grozījumiem BSAC „Somerseta” štatu sarakstā 2012.gadam.
(Ziņo V.Lielcepure)
Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags.
Sēžu zālē atgriežas deputāte I.Barkeviča.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
18.05.2010. MK noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora
lietošanas un aktualizēšanas kārtību", 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs", Aglonas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu,
BSAC ‘’Somerseta’’ vadītājas Ināras Ukinas iesniegumu (13.09.2012. reģ. Nr.1677),
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību štatu sarakstā
Nr.17 ‘’Bērnu sociālā atbalsta centra ‘’Somerseta’’ štatu saraksts’’ 2012. gadam:
1.1.
mainīt profesijas kodu un amata nosaukumu no 3412 02 ‘’sociālais aprūpētājs’’
uz 5322 02 ‘’aprūpētājs’’;
1.2.
sadalīt 0.5 amata likmi (vakance) ‘’sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm’’
attiecīgi 0.25 likmes ‘’sociālais rehabilitētājs’’ (profesijas kods 3412 02) un 0.25
likmes ‘’sociālais darbinieks’’(profesijas kods 2635 01).
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
(Ziņo I.Reščenko)
Debatēs piedalās: J.Rutka, A.Badūns, I.Barkeviča, A.Streļčs, V.Lielcepure.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 1. daļas 10. punktu, 78. pantu, likuma
Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 3³ panta 1. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties no AS „GE Money Bank” nekustamo
īpašumu pēc adreses Daugavpils iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., par summu
LVL 19 300,00 (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti lati 00 santīmi).
2. Nekustamā īpašuma iegādei izmantot privatizācijas procesā iegūtos ienākumus.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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5.§
Par morālā kaitējuma atlīdzību.
(Ziņo I.Reščenko)
Aglonas novada domes jurista V.Griguļa atzinums:
Par Valentīnas Gribuškas 2012. gada 10. augusta
morālā kaitējuma pieteikumu
V. Gribuškas morālā kaitējuma pieteikums balstīts pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanas likumu (turpmāk tekstā – Likums). Likuma 4. panta 1. daļa nosaka - Iestāde zaudējumu var
nodarīt ar darbību, izdodot prettiesisku administratīvo aktu vai veicot prettiesisku faktisko rīcību, vai arī ar bezdarbību,
ja iestādei bija pienākums rīkoties, bet tā prettiesiski nav rīkojusies. Likuma 5. panta 1. daļa definē cietušo - Tiesības uz
zaudējuma atlīdzinājumu ir cietušajam, proti, privātpersonai, kas ir prettiesiska administratīvā akta adresāts vai trešā
persona Administratīvā procesa likuma izpratnē, kā arī privātpersonai, pret kuru ir tieši vērsta vai kuru tieši skar
iestādes prettiesiska faktiskā rīcība. Likuma 6. panta 1. daļa norāda, ka lai saņemtu zaudējuma atlīdzinājumu ir jāpastāv
cēloņsakarībai - Tiesības uz zaudējuma atlīdzinājumu rodas, ja starp iestādes prettiesisko rīcību un cietušajam nodarīto
zaudējumu pastāv tieša cēloņsakarība — objektīva saikne starp iestādes rīcību un tās radītajām laika ziņā sekojošām
zaudējumu nodarošām sekām, proti, minētā rīcība rada un nosaka šo seku iestāšanās reālu iespēju un ir galvenais
faktors, kas nenovēršami radījis šīs sekas. Likuma 9. pants definē morālo kaitējumu - Morālais kaitējums šā likuma
izpratnē ir personiskais kaitējums, kas izpaužas kā fiziskās personas ciešanas, kuras tai izraisījis būtisks šīs personas
tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu prettiesisks aizskārums. Likuma 11. panta 3. daļa nosaka morālā kaitējuma
pierādīšānas līdzekļus - Morālā kaitējuma atlīdzinājuma tiesiskais pamats uzskatāms par pierādītu, ja ir pierādīts
fiziskās personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizskārums. Privātpersonai ir pienākums norādīt morālā
kaitējuma atlīdzinājuma apmēru. Likuma 14. pants nosaka personiskā un morālā kaitējuma atlīdzināšanu –
(1) Personisko un morālo kaitējumu nosaka atbilstoši aizskarto tiesību un ar likumu aizsargāto interešu nozīmīgumam
un konkrētā aizskāruma smagumam, ņemot vērā iestādes rīcības tiesisko un faktisko pamatojumu un motīvus, cietušā
rīcību
un
līdzatbildību,
kā
arī
citus
konkrētajā
gadījumā
būtiskus
apstākļus.
(2) Personiskā kaitējuma atlīdzinājumu nosaka apmērā līdz 5000 latiem. Ja nodarīts smags personiskais kaitējums,
atlīdzinājumu var noteikt apmērā līdz 7000 latiem, bet, ja nodarīts kaitējums dzīvībai vai sevišķi smags kaitējums
veselībai,
maksimālais
atlīdzinājuma
apmērs
var
būt
līdz
20
000
latiem.
(3) Morālā kaitējuma atlīdzinājumu nosaka apmērā līdz 3000 latiem. Ja nodarīts smags morālais kaitējums,
atlīdzinājumu var noteikt apmērā līdz 5000 latiem, bet, ja nodarīts kaitējums dzīvībai vai sevišķi smags kaitējums
veselībai, maksimālais atlīdzinājuma apmērs var būt līdz 20000 latiem.
(4) Ja iestāde vai tiesa, izvērtējot konkrētā gadījuma apstākļus, konstatē, ka privātpersonas tiesību vai ar likumu
aizsargāto interešu aizskārums nav smags, personiskā kaitējuma, tai skaitā morālā kaitējuma, patstāvīgs vai papildu
atlīdzinājums var būt iestādes rakstveida vai publiska atvainošanās.
Likuma 16. panta 1. daļa nosaka iesnieguma par zaudējuma atlīdzību sastāvdaļas:
1) tās iestādes nosaukumu, kurai iesniegts iesniegums;
2) iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas
numuru un juridisko adresi;
3) prasījumu;
4) faktus, kas, pēc iesniedzēja domām, pamato tiesības uz zaudējuma atlīdzinājumu;
5) bankas kontu, uz kuru zaudējuma atlīdzinājums pārskaitāms. ( V. Gribuškas iesniegumā nav norādīts).
Likuma 19. pants nosaka kārtību, kādā izskatāms iesniegums par pašvaldības iestādes nodarīta zaudējuma
atlīdzinājumu
(5) Lēmējiestāde mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē zaudējuma atlīdzinājuma tiesisko pamatu un pieņem
lēmumu par zaudējuma atlīdzinājuma piešķiršanu un atlīdzinājuma apmēru vai arī par iesnieguma noraidīšanu.
(6) Ja objektīvu iemeslu dēļ mēneša laikā to nav iespējams izdarīt, lēmējiestāde, pieņemot motivētu lēmumu, termiņu
var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to rakstveidā informējot iesniedzēju. Šis lēmums nav apstrīdams vai
pārsūdzams.
(7) Zaudējumu atlīdzina no valsts pamatbudžeta, ja to radījusi pašvaldības iestādes rīcība, pildot tiešās pārvaldes
funkcijas vai uzdevumus. Zaudējumu atlīdzina no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja to radījusi pašvaldības iestādes
rīcība, pildot attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas vai uzdevumus, vai īstenojot savu brīvprātīgo iniciatīvu.
Zaudējumu atlīdzina no citas publisko tiesību juridiskās personas budžeta, ja to radījusi pašvaldības iestādes rīcība,
pildot šīs citas publisko tiesību juridiskās personas autonomās funkcijas vai uzdevumus.
Likuma 25. pants nosaka Zaudējuma atlīdzinājuma kārtību no pašvaldības budžeta
(1) Ja iestādes lēmums vai tiesas nolēmums par zaudējuma atlīdzinājumu ir vērsts pret pašvaldību, tajā noteikto summu
izmaksā no pašvaldības budžeta.
(5) Piekritīgā pašvaldības iestāde mēneša laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas izmaksā
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zaudējuma atlīdzinājumu, pārskaitot to uz privātpersonas personīgo bankas kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.
(6) Piekritīgā pašvaldības iestāde, pieņemot motivētu lēmumu, zaudējuma atlīdzinājumu var izmaksāt pa daļām.
Izmaksu veic gada laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas. Piekritīgā pašvaldības iestāde par
savu lēmumu rakstveidā informē privātpersonu. Šis lēmums nav apstrīdams un pārsūdzams.
(7) Ja nepieciešams un ja tas atbilst tiesību normām, pašvaldības dome pieņem grozījumus pašvaldības budžetā
kārtējam gadam.
No iepriekš minēto Likuma normu uzskaitījuma secināms, ka Aglonas novada domei mēneša laikā jāizskata
šis pieteikums un jālemj morālā kaitējuma atlīdzību vai noraidīt morālā kaitējuma pieteikumu izejot no faktiskajiem
apstākļiem.

Lēmumprojekts.
2012. gada 10. augustā saņemts Valentīnas Gribuškas (turpmāk tekstā – Pieteicēja) morālā
kaitējuma atlīdzināšanas pieteikums (reģ.Nr. 1496). Pieteicēja norāda sekojošo: „Visu laiku no
Preiļu rajona tiesas sprieduma pasludināšanas brīža šodienai tiesas spriedums nav reāli izpildīts,
mana darba vieta ierādīta Aglonas novada domes sēžu zālē, katru dienu notiek psiholoģisks iespaids
uz mani: man bija mēģināts nemaksāt algu un tikai ar tiesas palīdzību es panācu savu aizskarto
tiesību atjaunošanu, bija izdots rīkojums par darba uzdevumu, kuru Preiļu rajona tiesa atzina par
prettiesisku un spēkā neesošu. Tas viss dod man tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību.
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 9. pants morālo
kaitējumu definē kā fiziskās personas ciešanas, kuras tai izraisījis būtisks šīs personas tiesību vai ar
likumu aizsargāto interešu prettiesisks aizskārums. Manas ciešanas no Aglonas novada domes ir jau
vairāk kā divi gadi, katru dienu, izņemot slimības un atvaļinājuma laiku.
Tāpat minētā likuma 6. panta pirmā daļa noteic, ka tiesības uz zaudējuma atlīdzību rodas, ja
starp iestādes prettiesisko rīcību un cietušajam nodarīto zaudējumu pastāv cēļoņsakarība.Ņemot
vērā iepriekš minēto lūdzu Aglonas novada domi izpildīt 2012.gada 5.07 Latgales apgabaltiesas
Civillietu tiesas kolēģijas 2012. gada 18. maija spriedumu civillietā C2503981 un atlīdzināt man
morālo kaitējumu Ls 10000 (desmit tūkstošu latu).”
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma (turpmākt tekstā –
Zaudējumu atlīdzināšanas likums) 11. panta 3. daļa nosaka, ka morālā kaitējuma atlīdzinājuma
tiesiskais pamats uzskatāms par pierādītu, ja ir pierādīts fiziskās personas tiesību vai ar likumu
aizsargāto interešu aizskārums. Privātpersonai ir pienākums norādīt morālā kaitējuma atlīdzinājuma
apmēru. Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 14. panta 1. daļa nosaka, ka personisko un morālo
kaitējumu nosaka atbilstoši aizskarto tiesību un ar likumu aizsargāto interešu nozīmīgumam un
konkrētā aizskāruma smagumam, ņemot vērā iestādes rīcības tiesisko un faktisko pamatojumu un
motīvus, cietušā rīcību un līdzatbildību, kā arī citus konkrētajā gadījumā būtiskus apstākļus.
Savukārt, Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 14. panta 3. daļa nosaka - morālā kaitējuma
atlīdzinājumu nosaka apmērā līdz 3000 latiem. Ja nodarīts smags morālais kaitējums, atlīdzinājumu
var noteikt apmērā līdz 5000 latiem, bet, ja nodarīts kaitējums dzīvībai vai sevišķi smags kaitējums
veselībai, maksimālais atlīdzinājuma apmērs var būt līdz 20000 latiem. Pieteicējas morālā
kaitējuma pieteikumā lūdz izmaksāt atlīdzību Ls 10000, tādējādi sakaņā ar Zaudējuma atlīdzības
likuma 14. panta 3. daļu pieteikumā izteiktais lūgums attiecināms kā kaitējums dzīvībai vai sevišķi
smags kaitējums veselībai. Konstatējams, ka Pieteicējas pieteikumā nav norādīti apstākļi un
pierādījumi, kas norādītu uz to, ka Aglonas novada dome ar savu rīcību ir veikusi prettiesiskas
darbības, kā rezultātā Pieteicējai nodarīts kaitējums dzīvībai vai sevišķi smags kaitējums veselībai.
Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 16. panta 1. daļa nosaka, ko iesniegumā par zaudējumu
atlīdzību ir jānorāda. Pieteicēja nav norādījusi Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 16. panta pirmās
daļas 5. punktā prasīto informāciju - bankas kontu, uz kuru zaudējuma atlīdzinājums pārskaitāms.
Civillietā Nr. C25039810 konstatētie fakti un un tiesu instanču spriedumi Pieteicējai ir labi
zināmi, jo Pieteicēja šajā civillietā ir prasītāja. Šīs civillietas gaitā tiesu instanču spriedumi nebija
viennozīmīgi un skaidri saprotami, gan prasītājs (Pieteicēja), gan atbildētājs (Aglonas novada
dome) sūdzības par tiesu nolēmumiem. Tikai ar Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas
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2012. gada 18. maija spriedumu šajā civillietā tika pieņemts galīgais spriedums, kas ir stājies 2012.
gada 2. jūlijā. Attiecībā uz Pieteicējas iecelšanu Sociālās aprūpes centra „Aglona” direktores amatā,
norādams, ka līdz šim brīdim Sociālās aprūpes centru „Aglona” vada cita persona. Ir jāveic
pasākumi, kas prasa laika resursu, lai Pieteicēja varētu ieņemt šo amatu.
Izskatījusi Valentīnas Gribuškas morālā kaitējuma atlīdzināšanas pieteikumu pamatojoties
uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 11.panta 3. daļu, 14. panta 1.
un 3. daļu, 16. panta pirmās daļas 5. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Noraidīt Valentīnas Gribuškas morālā kaitējuma atlīdzināšanas pieteikumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.1. Par Šķeltovas pamatskolas basketbola laukuma norakstīšanu.
(Ziņo V.Lielcepure)
Debatēs piedalās: D.Vanags, A.Badūns.
Saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartu Nr.7 (66.2.p), MK 21.06.2011. noteikumu Nr.488
„Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 86.2.p., Aglonas novada domes „Nolikuma par
ilgtermiņa ieguldījumu klasifikācijas kritērijiem, uzskaiti, izslēgšanu, nolietojuma aprēķināšanu”
1.2.5.p., 24.08,2012, rīkojumu Nr.3-2/80, un 31.08.2012. aktu par Šķeltovas pamatskolas
basketbola laukuma novērtēšanu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Norakstīt basketbola laukumu
- sākotnējā vērtība 6947,92 LVL,
- nolietojums 4827,30 LVL,
- atlikusī vērtība 2120,62 LVL
(pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.S84, inv. Nr.01633057)
2. Iegrāmatot divu basketbola grozu vērtību 700 LVL.
3. Iegrāmatot 15 m³ malkas par kopējo summu 15 LVL.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Aglonas
novadā” precizēšanu.
(Ziņo V.Grigulis)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:
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1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanu Aglonas novadā”. (Pielikumā)
2. Precizēt saistošo noteikumu Nr.6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanu Aglonas novadā” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
8.§
Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010. gada 27.
janvāra saistošajos noteikumus Nr. 2 „PAR AGLONAS NOVADA DOMES NODEVĀM””
precizēšanu.
(Ziņo V.Grigulis)
Saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM)
12.07.2012. atzinums (Nr. 17-1e/10309) par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Aglonas
novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumus Nr.2 „PAR AGLONAS
NOVADA DOMES NODEVĀM””. Aglonas novada dome atbilstoši VARAM atzinumam ir
precizējusi saistošos noteikumus. VARAM lūdz izvērtēt pašvaldības nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās samērīgumu. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta 4. daļai Aglonas
novada dome paskaidro, ka nodevas apmērs ir noteikts atbilstoši pašvaldībai esošajām izmaksām.
Nodevas apmēri ir noteikti, lai tirdzniecības dalībniekiem būtu izdevīgāk nodarboties ar ielu
tirdzniecību ilgtermiņā. Nodevas apmērs ir noteikts atkarībā no tā vai ielu tirdzniecību veic fiziska
vai juridiska persona. Nodevu var nomaksāt sekojošu ielu tirdzniecības laika posmu: 1) par 1
diennakti; 2) par 1 mēnesi; 3) par vienu gadu (12 mēnešiem). Ielu tirdzniecības dalībnieks var
izvēlēties sev izdevīgāko variantu.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010.
gada 27. janvāra saistošajos noteikumus Nr.2 „PAR AGLONAS NOVADA DOMES
NODEVĀM””. (Pielikumā)
2. Precizēt saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010.
gada 27. janvāra saistošajos noteikumus Nr.2 „PAR AGLONAS NOVADA DOMES
NODEVĀM”” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.6. Par V.Griguļa iesniegumu.
(Ziņo V.Grigulis)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot Viesturu Griguli no Aglonas novada domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas.
2. Atsaukt novada domes juristam Viesturam Grigulim izsniegtās pilnvaras.
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Debatēs piedalās: J.Rutka.
J.Rutka priekšlikums ir izņemt 2.punktu no sagatavotā lēmumprojekta.
I.Reščenko priekšlikums ir balsot par katru punktu atsevišķi.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, J.Rutka, D.Vanags); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot Viesturu Griguli no Aglonas novada domes Administratīvās komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 2 (J.Rutka, D.Vanags); atturas – nav, NOLEMJ:
2. Atsaukt novada domes juristam Viesturam Grigulim izsniegtās pilnvaras.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.§
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Aglonas
novadā ” apstiprināšanu.
(Ziņo I.Gribuste)
„Nodokļa atbalsta pasākuma likums” tika pieņemts 26.07.2012. un stājās spēkā 23.08.2012.
Šī likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka Nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā
īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē pašvaldība, ja tā līdz Ministru
kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta pasākuma uzsākšanas datumam likuma „Par pašvaldībām”
46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas
kārtība”, nosaka, ka nodokļu atbalsta pasākums tiek uzsākts 2012.gada 1.oktobrī.
Debatēs piedalās: A.Streļčs.
Pamatojoties uz likuma „Nodokļa atbalsta pasākuma likums” 4.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes 2012.gada saistošos noteikumus Nr.10 „Par
nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Aglonas
novadā”. (Pielikumā)
2. Nosūtīt Aglonas novada domes 2012.gada saistošos noteikumus Nr.10 „Par nodokļa
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Aglonas novadā” Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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10.§
Par TEP apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai.
(Ziņo I.Valaine)
Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka, A.Kluss.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.
Apstiprināt SIA „Ekolat” izstrādāto un 2012. gada iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”.
2.
Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai):
Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā
t.sk. Attiecināmām izmaksām (lēmuma
summa)
Pašvaldības budžeta līdzekļi
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām
t.sk. Pašvaldības budžeta līdzekļi
t.sk. PVN
3.

602662.16
351402.00
52710.30
298691.70
251260.16
146665.90
104594.26

Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums Pasākuma
mērķis
Ū-1
Ūdens ieguves
avotu atjaunošana

Ū-2

Ūdensapgādes
sistēmas
paplašināšana

Ū-3

Nepārtrauktas
ūdens piegādes
nodrošināšana un
ūdens efektīva
izmantošana

Veicamie
uzdevumi
Jauna urbuma Nr.3
izbūve

Ūdenspgādes tīklu
paplašināšana
rekonstruējamo
tīklu zonā
Ūdensapgādes
tīklu
rekonstrukcija
Rušonas un
Ezerkalna ielās
Ūdenstorņa
rekonstrukcija
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Raksturojums
Jauna artēziskā urbuma izbūve,
paviljona ierīkošana, dziļums 220 m,
debits 2,8 l/s, ūdensvads līdz ŪSS
D75, L=15 m , sūknis ar automātiku,
elektroapgāde, stingrā režīma
aizsargjoslas iežogojums
Ūdensvada izbūve D32, L=40 m,
cauruļvadu materiāls PE, PN10.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
D110, L=1160 m D63, L=25 m,
materiāls PE, PN10.
Ūdenstorņa balsta remonts,
aizsargapmales atjaunošana, apkalpes
kāpņu remonts un krāsošana,
ūdenstorņa tvertnes remonts,
krāsošana, dezinfekcija. ūdenstorņa
tvertnes ārpuses krāsošana un
apšuvuma nomaiņa, noslēgarmatūras
nomaņa, elektroapgādes un zibens
aizsardzības atjaunošana, stāvada
caurules siltināšana
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Pasākums Pasākuma
mērķis
Ū-4
Ūdens kvalitātes
uzlabošana

Veicamie
uzdevumi
Ūdens
sagatvošanas
stacijas izbūve

K-1

Kanalizācijas
sistēmas
paplašināšana

Kanalizācijas tīklu
paplašināšana
Rušonas un
Dzrinavu ielā

K-2

Kanalizācijas
noplūžu
samazināšana

KSS-1 iznešana no
applūstošas
teritorijas

K-3

Notekūdeņu
attīrīšanas
kvalitātes
uzlabošana

Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
izbūve

Raksturojums
Esošās vecās ŪSS ēkas demontāža.
Jauna konteinera tipa ūdens
sagatavošanas stacija. Sagatavošanas
iekārtas ar jaudu Q = 10 m3/h.
Elektroapgādes un piebraucamā ceļa
ierīkošana. Nosacīti tīrā kanalizācija.
Iežogojuma izbūve.
Pašteces kanalizācijas tīkli D200,
L=610 m. D160, L=90 m, materiāls
PP. Jaunas rūpnieciski ražotas KSS-2
ar ražību 3,12 m3/dnn izbūve.
Elektroapgāde. Kanalizācijas
spiedvads D63, L=130 m, materiāls
PE, PN10.
Jaunas rūpnieciski ražotas KSS-1 ar
ražību 18,5 m3/dnn izbūve.
Elektroapgāde. Pašteces kanalizācijas
tīkli D200, L=120 m materiāls PP.
Kanalizācijas spiedvads D75, L= 375
m, materiāls PE, PN10.
Jaunas bioloģiskās NAI ar ražību 60
m3/dnn. Jāierīko piebraucamais ceļš
un elektroapgāde, dūņu
apsaimniekošanas sistēma,
notekūdņēu pieņemšanas kamera,
jāierīko izplūdes vieta. Iežogojums,
plūsmas merītājs, biloloģiskā dīķa
tīrīšana , kanalizācijas tīklu D200,
L=95 m rekonstrukcija , elektrības
dīzeļģenerators 5 kW.

4.
Projekta finansēšanā nodrošināt Aglonas novada domes ieguldījuma daļu no budžeta
līdzekļiem 199376.20 lati, kas sastāda 40.03% no projekta kopējām izmaksām bez PVN un gatavot
iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 298691.70 lati.
5.
Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6.
PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas
ERAF finansējuma saņēmējam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.8. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas
novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” apstiprināšanu.
(Ziņo I.Valaine)
Debatēs piedalās: D.Vanags.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Ekolat” izstrādāto un 2012. gada iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru
ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā
t.sk. Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžeta līdzekļi
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

373894.79
309003.96
46350.59
262653.37
64890.83

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums Pasākuma
mērķis
Ū-3
Nepārtrauktas
ūdens piegādes
nodrošināšana un
ūdens efektīva
izmantošana
K-1
Kanalizācijas
sistēmas
paplašināšana

Veicamie
uzdevumi
Ūdensapgādes
tīklu
rekonstrukcija
ciema teritorijā

Raksturojums

Kanalizācijas tīklu
paplašināšana
Ezeru ielā

Pašteces kanalizācijas tīkli D200,
L=625 m, D160, L=125 m, materiāls
PP. Jauna rūpnieciski ražota KSS-2 ar
ražību 3 l/s izbūve. Jauna rūpnieciski
ražota KSS-4 ar ražību 1 l/s izbūve.
Elektroapgāde. Kanalizācijas
spiedvadi D75, L=200 m, D63, L=65
m, materiāls PE, PN10

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
D110, L=530 m, D63, L=2235 m,
D32, L=280 m, materiāls PE, PN10.

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Aglonas novada domes ieguldījuma daļu no budžeta
līdzekļiem 46350.59 lati, kas sastāda 15.00% no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 262653.37 lati.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek
izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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13.10. Par līdzdalību Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā.
(Ziņo I.Valaine)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projektā „Atbalsts
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” kā partneris.
2. Akceptēt plānotās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas Ls
10381,35 apmērā Aglonas vidusskolā.
3. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā jeb Ls 1038,14 2013.gada pašvaldības
budžetā.
4. Kopējo izmaksu pieauguma gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 10%
apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek aprēķināts saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Slēgt līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par individuālā projekta
ieviešanu.
6. Nodrošināt, ka vispārējās izglītības iestādes ēkā projekta ietvaros tiks uzstādītas
ugunsaizsardzības sistēmas, paliks pašvaldības īpašumā un sniegs izglītības pakalpojumus
vismaz 5 gadus no ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
brīža.
7. Nodrošināt ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu un segt visus ar ugunsaizsardzības
sistēmu ekspluatāciju saistītos izdevumus vismaz 5 (piecus) gadus pēc attiecīgās
ugunsaizsardzības sistēmas uzstādīšanas beigu datuma.
8. Pilnvarot aģentūru veikt projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs” veikt ugunsdzēsības iepirkumu un slēgt līgumu pašvaldības
vārdā.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītājs I.Reščenko izsludina sēdes pārtraukumu.
11.§
Par sociālajiem jautājumiem.
(Ziņo I.Barkeviča)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 550,00 (pieci
simti piecdesmit lati 00 sant.). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.1. Par J.A. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts iesniegums (Nr.11-18/661) no J.A., personas
kods, ar lūgumu pagarināt īres līgumu Grāveru pagasta,
Aglonas novada sociālajā dzīvoklī.
Aglonas novada domes 28.09.2012. sēdes protokols Nr.14
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Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
J.A. ir bezdarbnieks, reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā Krāslavas filiālē, ko
apliecina individuālais darba meklēšanas plāns.
J.A. nepieder nekustamais īpašums, ko apliecina 2012.gada 18.septembra iztikas
līdzekļu deklarācija.
J.A. ir piešķirts trūcīgas personas statuss no 2012.gada 1.septembra līdz
2012.gada 30.novembrim, ko apliecina Aglonas novada Sociālā dienesta 2012.gada 18.septembra
lēmums Nr.1-4/570.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu Aglonas novadā” 24.p., J.A. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem,
kas apliecina tiesības viņam pagarināt īres līgumu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Pagarināt īres līgumu J.A., personas kods, Grāveru
pagasta, Aglonas novada sociālajā dzīvoklī no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada
31.martam.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.2. Par G.D. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.11-18/603 no
07.09.2012.) no G.D., personas kods, deklarētā dzīves vieta.
Pamatojoties uz likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā",
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Uzņemt G.D, personas kods, rindā uz dzīvojamo
platību ar kārtas Nr.19.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.3. Par G.D. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika izskatīts G.D., personas kods,
iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ģimenei pieder nekustāmais īpašums (dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām) Kastuļinas pagastā.
Pamatojoties uz likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā",
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:
1. Atteikt G.D., personas kods, lūgumam uzņemt viņu
dzīvokļu rindā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.§
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Par zemes jautājumiem.
(Ziņo A.Streļčs)
No sēžu zāles iziet deputāts D.Vanags.
12.1. Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par adrešu datu kārtošanu”.
Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (31.07.2012., Nr.1451) par adrešu
precizēšanu Aglonas novadā.
Sakarā ar konstatētajām nepilnībām Adrešu reģistrā Aglonas novadā un pamatojoties uz LR likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un
atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adreses Aglonas novadā sekojošām apbūvētajām zemes vienībām un uz tām
esošajām ēkām un būvēm :
Zemes
vienības
Piešķirtā adrese
Pagasts
kadastra
apzīmējums
Aglonas
76420010026 "Ezermalu mājas", Smani, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420010108 "Ezermaļi”, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420010217 Rušonas iela 8, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420040384 Jaunciema iela 2A, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420040510 Daugavpils iela 24, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420040568 Jaudzemu iela 5B, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420050047 "Straumes”, Sienapurvs, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420050100 "Zaļmeži”, Starodvorje, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420060073 "Ķirši", Spīķi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420060077 "Laimas”, Fintmuiža, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420060103 "Spieķi”, Spīķi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420070031 "Brūklenāji”, Ancveriņi 1, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420070062 "Cirsīts”, Ancveriņi 1, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420070090 "Grasti”, Salenieki, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420080027 "Tauriņi”, Zaikovščina, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420100236 "Škapari”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420110056 "Vaiļi”, Valaiņi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420110062 "Sargūni”, Tūļi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Aglonas
76420110130 „ Kundziņi”, Kundzinišķi, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Grāveru
60580060392 “Jaunmežmalas”, Pīzāni, Grāveru pag., Aglonas pag., LV-5655
Kastuļinas 60720010066 “Sausi”, Kastuļina, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720010069 “Ūsaiņi”, Leitaniški, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720010087 “Lubāni”, Dunski, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720010089 “Meža Puduri”, Dunski, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720010095 “Grāvnieki”, Dunski, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
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Kastuļinas
Kastuļinas
Kastuļinas
Kastuļinas
Kastuļinas
Kastuļinas
Kastuļinas

“Silarnieki”, Dunski, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
“Vecalkšņi”, Dunski, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
“Jaunpuduri”, Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
“Vārpu mājas”, Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
“Krievu Jāņi”, Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
“Lukjāņi”, Ubogova, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
“Purvmalas”, Kalna Butkāni, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV60720030001 5685
Kastuļinas 60720030052 “Kazenāji”, Ļesinski, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720040044 “Pliederi”, Blaževiči, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720040087 “Nēģi”, Novinki, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720050054 “Liellāči”, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720050088 “Vasiļi”, Konovalova, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720050097 “Ābelītes”, Kauškaļi, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720050094 “Vecīleni”, Kauškaļi, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720050126 “Valdiņi”, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720050153 “Gaigalas”, Reiniki, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720050181 “Jāņtārpiņi”, Reiniki, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720060088 “Pienenes”, Murančiki, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720060108 “Bāliņi”, Jaunokra, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720060136 “Pieniņi”, Jaunokra, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070026 “Stanoviški”, Stanoviški, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas
“Aleksandrovka”, Aleksandrovka, Kastuļinas pag., Aglonas pag.,
60720070050 LV-5685
Kastuļinas 60720070041 “Putni”, Foļvarka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070052 “Maliņas”, Hmilovka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070057 “Hmilovka”, Hmilovka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070061 “Priednieki”, Foļvarka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070082 “Brasli”, Foļvarka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070084 “Upeņi”, Foļvarka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070089 “Ūbeļu mājas”, Foļvarka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070119 “Zeltkalni”, Reļenki, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070127 “Krūkļi”, Ribački, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070129 “Segliņi”, Foļvarka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070132 “Misiņi”, Ribački, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070166 “Vasiļu mājas”, Ribački, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720070194 “Upuri”, Foļvarka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720080015 “Amati”, Ogurecka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720080113 “Makši”, Ribački, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720080116 “Sietiņi”, Ribački, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720080125 “Galdnieki”, Ogurecka, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Kastuļinas 60720080201 “Kalina”, Koškina, Kastuļinas pag., Aglonas pag., LV-5685
Škeltovas 60940050398 Jaunā iela 5, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653
Škeltovas 60940050399 Jaunā iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653
2. Piešķirt adreses Aglonas novadā esošām sekojošām ēkām un būvēm :
60720010098
60720010102
60720010105
60720010108
60720010121
60720020037

Aglonas novada domes 28.09.2012. sēdes protokols Nr.14

- 20 -

Pagasts
Grāveru

Grāveru
Grāveru
Kastuļinas

Aglonas
Aglonas
Aglonas
Aglonas

Būves kadastra
apzīmējums

Piešķirtā adrese

60580030023005,
60580030023006,
60580030023007,
60580030023008,
60580030023009,
60580030023010,
60580030023011,
60580030023012,
60580030023013,
60580030023014,
60580030023015
60580040049001,
60580040049002,
60580040049003,
60580040049004,
60720020060001,
60720020060002,
60720020060003,
60720020060004,
60720020060006,
60720020060007,
76420040003009,
76420040003010
76420040036001
76420040347002,
76420040347001
76420040159001

„Jaunpauguriņi”, Lipski, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655

„Loci”, Ostrovs, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655
„Vecloci”, Ostrovs, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655
„Vecklāņi”, Guta, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685

Somersētas iela 32, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Jaunciema iela 20A, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
„Jaunjuglaiņi”, Leitāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Daugavpils iela 32A, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

3. Piešķirt adreses Aglonas novadā esošām sekojošām telpu grupām:
Pagasts
Kastuļinas
Kastuļinas
Aglonas
Aglonas
Aglonas

Īpašuma
kadastra
numurs
60729000003
76429000129
76429000221
76429000129

Telpu grupas
kadastra apzīmējums

Piešķirtā adrese

Meža iela 4-1, Priežmale, Kastuļinas pag.,
60720050255001001 Aglonas pag., LV-5685
Meža iela 4-2, Priežmale, Kastuļinas pag.,
60720050255001002 Aglonas pag., LV-5685
Aloīza Broka iela 5-2, Aglona, Aglonas pag.,
76420040010024002 Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 5-7, Aglona, Aglonas pag.,
76420040010024007 Aglonas nov., LV-5304
Aloīza Broka iela 5-10, Aglona, Aglonas pag.,
76420040010024010 Aglonas nov., LV-5304

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12.2. Par V.M. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā.
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Saņemts V.Madelānes iesniegums (17.09.2011., Nr.1691) par jaunas adreses piešķiršanu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0203 Aglonas pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un
atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.

Piešķirt adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0203 :
„Ducis”, Sekļa Daukšti, Aglonas pag., Aglonas nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.3. Par L.S. iesniegumu adreses piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts L.S. iesniegums (20.08.2012., Nr.1524) par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0158 Aglonas pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu un
atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.

Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0158 un uz tās
esošām būvēm: „Lauviņas”, Terehova, Aglonas pag., Aglonas nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.4. Par I.K. iesniegumu adreses izmaiņai Aglonas pagastā.
Saņemts I.K. iesniegums (27.08.2012., Nr.1561) par adreses labošanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 010 0149 Aglonas pagastā,
pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu
un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Mainīt iepriekš kļūdaini piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 010 0149 un uz tās esošām būvēm: no „Kundziņi”, Peski, Aglonas pag., Aglonas nov.,
uz: „Kundziņi”, Lopoti, Aglonas pag., Aglonas nov.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.5. Par nekustamā īpašuma „Ezermājas” atsavināšanu Aglonas pagastā.
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Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.5. ”Par U.T. iesniegumu atsavināšanas
procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam „Ezermājas” Aglonas pagastā” nolemts uzsākt
atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Ezermājas”.
Atsavināmais objekts – ½ domājamā daļa no Aglonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Ezermājas”, kadastra Nr.7642 005 0055 , sastāvošs no 1 zemes vienības 0,2176 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts 06.08.2012. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0050 6725),
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu.
Uz apbūvētās zemes vienības atrodas U.T. kopīpašumā piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības
palīgēkām.
Zemes nomnieks saskaņā ar 05.07.2012. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir U.T..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
8.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – U.T., uzskatāma par personu, kurai ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”. Nekustamā īpašuma
tirgus vērtība noteikta 300,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus sedza
zemes nomnieks.
Nekustamā īpašuma noformēšanas (VZD kadastra izziņa – 5,00LVL, kancelejas nodeva
zemesgrāmatai - 15,00LVL) un vērtēšanas izdevumi - 120,00 LVL.
U.T. vēlas noslēgt pirkuma līgumu par atsavināmo nekustamo īpašumu uz nomaksu ar termiņu 2
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 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Atsavināt pašvaldībai piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Ezermājas”,
kadastra Nr.7642 005 0055, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 450,00 (četri simti piecdesmit lati, 0 santīmi).
3. Piedāvāt U.T., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu 4 mēneša laikā.
4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu ar nomaksas termiņu
2 gadi.
5. Nosūtīt U.T. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.6. Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi” atsavināšanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 28.02.2012. lēmumu Nr.12.5. ”Par R.R. iesniegumu atsavināšanas
procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam Kastuļinas pagastā” nolemts uzsākt atsavināšanas
procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Riekstiņi”.
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Riekstiņi”, kadastra
Nr.6072 002 0123 , sastāvošs no 1 zemes vienības 0,6211 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts 01.08.2012. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0050 8113),
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
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to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu.
Uz apbūvētās zemes vienības atrodas R.R. piederošas lauksaimnieciska rakstura ēkas.
Zemes nomnieks saskaņā ar 30.11.2007. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir R.R.
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
8.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – R.R., uzskatāma par personu, kurai ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”. Nekustamā īpašuma
tirgus vērtība noteikta 1 600,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus
apmaksāja nomnieks.
Nekustamā īpašuma noformēšanas (VZD kadastra izziņa – 5,00LVL, kancelejas nodeva
zemesgrāmatai - 25,00LVL) un vērtēšanas izdevumi - 120,00 LVL.
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 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Riekstiņi”, kadastra Nr.6072 002 0123,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 1 750,00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit
lati, 0 santīmi).
Piedāvāt R.R., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu 4 mēneša laikā.
Nosūtīt R.R. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.7. Par V.M. iesniegumu nekustamā īpašuma „Ātrumzeme” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemti V.M. un viņa pilnvarotās personas A.U. iesniegumi (24.08.2012., Nr.1555 un
05.09.2012. Nr.1606)par nekustamā īpašuma „Ātrumzeme” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ātrumzeme”, kadastra Nr.7642 002 0041, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 7642 006 0107 un 7642 006 0134.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Vogulandi” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7642 006 0107 un 7642 006 0134.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 006
0107, no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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4. Saglabāt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 006 0107 un 7642 006 0134 iepriekš
noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.8. Par L.M. iesniegumu nekustamā īpašuma „Saltupīte” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts L.M. iesniegums (23.08.2012., Nr.1551)par nekustamā īpašuma „Saltupīte”
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Saltupīte”, kadastra Nr.7642 006 0069, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0382.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Mediņi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 382.
3. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0382 iepriekš noteiktos zemes
lietošanas tiesību apgrūtinājumus , nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un adresi.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.9. Par N.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Natali” sadalīšanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts N.K. iesniegums (23.08.2012., Nr.1550)par nekustamā īpašuma „Natali” sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu, uz likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Natali”, kadastra Nr.6094 005 0154, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6094 003 0033 un 6094 005 0156.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Katjuša” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6094 003 0033 un 6094 005 0156.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094
003 0033, no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Saglabāt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6094 003 0033 un 6094 005 0156
iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.10. Par N.L. iesniegumu nekustamā īpašuma „Gaspari” sadalīšanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts N.L. iesniegums (24.08.2012., Nr.1559)par nekustamā īpašuma „Gaspari”
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Gaspari”, kadastra Nr.6094 006 0154, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 6094 005 0422.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Mākoņi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6094 005 0422.
3. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0422 iepriekš noteiktos zemes
lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.11. Par L.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Baltais Akmens” sadalīšanai Aglonas
pagastā.
Saņemts L.P. iesniegums (17.08.2012., Nr.1512)par nekustamā īpašuma „Baltais Akmens”
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.
3.

4.
5.

Piekrist nekustamā īpašuma „Baltais Akmens”, kadastra Nr.7642 005 0108, sadalīšanai,
atdalot atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7642 008 0049.
Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Glušaka mežs” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7642 008 0049.
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642
008 0049, no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 008 0049 iepriekš noteiktos zemes
lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.

12.12. Par A.C. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Kastuļinas
pagastā.
Saņemts A.C. iesniegums (05.09.2012., Nr.1602) par nekustamā īpašuma nosaukuma
piešķiršanu Kastuļinas pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
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uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Bērzmalas” nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr. 6072 008 0152.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072
008 0152, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.13. Par SIA Metrum iesniegumu nekustamā īpašuma platības precizēšanai un nosaukuma
piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts SIA Metrum iesniegums (17.08.2012., Nr.1514) par nekustamā īpašuma platības
precizēšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu kadastrāli uzmērītajai zemes vienībai Aglonas
pagastā.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Sakarā ar veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642
002 0114 noteikt platību 1,13 ha.
Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Armaņi” nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr. 7642 002 0114.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642
002 0114, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6094 005 3387 Šķeltovas pagastā.
Saņemts Z/s „Ziemeļi K”īpašnieka N.P. iesniegums (26.07.2012., Nr.1442) par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu daļai no zemes vienības „Cesļeva” ar kadastra apzīmējumu 6094
005 3387 Šķeltovas pagastā.
Ar 12.03.2012. Aglonas novada domes lēmumu Nr.6, zemes vienībai 6,72 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 6094 005 3387 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003). Pēc kadastrālās uzmērīšanas datiem
redzams, ka apbūves laukums (bijušais liellopu fermas komplekss) aizņem 2,16 ha lielu platību,
pārējā platība piemērota lauksaimnieciskai izmantošanai.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.

2.
3.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 005 3387, daļēji mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) uz: - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – platība 4,56 ha.
Atlikušajai platībai 2,16 ha saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.15. Par SIA WIKI iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta
izstrādei.
Saņemts SIA WIKI pilnvarotās personas J.J. iesniegums (11.09.2012. Nr.1647) par nekustamā
īpašuma”Omšari” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Zemes īpašnieks SIA WIKI lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Omšari”
Kastuļinas pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0020 sadalei 4 atsevišķās
zemes vienībās, ar mērķi sadalīt zemes gabalu 13,7 ha kopplatībā četrās vienādās daļās tālākai
atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība un mežsaimniecība (kods 0101 un 0201).
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Omšari” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei,
īpašnieks SIA WIKI, reģistrācijas Nr.45403029051.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008
0020 sadalei četrās (4) atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.16. Par A.S. iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei.
Saņemts A.S. iesniegums (13.09.2012. Nr.1664) par nekustamā īpašuma”Mežmalas”
savstappējās rebežas pārkārtošanu un zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Zemes īpašnieks A.S. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Mežmalas” Aglonas pagastā,
blakus pieguļošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7642 004 0032 un 7642 004 0196 savstarpējās
robežas pārkārtošanai, ar mērķi adalīt zemes gabalu 0,9 ha kopplatībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0032 un pievienot to pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0196.
Plānotais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu blakus esošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7642 004 0032 un 7642 004 0196 savstarpējās robežas pārkārtošanai
atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam, saglabāt iepriekšnoteiktos zemes lietošanas
tiesību apgrūtinājumus.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.17. Par V.L. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts V.L. iesniegums (20.02.2012.) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu Aglonas
pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības V.L., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 006 0148 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 Administratīvās 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.
12.18. Par V.G. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts V.G. iesniegums (01.08.2012., Nr.1456) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma
noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.09.2011. lēmumu V.G. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0090 un noteikts, ka zeme piekrīt pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, un atbilstoši MK noteikumu Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar V.G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz
0,36 ha zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 007 0090 uz 10 gadiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.19. Par J.F. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts J.F. iesniegums (13.09.2012., Nr.1671) par zemes pirmreizējo nomas tiesību līguma
noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu J.F. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0192.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu,
un atbilstoši MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu,
Aglonas novada domes 28.09.2012. sēdes protokols Nr.14

- 29 -

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar J.F., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, uz 3,7
ha zemes vienību „Skujiņas” ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0192 uz 10 gadiem.
2. Noteikt, ka zemes vienība „Skujiņas” ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0192 piekrīt
pašvaldībai.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.20. Par R.P. iesniegumu nekustamā īpašuma „Sofijas” nosaukuma izmaiņām Aglonas
pagastā.
Saņemts R.P. iesniegums (05.09.2012., Nr.1603) par nekustamā īpašuma „Sofijas” nosaukuma
izmaiņu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.
2.

3.

Piešķirt jaunu nosaukumu: ”Saulgriezes” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 001
0168.
Mainīt iepriekš piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001
0168 un uz tās esošām būvēm: no „Sofijas”, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., uz:
”Saulgriezes”, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.

12.21. Par J.V. nekustamo īpašumu „Grantiņi” Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. (prot. Nr.10) lēmumu Nr.8.3.39., atbilstoši VZD iesniegtajai
informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības J.V. uz lietošanā piešķirtām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 6094 002 0017, 6094 003 0044, 6094 005 0216, 6094 005 0217,6094 005
0218,6094 006 0060 Šķeltovas pagastā.
Saskaņā ar 14.06.1999. noslēgto zemes izpirkuma līgumu Nr.56/1422 ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku, J.V. ir izpircis augstāk minēto zemi likumā noteiktā kārtībā.VZD Latgales reģionālā
nodaļa iesniegusi (28.08.2012. Nr.1567) iesniegumu ar lūgumu pārskatīt kļūdaini pieņemto
pašvaldības lēmumu.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
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A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
Grozīt Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3. (prot. Nr.10) „Par VZD Latgales
reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”” :
- Atcelt 27.07.2012. lēmuma Nr.8.3. (prot. Nr.10) 39.punktu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.22. Par V.D. nekustamo īpašumu „Vārtnieki” Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. (prot. Nr.10) lēmumu Nr.8.3.14., atbilstoši VZD iesniegtajai
informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības V.D. uz lietošanā piešķirto zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6072 005 0055 Kastuļinas pagastā.
Saskaņā ar 05.12.2007. noslēgto zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku,
V.D. ir izpircis augstāk minēto zemi likumā noteiktā kārtībā.VZD Latgales reģionālā nodaļa
iesniegusi (29.08.2012. Nr.1576) iesniegumu ar lūgumu pārskatīt kļūdaini pieņemto pašvaldības
lēmumu.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3. (prot. Nr.10) „Par VZD
Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.” :
- Atcelt 27.07.2012. lēmuma Nr.8.3. (prot. Nr.10) 14.punktu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.

12.23. Par E.U. nekustamo īpašumu „Nikitiški” Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. (prot. Nr.10) lēmumu Nr.8.3.30., atbilstoši VZD iesniegtajai
informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības E.U. uz lietošanā piešķirto zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6072 004 0106 Kastuļinas pagastā.
Saskaņā ar 31.08.2005. noslēgto zemes izpirkuma līgumu Nr.56/5240 ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku, E.U. ir izpircis augstāk minēto zemi likumā noteiktā kārtībā.VZD Latgales reģionālā
nodaļa iesniegusi (29.08.2012. Nr.1577) iesniegumu ar lūgumu pārskatīt kļūdaini pieņemto
pašvaldības lēmumu.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Grozīt Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3. (prot. Nr.10) „Par VZD
Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.” :
- Atcelt 27.07.2012. lēmuma Nr.8.3. (prot. Nr.10) 30.punktu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.24. Par Z.Č. nekustamo īpašumu „Gurķīši” Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.07.2012. (prot. Nr.10) lēmumu Nr.8.3.43., atbilstoši VZD iesniegtajai
informācijai tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības Z.Č. uz lietošanā piešķirto zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6094 006 0112 Šķeltovas pagastā.
Saskaņā ar 17.10.2000. noslēgto zemes izpirkuma līgumu Nr.56/2020 ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku, Z.Č. ir izpirkusi augstāk minēto zemi likumā noteiktā kārtībā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3. (prot. Nr.10) „Par VZD Latgales
reģionālās nodaļas iesniegumu „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”” :
- Atcelt 27.07.2012. lēmuma Nr.8.3. (prot. Nr.10) 43.punktu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.25. Par pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0135 Grāveru
pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 29.03.2012. (prot. Nr.4) lēmumu Nr.13.11., pašvaldībai piekrītošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0135 Grāveru ciemā piešķirts nekustamā īpašuma
nosaukums „Ezeru iela 4”. Valsts Adrešu reģistrā iepriekš reģistrētā adrese ir:
Ezeru iela 2,
Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov. .
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu
un likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 29.03.2012. lēmumu Nr.13.11. (prot. Nr.4) „Par pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6058 004 0135 un 6058 004 0404 apvienošanu
Grāveru pagastā” :
- Izteikt 29.03.2012. lēmuma Nr.13.11. (prot. Nr.4) 3.punktu sekojošā redakcijā: Piešķirt
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058 004 0135 nekustamā īpašuma
nosaukumu „Ezeru iela 2”.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Jaunrasiņas”
Aglonas pagastā.
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Saņemts G.J. iesniegums (20.09.2012., Nr.1694) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai „Jaunrasiņas” ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0212 Aglonas pagastā.
Ir veikta zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana, uzmērītā platība sastāda 0,3652 ha,
plānotā šīs teritorijas izmantošana ir lauksaimniecības būvju celtniecība.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1.

2.
3.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0212, daļēji mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) – zemes vienības
daļas kadastra apzīmējums 7642 004 0212 8001, platība 0,3652 ha.
Atlikušajai platībai 37,2348 ha saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.27. Par E.L. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts E.L. pilnvarotās personas K.F. iesniegums (27.09.2012., Nr.1739) par zemes
pirmreizējo nomas tiesību līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemi Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 29.12.2010. lēmumu E.L. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0266 un noteikts, ka apbūvētais zemes gabals piekrīt
pašvaldībai. Zemei nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4.daļu, un atbilstoši MK noteikumu Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar E.L., personas kods, deklarētā
dzīvesvieta, uz 0,2156 ha zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0266 uz
10 gadiem.
2. Piešķirt nosaukumu: ”Liepājas iela 13” nekustamajam īpašumam ar kadastra
Nr.6072 005 0266.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.28. Par I.S. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts I.S. iesniegums (20.09.2012., Nr.1961) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus
zemes nomas līguma pagarināšanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar I.S. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
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„Slovāņi” 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6072 006 0173, Kastuļinas pagastā līdz
20.09.2012.. I.S. lūdz pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz 99 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas 20.09.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumā.
1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 20.septembri un ir spēkā līdz 2022.gada
20.septembrim.”
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
12.29. Par I.L. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts I.L. iesniegums (25.09.2012., Nr.1720) par iepriekš noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma
pagarināšanu Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Ar I.L. noslēgts zemes pirmreizējo nomas tiesību līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,3 ha
platībā, kadastra apzīmējums 6072 002 0037, Kastuļinas pagastā līdz 20.09.2012.. I.L. lūdz pagarināt zemes
nomas līguma darbības termiņu uz 10 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas 20.09.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumā.
1.1. Izteikt nomas līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
- „2.1. Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 20.septembri un ir spēkā līdz 2022.gada
20.septembrim.”
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
13.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.2. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” vēstuli (03.09.2012., Nr. 1598).
(Ziņo I.Barkeviča)
Sēžu zālē atgriežas deputāts D.Vanags.
Saņemta Fonda „Sibīrijas bērni” vēstule (03.09.2012., Nr.1598), kurā lūdz finansiāli atbalstīt
grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma tulkošanu angļu valodā un daļēji tipogrāfijas izdevumus.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni” 100,00 Ls grāmatas „Sibīrijas bērni”
2.sējuma tulkošanai angļu valodā.
2. Līdzekļi no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.4. Par iepirkumiem.
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(Ziņo I.Barkeviča)
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru pašvaldības iepirkumiem:
1.1. Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012./2013.gada ziemas
sezonā.
1.2. Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta”
2013.gadā un uz 2013./2014. m.g.
1.3. Degvielas iegāde Aglonas novada domes vajadzībām.
1.4. Malkas iepirkums 2013./2014.g. apkures sezonai.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.5. Par Aglonas novada simbolikas noteikšanu.
(Ziņo I.Reščenko)
Debatēs piedalās: J.Rutka, D.Vanags, A.Badūns.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, iepazinusies ar
LR Kultūras ministrijas 2012.gada 31.augusta lēmumu Nr.3.1 – 4/30 „Par Aglonas novada
ģerboni” un ģerboņa heraldisko aprakstu, kuru parakstījuši Latvijas Valsts prezidents Andris
Bērziņš, Kulūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un Heraldikas komisijas priekšsēdētājs
Laimonis Šēnbergs, kā arī ar Heraldikas komisijā akceptēto Aglonas novada karogu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – nav; atturas – 2 (J.Rutka, D.Vanags), NOLEMJ:
1. Noteikt Aglonas novada simboliku:
ģerboni – Zilā laukā romba veidā sudraba trejgalu liliju krusts, kas apvienots ar šķērso
liliju krustu, viss zem krusta galiem apļveidā savienots ar ieliektiem pavediena
elementiem;
karogu – Uz zila fona balts Aglonas novada ģerbonis.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.3. Par projektu.
(Ziņo I.Reščenko)
Šķeltovas biedrība “Alksniena” vēlas piedalīties LAD izsludinātajā projektu konkursā
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijās”
1.aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
2.2. rīcībā: „Jaunu pakalpojumu izveidošana un sasniedzamības veicināšana vietējiem
iedzīvotājiem” ar projektu “Iedzīvotāju atbalsta centra izveide Šķeltovas pagasta Aglonas
novadā” un lūgt atbalstu Aglonas novada domei.
Projekta mērķis: Sniegt jaunus pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāju
vispārējās labklājības celšana un iespējami labākas, ilgtspējīgākas attīstības veicināšana un veselīga
dzīvesveida popularizēšana Aglonas novadā.
Projekta galvenās aktivitātes:
1) Telpu remonts ( 146,1 m² platībā).
2) Aprīkojuma iegāde – duša, veļas mašīna, trenažieri un sporta inventārs, televizors, mēbeles.
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Debatēs piedalās: D.Vanags, J.Rutka, A.Badūns, A.Streļčs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 6 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece); pret – 1 (J.Rutka); atturas – 1 (D.Vanags), NOLEMJ:
1. Atbalstīt Šķeltovas biedrību “Alksniena” projekta “Iedzīvotāju atbalsta centra izveide
Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” realizācijā, nodrošinot atbalstu:
1.1. Slēgt telpu (Aglonas novads, Šķeltovas pagasts, Šķeltova, Skolas ielā 5 (146,1 m²
platībā)) nomas līgumu ar biedrību „Alksniena”;
1.2. 2013.gada budžetā paredzēt projekta realizācijai līdzfinansējumu līdz 1523,25 Ls.
I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.7. Par E.L. iesniegumu (17.09.2012., Nr.1689).
(Ziņo I.Reščenko)
Saņemts E.L. iesniegums (17.09.2012., Nr.1689), kurā lūdz atļauju nozāģēt koku uz
nekustamā īpašuma pēc adreses Daugavpils iela 11, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 8 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs, M.Mežiniece, D.Vanags, J.Rutka); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut nozāģēt koku uz nekustamā īpašuma pēc adreses Daugavpils iela 11, Aglona,
Aglonas pag., Aglonas nov.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.

13.9. Par SAC „Aglona” direktora apstiprināšanu.
(Ziņo I.Reščenko)
Pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas spriedumu lietā Nr. C25039810, kas stājās likumīgā
spēkā 2012.gada 2.jūlijā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
9.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 5 (I.Reščenko, A.Badūns, I.Barkeviča,
A.Kluss, A.Streļčs); pret – nav; atturas – 3 (J.Rutka, D.Vanags, M.Mežiniece), NOLEMJ:
1. Ar 2012.gada 2.oktobri par Aglonas novada Sociālās aprūpes centra „Aglona”
direktori apstiprināt Valentīnu Gribušku, personas kods, noslēdzot
darba līgumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 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.
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I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.12:20.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētājs

______________________ I.REŠČENKO

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts ________________________
(datums)
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