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
2013.gada 30.oktobrī

Nr.22

Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēdi atklāj plkst.11:00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Inese Rutka
Piedalās –
9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Vadims Krimans, Juris Butēvics, Andris Girss,
Aleksandrs Dimpers, Feoktists Pušņakovs, Osvalds Šatilovs,
Lolita Solima, Igors Reščenko.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore I.Poga,
Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,
Kancelejas nodaļas vadītāja I.Barkeviča,
sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Ločmele,
zemes lietu speciālists A.Streļčs,
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste A.Podskočija,
teritorijas plānošanas speciāliste L.Strole-Krasovska,
Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags,
Šķeltovas pag. pārvaldes vadītāja I.Maļuhina,
Grāveru pag. pārvaldes vadītāja A.Buiniča,
Atklāta konkursa uz amatu „Priežmalas pamatskolas direktors”
pretendentu vērtēšanas kom. locekle Z.Larionova,
Kastuļinas pag. pārvaldes vadītājs un pretendentu
vērtēšanas kom. loceklis P.Bekišs.

Iedzīvotāja: E.Viļuma.
Uzaicinātās personas: apsardzes firmas „Alvo” pārstāvji.
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par BSAC „Somerseta” reorganizāciju. (ziņo I.Poga)
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3. Par Aglonas Sporta skolas reorganizāciju. (ziņo I.Poga)
4. Par BJBLPC „Strops” reorganizāciju. (ziņo I.Poga)
5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos sakarā ar eiro ieviešanu. (ziņo I.Poga)
5.1. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.
2 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par Aglonas novada domes nodevām”” apstiprināšanu.
5.2. Par Saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.3 (apstiprināti 27.01.2011.) „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā””
apstiprināšanu.
5.3. Par Saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 11 (apstiprināti 25.09.2013.) „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu.
5.4. Par Saistošo noteikumu Nr.16 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.14 (apstiprināti 29.11.2011.) „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu”” apstiprināšanu.
5.5. Par Saistošo noteikumu Nr.17 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.6 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas
novadā”” apstiprināšanu.
5.6. Par Saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 3 (apstiprināti 29.07.2009.) „Nodeva par būvataļaujas saņemšanu”
apstiprināšanu.
5.7. Par Saistošo noteikumu Nr.19 „Ggrozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009.gada 10.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1„AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” apstiprināšanu.
6. Par saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā. (ziņo
V.Lielcepure)
7. Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu kapu sakārtošanai. (ziņo I.Poga)
8. Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstuli (17.10.2013., Nr.2641). (ziņo I.Poga)
9. Par Aglonas vidusskolas skolotāju iesniegumu (12.06.2013., Nr.888). (ziņo I.Poga)
10. Par Aglonas internātvidusskolas direktora iesniegumu (25.09.2013., Nr.2419). (ziņo D.Vanags)
11. Par mērķdotāciju sadali. (ziņo I.Poga)
12. Par Priežmalas pamatskolas direktora konkursu. (ziņo I.Poga)
13. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
13.1. Pabalsti.
13.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
14. Par projektiem. (ziņo I.Poga, I.Valaine)
14.1. Par ūdenssaimniecības projektiem.
14.2. Par projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”.
14.3. Par projekta pieteikumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada
perioda programmas grantu shēmai „Kultūras apmaiņa”.
15. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.L. (ziņo I.Rutka)
16. Par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 7, Aglonā. (ziņo I.Poga)
17. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
18. Par iepirkumiem. (ziņo I.Poga, I.Barkeviča)
18.1. Par I.Gribustes iesniegumu (21.10.2013., Nr.2666).
18.2. Par iepirkumu rezultātiem.
19. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. (ziņo I.Poga)
19.1. Par līguma slēgšanu par savstarpējiem norēķiniem.
19.2. Par Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības centralizēšanu.
19.3. Par biedrības „Preiļu NVO centrs” iesniegumu (06.09.2013., Nr.2336).
19.4. Par gāzes apgādi Rušonas ielas daudzdzīvokļu mājās Jaunaglonā.
19.5. Par pārvaldes ēkas skiču projekta izstrādi, topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti.
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Aglonas novada domē ir saņemts Elizabetes Viļumas 30.10.2013. iesniegums (kancelejā reģ.
30.10.2013., Nr.2703), kurā tiek informēts, ka šī gada 30.oktobrī E.Viļuma piedalīsies Aglonas novada
domes sēdē un veiks video filmēšanu. Video filmēšana notiek saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības
likuma II daļas 7.p.5.p. pamatojumu „datu ievākšana un to apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu
sabiedrības interešu ievērošanu”.
Pirms uzsāk sēdi, apsardzes firmas „Alvo” pārstāvji uzstājas ar prezentāciju.
Pēc apsardzes firmas prezentācijas tiek atklāta domes sēde.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz izņemt no sēdes darba kārtības 2., 3., 4. jautājumu.
Deputāti balso par H.Streiķes priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Izņemt no sēdes darba kārtības jautājumus:
„2.Par Aglonas Sporta skolas reorganizāciju. (ziņo I.Poga)
3.Par BJBLPC „Strops” reorganizāciju. (ziņo I.Poga)
4.Par grozījumiem saistošajos noteikumos sakarā ar eiro ieviešanu. (ziņo I.Poga)”

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz izņemt no sēdes darba kārtības 10.jautājumu un pievienot to pie
19.2.jautājuma, kā arī izņemt 19.4.jautājumu no sēdes darba kārtības.
Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:







Par kandidātu pieteikšanos uz Iepirkumu komisijas locekļa amatu. (Pie 18.p. Par iepirkumiem)
Par Aglonas internātvidusskolas ēku. (Pie 19.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Informācija par VAS „Latvijas Valsts ceļi” vēstuli. (Pie 19.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un
informācija)
Informācija par projekta līdzekļiem. (Pie 19.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegumu par transporta kustības
ierobežošanu Daugavpils ielā. (Pie 19.p. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija)
Par E.Viļumas atklāto vēstuli (30.10.2013., Nr.2702). (Pie 12.p. Par Priežmalas pamatskolas
direktora konkursu)

Sakarā ar to, ka uz sēdi ziņot ir ieradies Aglonas internātvidusskolas direktors D.Vanags, deputāti
vienojas sēdes darba kārtības 19.2.p. un jautājumu „Par Aglonas internātvidusskolas ēku” izskatīt kā
pirmos jautājumus.
Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par izsludināto sēdes darba kārtību un papildus
jautājumiem.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
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Apstiprināt sēdes darba kārtību:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos sakarā ar eiro ieviešanu. (ziņo I.Poga)
2.1. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.2 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par Aglonas novada domes nodevām”” apstiprināšanu.
2.2. Par Saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.3 (apstiprināti 27.01.2011.) „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā””
apstiprināšanu.
2.3. Par Saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.11 (apstiprināti 25.09.2013.) „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu.
2.4. Par Saistošo noteikumu 16 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.14 (apstiprināti 29.11.2011.) „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu”” apstiprināšanu.
2.5. Par Saistošo noteikumu Nr.17 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.6 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas
novadā”” apstiprināšanu.
2.6. Par Saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.3 (apstiprināti 29.07.2009.) „Nodeva par būvataļaujas saņemšanu”
apstiprināšanu.
2.7. Par Saistošo noteikumu Nr.19 „Ggrozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009.gada 10.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1„AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” apstiprināšanu.

3. Par saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā. (ziņo
V.Lielcepure)
4. Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu kapu sakārtošanai. (ziņo I.Poga)
5. Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstuli (17.10.2013., Nr.2641). (ziņo I.Poga)
6. Par Aglonas vidusskolas skolotāju iesniegumu (12.06.2013., Nr.888). (ziņo I.Poga)
7. Par mērķdotāciju sadali. (ziņo I.Poga)
8. Par Priežmalas pamatskolas direktora konkursu un E.Viļumas atklāto vēstuli (30.10.2013., Nr.2702).
(ziņo I.Poga)
9. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
9.1. Pabalsti.
9.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
10. Par projektiem. (ziņo I.Poga, I.Valaine)
10.1. Par ūdenssaimniecības projektiem.
10.2. Par projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”.
10.3. Par projekta pieteikumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada
perioda programmas grantu shēmai „Kultūras apmaiņa”.

11. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.L. (ziņo I.Rutka)
12. Par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 7, Aglonā. (ziņo I.Poga)
13. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
14. Par iepirkumiem. (ziņo I.Poga, I.Barkeviča)
14.1. Par I.Gribustes iesniegumu (21.10.2013., Nr.2666).
14.2. Par iepirkumu rezultātiem.
14.3. Par kandidātu pieteikšanos uz Iepirkumu komisijas locekļa amatu.
15. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. (ziņo I.Poga)
15.1. Par līguma slēgšanu par savstarpējiem norēķiniem.
15.2. Par Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības centralizēšanu un Aglonas internātvidusskolas
direktora iesniegumu (25.09.2013., Nr.2419).
15.3. Par biedrības „Preiļu NVO centrs” iesniegumu (06.09.2013., Nr.2336).
15.4. Par pārvaldes ēkas skiču projekta izstrādi, topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti.
15.5. Par Aglonas internātvidusskolas ēku.
15.6. Informācija par VAS „Latvijas Valsts ceļi” vēstuli.
15.7. Informācija par projekta līdzekļiem.
15.8. Par Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegumu par transporta kustības ierobežošanu
Daugavpils ielā.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe izsludina sēdes pārtraukumu, lai, pamatojoties uz E.Viļumas atklāto
vēstuli, atklāta konkursa uz amatu „Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas
direktors” pretendentu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja I.Poga varētu sazvanīt komisijas
locekļus un uzaicināt uz šodienas sēdi jautājuma „Par Priežmalas pamatskolas direktora
konkursu un E.Viļumas atklāto vēstuli (30.10.2013., Nr.2702)” izskatīšanā.
Pēc sēdes pārtraukuma sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā papildus pie
13.p. „Par zemes jautājumiem” 38 jautājumus.
Deputāti balso par H.Streiķes priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Iekļaut sēdes darba kārtībā pie 13.p. „Par zemes jautājumiem” 38 jautājumus.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
1.§
Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.
(ziņo I.Poga)
Izpilddirektore I.Poga sniedz pārskatu par novada domes darbu un lēmumiem, to tālāku virzību
un izpildi.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Barkeviča.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr.1. „Aglonas novada domes
nolikums” 19.9.apakšpunktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto
lēmumu, laika posmā no 25.09.2013.g., izpildes gaitu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
15.5. Par Aglonas internātvidusskolas ēku.
(ziņo D.Vanags)
Aglonas novada dome nodod Aglonas internātvidusskolas ēku, Rušonas iela 11, Jaunaglona,
Aglonas novads (kad. apzīmējums 7642 001 0268 001) Aglonas internātvidussskolai lietojumā uz
sešiem gadiem projekta „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes
uzlabošana” īstenošanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, trešā kārta” ietvaros.
Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimans – sakarā ar to, ka Aglonas novada domei līdz šim brīdim nav sakārtotas darba attiecības ar
Aglonas novada domes 30.10.2013. sēdes protokols Nr.22

-5-

Aglonas internātvidusskolas direktoru D.Vanagu, novada domes juristam steidzamā kārtā sagatavot
precizējumus direktora D.Vanaga darba līgumā un amatu aprakstā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. KPFI iesniegtā projekta „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefekt
ivitātes uzlabošana” apstiprināšanas gadījumā, noslēgt patapinājuma līgumu ar Aglonas
internātvidusskolu, reģistrācijas numurs 90000065824, juridiskā adrese - Rušonas iela
11, Jaunaglona, Aglonas novads par ēkas – Aglonas internātvidusskola, kad. apzīmējums
7642 001 0268 001, nodošanu lietojumā uz 6 gadiem.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.2. Par Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības centralizēšanu un Aglonas
internātvidusskolas direktora iesniegumu (25.09.2013., Nr.2419).
(ziņo D.Vanags, I.Poga)
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu un 27.punktu, Likuma par budžeta un
finanšu vadību 46.panta 1.daļu un MK 04.07.2012.g. rīkojumu Nr.311 „Par Koncepciju par vienotas valsts
iestāžu finanšu in vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveidi, nodrošinot finanšu un
cilvēkresursu vadību”, kas paredz grāmatvedības procesu standartizāciju,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Aglonas novada pašvaldības iestādes „Aglonas internātvidusskola” nolikumā:
1.1. Izslēgt nolikuma 69.punktu.
1.2. Grozīt nolikuma 66.punktu un izteikt sekojošā redakcijā: „Aglonas novada
dome nodrošina likumam „Par grāmatvedību” atbilstošo finansiālās un
saimnieciskās darbības uzskaiti”.
2. Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības uzskaiti veic Aglonas novada domes Finanšu nodaļa.
3. Aglonas internātvidusskolas grāmatvedību pārcelt Aglonas novada domes Finanšu nodaļā.
4. Aglonas novada dome pārņem visas Aglonas internātvidusskolas prasības un saistības.
5. No Aglonas internātvidusskolas izņemt grāmatvedes amata štata vienību un iekļaut to Aglonas novada
domes Finanšu nodaļā.
6. Pēc atskaites iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā, iesniegt dokumentus Aglonas internātvidusskolas
pārreģistrācijai valsts ieņēmumu dienestā.
7. Aglonas internātvidusskolas amata vienību „elektriķis” un „galdnieks” pārcelt uz Aglonas novada domes
struktūrvienību „Komunālais dienests” un amata vienību „autobusa vadītājs” pārcelt uz Aglonas novada
domes struktūrvienību „Transports skolēnu pārvadāšanai” ar 01.01.2014.g.

Saņemts Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegums (25.09.2013., Nr.2419) par
tehniskā personāla štatu saraksta saskaņošanu. Ir iesniegts Aglonas internātvidusskolas tehniskā
personāla štatu saraksts, kurā kopējā darba alga mēnesī (ieskaitot sociālo nodokli) salīdzinājumā ar
esošo ir samazināta par Ls 1047,63. Vienlaikus D.Vanags informē, ka šī gada rudenī skolā tiek
plānota arī darbinieku skaita samazināšana.
Debatēs piedalās: V.Krimans, H.Streiķe, V.Lielcepure.
I.Poga – ierosina no sagatavotā lēmumprojekta 7.p. izslēgt, jautājumu izskatīt pie jaunā budžeta
izskatīšanas.
V.Krimans ierosina piešķirt Aglonas internātvidusskolai iztrūkstošo naudas summu.
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H.Streiķe – jautājumu skatīt kopumā pie jaunā budžeta un štatu izskatīšanas.
V.Krimans priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, Finanšu nodaļas vadītājai V.Lielcepurei
gatavot budžeta grozījumus par papildus finansējuma piešķiršanu Aglonas internātvidusskolai.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1.Atlikt jautājuma izskatīšanu par Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības
centralizēšanu un Aglonas internātvidusskolas direktora iesniegumu (25.09.2013., Nr.2419).
2.Finanšu nodaļas vadītājai V.Lielcepurei sagatavot budžeta grozījumus par papildus
finansējuma piešķiršanu Aglonas internātvidusskolai.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko.
2.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos sakarā ar eiro ieviešanu.
(ziņo I.Poga)
2.1. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.2 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par Aglonas novada domes nodevām””
apstiprināšanu.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 6.panta pirmā daļas nosaka, ka latu konvertācijā uz euro
izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro
ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā
noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā., bet trešā daļa
nosaka, ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir
nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, „Euro
ieviešanas kārtības likuma” 6.panta pirmo daļu, 31.panta pirmo un trešo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Par grozījumiem Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.2 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par Aglonas novada domes
nodevām””. (saistošie noteikumi – pielikumā)
GROZĪJUMI
27.01.2010. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 2
“PAR AGLONAS NOVADA DOMES NODEVĀM ”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3. punktu un
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likuma „Par nodokļiem un nodevām 12.panta pirmās
daļas 1., 2., 4., 7. punktu”

1. Izdarīt pašvaldības domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Aglonas novada domes
nodevām” sekojošus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
Nodevas objekts
1. Tirdzniecība publiskajās vietās
9.1. Tirdzniecība ar pašražotu lauksaimniecības
produkciju un ziediem
9.2. Ar pašu ražotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās
mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem
9.3. Tirdzniecība ar pārtikas precēm, kas nav akcīzes
preces
9.4. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm
2. Izbraukuma tirdzniecība un tirdzniecība
gadatirgos
9.5. Tirdzniecība ar pašražotu lauksaimniecības
produkciju un ziediem
9.6. Ar pašu ražotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās
mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem
9.7. Tirdzniecība ar pārtikas precēm, kas nav akcīzes
preces (izņemot kafiju)
9.8. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm
9.9. Sabiedriskā ēdināšana:
9.9.1. bez akcīzes precēm (izņemot kafiju)
9.9.2. ar akcīzes precēm

Nodevas apmērs euro par 1 tirdzniecības vietu
Fiziskām personām
Juridiskām personām
3,56
7,11
3,56

7,11

14,23

14,23

14,23

14,23

3,56

7,11

3,56

7,11

14,23

28,46

14,23

28,46

14,23
28.46

28,46
42,69

1.2.Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:
Nodevas objekts
13.1.Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās
13.1. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana
13.2. Par atrakciju rīkošanu
13.3. Izklaidējoša rakstura pasākumu un atrakciju
rīkošana atklātā laukumā vai estrādē dienas laikā (līdz
plkst.22 00)
13.4. Sporta sacensību rīkošana (par sacensības dienu)
13.5. Koncertu, uzvedumu, diskotēku, atrakciju rīkošana
nakts laikā (pēc plkst.22.00)

Nodevas apmērs euro par 1 tirdzniecības vietu
Fiziskām personām
Juridiskām personām
4,27
4,27
14.23

14.23
14.23
14.23

14.23
28,46

14.23
28.46

1.3.Izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:
Nodevas objekts
16.1. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās
16.1. Vizuālas reklāmas izvietošana
16.2. Informējoša satura afišu izvietošana
16.3. Sludinājumu izvietošana

Nodevas apmērs euro par 1 tirdzniecības vietu
Fiziskām personām
Juridiskām personām
10.67
10.67
6.40

10.67
10.67
6.40

1.4.Izteikt saistošo noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:
Nodevas objekts
20.1. Nodeva par izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām
20.1.Izziņas no pašvaldības arhīva
20.2.Izziņas par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu
20.3. dzimtsarakstu reģistru izrakstu izsniegšana
20.4.Novada domes lēmumu vai protokolu apliecināto
kopiju izsniegšana

Nodevas apmērs euro par 1 tirdzniecības vietu
Fiziskām personām
Juridiskām personām
4,27
1,42
1,42
1,42
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20.5.Saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju, izrakstu
apliecinātas kopijas
20.6.Izziņas
20.7.Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti
20.8.Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību vai neesamību
20.9.Izziņas par nekustama īpašuma piederību
izsniegšana lauksaimniecības produkcijas ražošanai
20.10.Izziņa par atbilstību teritorijas plānojumam (par 1
A4 lapu)
20.11.Izziņas par atbilstību teritorijas plānojumam
grafiskais pielikums (par 1 A4 lapu)

2.

0,28

0,28

1,42
1,42
1,42

1,42
1,42
7,11

1,42

1,42

1,42

1,42

2,85

7,11

Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.2. Par Saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.3 (apstiprināti 27.01.2011.) „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā””
apstiprināšanu.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 6.panta pirmā daļas nosaka, ka latu konvertācijā uz euro
izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro
ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā
noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā., bet trešā daļa
nosaka, ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir
nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, „Euro
ieviešanas kārtības likuma” 6.panta pirmo daļu, 31.panta pirmo un trešo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.3 (apstiprināti 27.01.2011.) „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”.
(saistošie noteikumi – pielikumā)
GROZĪJUMI
27.01.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 3
“PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU AGLONAS NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”14. panta trešo daļu
un 43. panta pirmās daļas 4. punktu
1.

Izdarīt Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3 (apstiprināti 17.01.2013.) „Par
sabiedrisko kārtību Aglonas novadā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls
25,00” ar skaitli un vārdu „35,57 euro”.;
1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.2. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls
100,00” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”.;
1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.3. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 25,00”
ar skaitli un vārdu „35,57 euro”.;
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1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.4. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 25,00”
ar skaitli un vārdu „35,57 euro”.;
1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.5. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls
150,00” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”.;
1.6. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.6. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls
150,00” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”.;
1.7. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.7. punktā:
1.7.1. vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
1.7.2. vārdus „divsimt latiem” ar skaitli un vārdu „284,57 euro”.
1.8. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.8. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls
125,00” ar skaitli un vārdu „177,86 euro”.;
1.9. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.9. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00”
ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.;
1.10. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.6. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls
250,00” ar skaitli un vārdu „350,00 euro”.;
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 01. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.3. Par Saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.11 (apstiprināti 25.09.2013.) „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 6. panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro
izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro
ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā
noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa
nosaka, ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir
nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, „Euro
ieviešanas kārtības likuma” 6. panta pirmo daļu, 31. panta pirmo un trešo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.11(apstiprināti 25.09.2013.) „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada
administratīvajā teritorijā””. (saistošie noteikumi – pielikumā)
GROZĪJUMI
25.09.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.11
„PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA AGLONAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ
TERITOTIJĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”43 . panta
pirmās daļas 13. punktu,
Meža likuma 8. panta otro daļu
un
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
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noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku

ciršanu ārpus meža” 22. punktu
1. Izdarīt Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.11 (apstiprināti 25.09.2013.) „Par
koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā” sekojošus grozījumus:
1.1.Aizstāt 21. punktā apzīmējumā „Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība latos” vārdu „latos” ar
vārdu „euro”.
1. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.4. Par Saistošo noteikumu Nr.16 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 14 (apstiprināti 29.11.2011.) „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu”” apstiprināšanu.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 6. panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro
izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro
ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā
noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa
nosaka, ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir
nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, „Euro
ieviešanas kārtības likuma” 6. panta pirmo daļu, 31. panta pirmo un trešo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.14 (apstiprināti 29.11.2011.) „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu””. (saistošie noteikumi – pielikumā)
GROZĪJUMI
29.11.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 14
„PAR VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.14 (apstiprināti 29.11.2011.) „Par
vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” sekojošus grozījumus:
1.1.Aizstāt 4. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un summu vārdiem „Ls 100 (viens simts
latu)” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”.
1. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.5. Par Saistošo noteikumu Nr.17 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.6 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā””
apstiprināšanu.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 6. panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro
izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro
ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā
noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa
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nosaka, ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir
nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, „Euro
ieviešanas kārtības likuma” 6. panta pirmo daļu, 31. panta pirmo un trešo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.6 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas
novadā””. (saistošie noteikumi – pielikumā)
GROZĪJUMI
27.01.2010. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.6
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZIBAS PABALSTIEM AGLONAS NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu

1.Izdarīt Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” sekojošus grozījumus:
1.1.Aizstāt 2.3.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu
„28,46 euro”.
1.2. Aizstāt 2.3.3. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un summu vārdiem „Ls 50,00
(piecdesmit lati)” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
1.3. Aizstāt 2.4.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00” ar skaitli un
vārdu „142,29 euro”.
1.4. Aizstāt 2.4.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00” ar skaitli un
vārdu „142,29 euro”.
1.5. Aizstāt 2.5.2.3. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 175,00” ar skaitli
un vārdu „249,00 euro”.
1.6. Aizstāt 2.5.2.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 45,00” ar skaitli
un vārdu „64,03 euro” un aizstāt lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 75,00” ar
skaitli un vārdu „106,72 euro”.
1.7. Aizstāt 2.6.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 90,00” ar skaitli un vārdu
„128,06 euro”.
1.8. Aizstāt 2.6.3.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 15,00” ar skaitli
un vārdu „21,34 euro”.
1.9. Aizstāt 2.7.1. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu
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„28,46 euro”.
2.Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.6. Par Saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.3 (apstiprināti 29.07.2009.) „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” apstiprināšanu.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 6. panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro
izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro
ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā
noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa
nosaka, ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir
nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, „Euro ieviešanas
kārtības likuma” 6. panta pirmo daļu, 31. panta pirmo un trešo daļu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Par grozījumiem Aglonas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.3 (apstiprināti 29.07.2009.) „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu”. (saistošie noteikumi – pielikumā)
GROZĪJUMI
29.07.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3
„NODEVA PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU”
Izdoti saskaņā ar
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 1. daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta 1. daļas 10.punktu

1. Izdarīt Aglonas novada domes saistošajos noteikumos 3 (apstiprināti 29.07.2009.) „Nodeva
par būvatļaujas saņemšanu ” sekojošus grozījumus:
1.1.
Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Nodevas objekts

Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūvei, rekonstrukcijai
vai demontāžai
Dārza mājas, vasaras mājas jaunbūvei, rekonstrukcijai vai
demontāžai
Pirts,
atpūtas
vietu,
tūristu
mītņu jaunbūvei,
rekonstrukcijai vai demontāžai
Saimniecības ēku, garāžu u.tml. palīgēku jaunbūvei,
rekonstrukcijai vai demontāžai
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvei, rekonstrukcijai
vai demontāžai
Dzīvokļu pārbūvei mainot funkcijas
Sabiedrisku objektu būvniecībai
Mobilo telefonsakaru torņu būvniecībai
Lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām
paredzēto ceļu būvniecībai
Mājlopu, mājputnu un kažokzvēru mītņu būvniecībai:
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Nodevas apjoms euro
Fiziskajām
personām
28.46

Juridiskajām
personām
71,14

14.23

40.00
56,91

14.23

71,14

14.23

42,69

142,39

284,57

28.46
71,14
42,69

56,91
142,39
284,57
71,14

71,14

56,91
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4.11.
4.12.
4.13.

Kokapstrādes objektu būvniecībai
71,14
Ražošanas objektu būvniecībai
71,14
Derīgo izrakteņu izmantošanas, apstrādes un pārstrādes būvēm 71,14

142,39
142,39
142,39

4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

Pārtikas ražošanas objektu būvniecībai
Inženiertīklu un inženierbūvju izbūvei
Masu atpūtas vietu izbūve
Atkritumu pārstrādes uzņēmumu būvniecībai, palīgēku
izvietošanai
Metāllūžņu
pieņemšanas un
uzglabāšanas vietu,
automobiļu kapsētu, to pārstrādes vietu ierīkošanai un
izbūvei

14.23
42.69
71,14
113.83

71,14
85.37
142,39
227,66

71,14

142,39

Būvatļaujas pagarināšanai

14.23

20.00

4.18.

4.19.

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
2.7. Par Saistošo noteikumu Nr.19 „Ggrozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009.gada 10.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1„AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” apstiprināšanu.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 6. panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro
izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro.
„Euro ieviešanas kārtības likuma” 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro
ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā
noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa
nosaka, ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir
nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, „Euro
ieviešanas kārtības likuma” 6. panta pirmo daļu, 31. panta pirmo un trešo daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības
2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1„AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”” . (saistošie noteikumi – pielikumā)
Izdoti saskaņā ar likumu
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu

Grozījumi
Aglonas novada pašvaldības 2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
1. Izdarīt Aglonas novada pašvaldības 2009.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „Aglonas
novada pašvaldība nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 47.punktā naudas summu latos „94000 latus” ar summu euro „133749,95 euro”,
aizstāt naudas summu latos „340000 latus” ar summu euro „483776,42 euro” un aizstāt
naudas summu latos „5000 latus” ar summu euro „7114,36 euro”.
1.2. Aizstāt 48. punktā naudas summu latos „5000 latus” ar summu euro „7114,36 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
3.§
Par saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā.
(ziņo V.Lielcepure)
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Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā
2014.gadā” apstiprināšanu, konstatēts: 1) likuma „Par pašvaldībām” 45.pants nosaka, ka saistošie
noteikumi pēc to parakstīšanas triju darba dienu laikā jānosūta VARAM atzinuma sniegšanai, 2)
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40. 2 punkts nosaka, ka pašvaldībām ir
tiesības, izdodot saistošos noteikumus līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, 2014.gadā piemērot
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei, vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada
līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.2 punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Par nekustamā īpašuma
nodokli Aglonas novadā 2014.gadā”. (Pielikumā)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
4.§
Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu kapu sakārtošanai.
(ziņo I.Poga)
Izskatot Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša 2013.gada 7.oktobra vēstuli Nr. 5-5/9
(reģistrēta Aglonas novada domē 09.10.2013. Nr. 2595) par līdzekļu piešķiršanu Brāļu kapu
sakārtošanai,
Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus, saskaņā ar tāmi (pielikumā), Priežmales Brāļu kapu žoga rekonstrukcijai no
budžeta sadaļas, kas paredzēta Kastuļinas pagasta pārvaldei, līdzekļus ieplānot 2014.gada budžetā.

Debatēs piedalās: V.Krimans.
V.Krimana priekšlikums ir:
1. Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša iesniegumu izskatīt sastādot 2014.gada
budžetu.
2.Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājam P.Bekišam iesniegt Finanšu komitejai izskatīšanai
Priežmales brāļu kapu žoga rekonstrukcijas skiču projektu un tāmi.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja P.Bekiša iesniegumu izskatīt, sastādot
2014.gada budžetu.
2.Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājam P.Bekišam iesniegt Finanšu komitejai
izskatīšanai Priežmales brāļu kapu žoga rekonstrukcijas skiču projektu un tāmi.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
5.§
Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstuli (17.10.2013., Nr.2641).
(ziņo I.Poga)
Izskatot Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska 2013.gada 14.oktobra
vēstuli Nr. 1.1.-12/58 ar lūgumu noteikt piemaksu par Bioloģijas un veselības mācības metodiskās
apvienības darba koordinēšanu Aglonas vidusskolas direktorei, bioloģijas un veselības mācības
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skolotājai Lidijai Šatilovai.
No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe un O.Šatilovs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm: par – 6 (V.Krimans, J.Butēvics, A.Dimpers,
A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt piemaksu 8,2 % no pedagogu likmes (23 Ls mēnesī) Aglonas vidusskolas
direktorei, bioloģijas un veselības mācības skolotājai Lidijai Šatilovai par Bioloģijas un
veselības mācības metodiskās apvienības darba koordinēšanu Preiļu, Aglonas un
Vārkavas novadu izglītības iestādēm.
Līdzekļus paredzēt no pašvaldības budžeta struktūrvienības „Aglonas vidusskola”.
2014.gadā paredzot piemaksu no pedagogu mērķdotācijām Aglonas novada izglītības
iestādēm.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
6.§
Par Aglonas vidusskolas skolotāju iesniegumu (12.06.2013., Nr.888).
(ziņo I.Poga)
Saņemts Aglonas vidusskolas skolotāju iesniegums (12.06.2013., Nr.888), kurā lūdz pārskatīt un veikt
izmaiņas Aglonas novada domes pieņemtajā nolikumā par novada izglītojamo apbalvošanu naudas prēmiju
izteiksmē arī starpnovadu, Latgales un valsts mēroga konkursos.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu. (Pielikumā)
Debatēs piedalās: V.Krimans, F.Pušņakovs.
Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, nolikumu precizēt un apstiprināt ar
01.01.2014.g.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas
nolikumu precizēt un apstiprināt ar 01.01.2014.g.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.§
Par mērķdotāciju sadali.

(ziņo I.Poga)
7.1. Par Direktoru padomes ieteikumiem.
Saskaņā ar Aglonas novada domes izveidotās izglītības iestāžu Direktoru padomes ieteikumiem paredzēt
2014.gada budžetā vadības funkciju veikšanai (skolas direktoru amata likme un direktora vietnieka amata
likme) kopā ir Ls 492 ik mēnesi.
No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe un O.Šatilovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (V.Krimans, J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Saskaņā ar skolu direktoru padomes sēdes lēmumu, protokols Nr.1, 1.1.punktu, grozīt 2013.gada
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2.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr.20, § 2, punkts 2. sadaļas Aglonas vidusskolas direktores
darba algu ar 2013.gada 1.oktobri:
Izglītības iestādes
Darba alga mēnesī Ls
t.sk. mērķdotācija
pašvaldības
nosaukums,
finansējums
ieņemamais amats
Aglonas vidusskolas
535
518
17
direktore
metodiskās apvienības
23
23
vadītāja
Kopā
558
518
40
2. Piešķirt papildus finansējumu Grāveru pamatskolai no pašvaldības budžeta 137,75 Ls mēnesī,
plus VSAOI 24,09%, ar 01.10.2013.g. skolas direktora un vietnieka darba algu nodrošināšanai
492 Ls apmērā kopā par abām likmēm.
3. Piešķirt papildus finansējumu Šķeltovas pamatskolai no pašvaldības budžeta 62,00 Ls mēnesī,
plus VSAOI 24,09%, ar 01.10.2013.g. skolas direktora un vietnieka darba algu nodrošināšanai
492 Ls apmērā kopā par abām likmēm.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
7.2. Par mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Aglonas
novada skolām 2013.gadam.
Pamatojoties uz IZM 01.10.2013. rīkojumu Nr.336 „Par papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu
2013.gadam mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas
pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmas”,

No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe un O.Šatilovs.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (V.Krimans, J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību līdzekļu iegādei piešķirto līdzekļu sadali pa Aglonas novada izglītības
iestādēm.
1.1. Mācību līdzekļu iegādei – papildus piešķirtā finansējuma sadale Aglonas novada vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 2013.gadam
Izglītojamo
Finansējums mācību
Nr.p.k.
Skolas nosaukums
skaits 03.09.12.
līdz. iegādei Ls
1.
Aglonas vidusskola
175
331
2.
Grāveru pamatskola
30
57
3.
Priežmalas pamatskola
53
100
4.
Šķeltovas pamatskola
45
85
Kopā novadā
303
573
1.2. Mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei pieškirtā finansējuma sadale Aglonas
novada izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem
no piecu gadu vecuma 2013. gadam

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Skolas nosaukums
Aglonas novada PII
Grāveru pamatskola
Priežmalas pamatskola
Šķeltovas pamatskola
Kopā novadā

5-6 gadīgo
izglītojamo
skaits 03.09.12.
35
4
13
5
57

Finansējums mācību
literatūras iegādei Ls
219
25
82
31
357

Finansējums
mācību līdz.
iegādei Ls
66
8
25
9
108

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Aglonas novada domes 30.10.2013. sēdes protokols Nr.22

- 17 -

9.§
Par sociālajiem jautājumiem.

(ziņo Ā.Perševica)
9.1.Pabalsti.

9.1.1. Par Ļ.I. iesniegumu.
Saņemts Ļ.I. iesniegums (07.10.2013., Nr.2583), kurā lūdz apmaksāt ārstēšanos slimnīcā.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” 2.4. p.,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:

1. Piešķirt Ļ.I., personas kods, vienreizēju pabalstu
ārkārtas situācijā 100.00 Ls.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.1.2. Par I.T. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1034 no 18.09.2013.)
no I.T., personas kods, deklarētā dzīves vieta, par vienreizēju pabalstu malkas iegādei.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”
nav paredzēts pabalsts malkas iegādei.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aglonas novadā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 1 (J.Butēvics),
NOLEMJ:
1. Atteikt I.T., personas kods, vienreizēju sociālo pabalstu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
9.2.1. Par S.P. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/1028 no 23.09.2013.)
no S.P., personas kods, deklarētā dzīves vieta, kurā lūdz uzņemt rindā uz dzīvojamo platību.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
S.P. nav īpašumā zemes un dzīvojamās platības, ir piešķirts trūcīgas personas statuss.
Pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans),
NOLEMJ:
1. Uzņemt S.P., personas kods, rindā uz dzīvojamo platību ar kārtas Nr.18.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
Aglonas novada domes 30.10.2013. sēdes protokols Nr.22
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2.2. Par D.G. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.1-11/924 no 30.08.2013.) no
D.G., personas kods, deklarētā dzīves vieta, kura lūdz piešķirt dzīvojamo platību.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
D.G. ir uzņemta Aglonas novada iedzīvotāju rindā uz dzīvojamās platības piešķiršanu. D.G. piekrita īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1.Piešķirt D.G., personas kods, ar ģimeni pašvaldībai
piederošo dzīvojamo platību.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2.3. Par I.L. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā saņemts I.L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, iesniegums Nr.
1-11/1025 no 17.09.2013.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
I.L. ar ģimeni dzīvo (adrese). I.L. ir reģistrēta Aglonas novada iedzīvotāju rindā uz dzīvojamās platības
piešķiršanu. Sakarā ar to ka dzīvojamā māja (adrese) ir avārijas stāvoklī, I.L. ģimenei tika piedāvāts izīrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību (adrese).
I.L. piekrita īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību (adrese).
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt I.L. ar ģimeni pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību (adrese) pēc būvvaldes
atzinuma saņemšanas.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
9.2.4.Par G.D. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā saņemts G.D., personas kods, deklarētā dzīvesvieta (adrese)
iesniegums Nr. 1-11/1026 no 18.09.2013.
Izvērtējot Aglonas novada Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
G.D. dzīvo (adrese). G.D. ir reģistrēts Aglonas novada iedzīvotāju rindā uz dzīvojamās platības piešķiršanu.
Sakarā ar to ka dzīvojamā māja ir avārijas stāvoklī, G.D. tika piedāvāts izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo
platību (adrese).
G.D. piekrita īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību (adrese).
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Piešķirt G.D. pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību (adrese) pēc būvvaldes atzinuma
saņemšanas.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9.2.5.Par sociālo pabalstu sarakstu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 436,50 (četri
simti trīsdesmit seši lati 50 santīmi). (Saraksts pielikumā, konfidenciāli)
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
Sēdes vadītāja H.Streiķe izsludina sēdes pārtraukumu uz 15 min.
8.§
Par Priežmalas pamatskolas direktora konkursu un E.Viļumas atklāto vēstuli (30.10.2013.,
Nr.2702).
(ziņo I.Poga)
Ir notikušas atklāta konkursa uz amatu „Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas
direktors” divas kārtas. Pretendentu vērtēšanas komisija apkopoja pretendentu pirmajā un otrajā kārtā
iegūto vērtējumu summāro punktu skaitu un tas bija Elizabetei Viļumai – 9,5 punkti, Sandrai Rakovai – 11 punkti, Konstantīnam Ivanovam – 10 punkti.
Pretendentu vērtēšanas komisijas locekļi vienojās, ka pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem,
atbalstīt Sandras Rakovas kandidatūru Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas direktora
amatam, kura saņēma lielāko punktu skaitu – 11.
SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS LOCEKĻI, atklāti
balsojot ar 4 balsīm: par – 4 (O.Šatilovs, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss), pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1. Virzīt Sandras Rakovas kandidatūru apstiprināšanai par Aglonas novada pašvaldības Priežmalas
pamatskolas direktori uz novada domes sēdi.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Ar ____________ par Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas direktoru
apstiprināt Sandru Rakovu, personas kods.

Saņemta E.Viļumas atklātā vēstule (30.10.2013., Nr.2702) ar sekojošu saturu:
„Atkātā vēstule
Publiskai nolasīšanai Aglonas novada domes sēdē šī gada 30.oktobrī.
Pirms Aglonas novada domes sēdes darba kārtības 12.p. izskatīšanas
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„Par Priežmalas pamatskolas direktora konkursu”
Šī gada 17.septembrī, es-Elizabete Viļuma, Aglonas novada domē iesniedzu prasītos dokumentus
konkursam uz „Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas direktora amatu”.
Pēc Aglonas novada Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas izstrādātā Konkursa
nolikuma, kurš tika apstiprināts šī gada 14.augustā Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdē
(protokola Nr.9&2.5.), kuru parakstījis šīs komitejas priekšsēdētājs un Aglonas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks O.Šatilovs, 4.8. punktā ir noteikta kārtība kādā tiks informēts konkursa
dalībnieks pēc vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas.
Par konkursa rezultātiem komisijas pārstāvim (vadītājam) bija jāziņo 5 dienu laikā no pieņemtā
lēmuma. Lēmums tika pieņemts šī gada 27.septembrī, taču oficiālu atbildi elektroniskā veidā es
saņēmu tikai šī gada 29.oktobrī.
Sakarā ar to, ka oficiāla atbilde netika saņemta man nebija iespējas iepazīties ar konkursa
rezultātiem līdz ar to apstrīdēt komisijas vērtējumu līdz domes sēdei, kurā tiks balsots par komisijas
izvirzīto kandidatūru.
Vēlos publiski, atklātās vēstules veidā, izteikt neapmierinātību ar konkursa vērtēšanas komisijas
1.kārtas vērtējumu.
Vēlos lūgt komisijai pirms deputātu balsojuma man sniegt mutisku skaidrojumu 1.kārtas
vērtējumam, kur maksimālo 9.p. vietā, mana atbilstība ieņemamajam amatam tika novērtēta ar 3,5 p.
Lūdzu man sniegt pierādījumus, kurā novērtēšanas kritērijas ailē tika novērtēts mans tiešais
darbs izglītības (iestādes) vadībā 2 gadus Starptautiskās Prakstiskās Psiholoģijas augstskolas Rēzeknes
konsultācijas centra (filiāles) direktores amats, un izglītības (jomas) vadībā – metodiskais darbs
priekšmetu un interešu izglītībā – vairāk nekā 3 gadus – Rēzeknes novada izglītības pārvaldē. Kā arī
kurā no vērtēšanas kritēriju ailēm tika novērtēts direktores vietnieka darbs Maltas 1.vidusskolā.
Lūdzu izvērtējiet cik precīzs ir formulējums konkursa nolikumos:
 p. 4.3.2.2. Pieredze citā izglītības vadības jomā (vismaz 3 gadi)
 p. 4.3.3. Papildus izglītība vai cita darba pieredze, kura tieši attiecas uz vakantā amata
pienākumu izpildi.
p.4.3.3. lietojamais saiklis vai konkursantam dod iespēju izvēlēties – norādīt papildus
izglītību vai norādīt darba pieredzi. Kaut gan vērtēšanas komisija acīmredzot šīs prasības
vērtēja katru atsevišķi summējot, ka ir nekorekti attiecībā uz konkursantu un konkursa
nolikuma prasībām.
Kādā veidā šie punkti tika novērtēti?
Tā kā citu konkursantu vērtējumus man nav tiesību apstrīdēt, lūdzu izskatīt atkārtoti manus
iesniegtos dokumentus un pārskatīt atkārtoti arī 1.kārtas vērtējumu korektumu citiem
konkursantiem.
Daru jums zināmu, ka ar šī konkursa vērtējumu griezīšos Preiļu novada izglītības pārvaldē, kuras
pakļautībā ir Aglonas novada izglītības iestādes, kā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrībā, Izglītības un zinātnes Ministrijā un tiesā.
Ieteikums turpmākiem konkursiem – vērtēšanas komisijā pieaicināt speciālistu izglītības jomā no
Preiļu novada izglītības pārvaldes. Tas paaugstinās izvērtēšanas darba kvalitāti, objektivitāti un
varbūt izskaudīs vēlmi vērtēt konkursantus pēc politiskās piederības.”
I.Poga skaidro, kas tika vērtēts atklāta konkursa „Par Aglonas novada pašvaldības Priežmalas
pamatskolas direktors” 1.kārtā. Pēc E.Viļumas atklātās vēstules saņemšanas, izvērtēšanas komisija
savu lēmumu nemaina.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, F.Pušņakovs, L.Solima.
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V.Krimana priekšlikums - ja konkursa nolikumā bija pateikts, ka komisijas vadītājam ir jāpaziņo 5
darba dienu laikā no pieņemtā lēmuma rakstiski par rezultātiem, ko var pēc tam apstrīdēt, ja tas punkts
nav izpildīts, tad konkursa rezultātus vajag anulēt un izsludināt jaunu konkursu, precizējot atklāta
konkursa nolikumu.
Deputāti vienojas - novada domes juristam sagatavot lēmumprojektu un jautājumu izskatīt
vēlāk.
10.§
Par projektiem.
(ziņo I.Poga)
10.1. Par ūdenssaimniecības projektiem.
Sagatavotais lēmumprojekts:
1.variants.
Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” vadības komandu
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1.Saskaņā ar noslēgto vienošanos (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095/104) ar CFLA projektam Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” no
2013.gada 1.novembra apstiprināt vadības grupu uz projekta laiku:
1.1. Projekta vadītājs – Attīstības un plānošanas speciāliste A.Podskočija;
1.2. Projekta grāmatvedis – grāmatvede M.Lazdāne.
2.Slēgt vienošanos pie darba līguma par projekta amata veikšanu.
Paredzēt finansējumu 2013.gada budžetā 484 LVL: projekta vadītājam, lietvedim 261 LVL
Projekta grāmatvedim 236 LVL
2014.gada budžetā 2980 LVL projekta vadītājam, lietvedim 1564 LVL
Projekta grāmatvedim 1416 LVL
2015.gada budžetā 993 LVL projekta vadītājam, lietvedim 521 LVL
Projekta grāmatvedim 472 LVL
Kopā – 4457 LVL trijos gados
Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”
vadības komandu
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Saskaņā ar noslēgto vienošanos ar CFLA (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13?APIA/CFLA/098/105) projektam Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā, II kārta” no 2013.gada 1.novembra apstiprināt vadības grupu uz projekta laiku:
1.1. Projekta vadītājs – teritorijas plānotāja Lāsma Strole-Krasovska;
1.2. Projekta grāmatvedis – grāmatvede Valentīna Volkova.
2. Slēgt vienošanos pie darba līguma par projekta amata veikšanu.
Paredzēt finansējumu 2013.gada budžetā 424 LVL: projekta vadītājam, lietvedim 223 LVL
Projekta grāmatvedim 201 LVL
2014.gada budžetā 2970 LVL projekta vadītājam, lietvedim 1340 LVL
Projekta grāmatvedim 1206 LVL
2015.gada budžetā 850 LVL projekta vadītājam, lietvedim 447 LVL
Projekta grāmatvedim 403 LVL
Kopā – 4244 LVL
2.variants.
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Projektam Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas
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novada Jaunaglonas ciemā” un saskaņā ar noslēgto vienošanos ar CFLA
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105) projektam Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” no 2013.gada
1.novembra izsludināt vakanci vadības grupai uz projekta laiku:
1.1.Projekta vadītājs, bruto darba alga (ar VSAOI) – 18 mēneši 7817 LVL (350 LVL)
1.2.Projekta lietvedis, bruto darba alga (ar VSAOI) – 18 mēneši 4914 LVL (220 LVL)
1.3.Projekta grāmatvedis, bruto darba alga (ar VSAOI) – 18 mēneši 7817 LVL (350 LVL)
Kopā – 20548 LVL – trijos gados

I.Pogas priekšlikums ir šo jautājumu skatīt pie štatu un 2014.g. budžeta izskatīšanas.
Debatēs piedalās: A.Podskočija, V.Krimans, I.Reščenko, L.Solima, H.Streiķe.
V.Krimana priekšlikums ir:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Finanšu komitejas sēdei.
2. Novada domes izpilddirektorei I.Pogai sagatavot ziņojumu līdz sēdei par 30.07.2013.
domes sēdē (protokols Nr.14) pieņemto lēmumu neizpildi 15.2., 15.3. un 15.4. jautājumos.
Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, V.Krimans, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 2 (O.Šatilovs, I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Finanšu komitejas sēdei.
2. Novada domes izpilddirektorei I.Pogai sagatavot ziņojumu līdz sēdei par 30.07.2013.
domes sēdē (protokols Nr.14) pieņemto lēmumu neizpildi 15.2., 15.3. un 15.4.
jautājumos.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.2. Par projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”.
Projekta iesniegšanas termiņš 8. novembris. Provizoriskās izmaksas 128 lampas x 250 Ls=32000,00
LVL
KPFI līdzfinansējums 70% apmērā 22400, pašvaldības līdzfinansējums 9600 LVL.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Aglonas novada domei piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
trešajā kārtā ar projekta iesniegumu „ Aglonas novada ciemu ielu apgaismojuma renovācija”.
2. Veikt iepirkuma procedūru "Aglonas novada ciemu apgaismojuma renovācija”.

Debatēs piedalās: A.Girss, V.Krimans, I.Reščenko, A.Dimpers.
H.Streiķes priekšlikums ir nepiedalīties šajā projektā.
Deputāti balso par H.Streiķes priekšlikumu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 1 (A.Dimpers),
NOLEMJ:
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1. Aglonas novada domei nepiedalīties projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
10.3. Par projekta pieteikumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada
perioda programmas grantu shēmai „Kultūras apmaiņa” .
Projekta iesniegšanas termiņš 2013. gada 20 decembris.
Pašvaldības līdzfinasējums 5% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Aglonas novada domei piedalīties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda
programmas grantu shēmā „Kultūras apmaiņa” sagatavojot projekta iesniegumu, veicot partnera piesaisti
no Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Islandes.

Debatēs piedalās: A.Podskočija, H.Streiķe, V.Krimans, A.Girss.
A.Podskočija – šis projekts „Kultūras apmaiņa” būtu saistīts ar Aglonas bazilikas kora skolas kori, lai
varētu rīkot vai nu festivālu, vai koncertu, kas popularizētu gan Aglonu, gan kora skolas kori.
V.Krimans - vispirms sarakstīt ideju līdz 13.novembrim un tad domāt tālāk.
A.Girss – pie šī jautājuma izstrādāšanas pieaicināt Aglonas bazilikas kora skolas direktori I.Lazdāni.
V.Krimans – ir jāizstrādā koncepcija ar naudas plūsmu, ar līdzfinansējumu u.c.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1.Attīstības un plānošanas nodaļai līdz š.g. 13.novembrim sagatavot koncepciju par projektu
„Kultūras apmaiņa”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
11.§
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.L..
(ziņo I.Rutka)
D.L. 2013. gada 13.septembrī iesniedza iesniegumu (13.09.2013., Nr.2364) par ziņu anulēšanu
par deklarēto dzīvesvietu A.L. pēc adreses. A.L. tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc
adreses likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.
Izskatot D.L. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo
un otro daļu un 12.panta 1.daļas 2. punktu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.L., personas kods, pēc adreses, sakarā ar to, ka
personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.
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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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Ir saņemts novada domes jurista sagatavotais lēmumprojekts jautājumā „Par Priežmalas
pamatskolas direktora konkursu”, tāpēc deputāti turpina izskatīt 8.jautājumu.
8.§
Par Priežmalas pamatskolas direktora konkursu un E.Viļumas atklāto vēstuli (30.10.2013.,
Nr.2702).
(ziņo H.Streiķe)
Ņemot vērā E.Viļumas atklāto vēstuli un sakarā ar to, ka atklāta konkursa uz amatu „Aglonas
novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas direktors” komisija, atklāta konkursa nolikumā noteiktā
kārtībā nav paziņojusi par rezultātiem pretendentiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 6 (O.Šatilovs, V.Krimans, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs); pret – nav; atturas – 3 (H.Streiķe, L.Solima, I.Reščenko),
NOLEMJ:
1. Atcelt atklāta konkursa uz amatu „Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas
direktors” komisijas lēmumu.
2. Sagatavot konkursa nolikumu un izsludināt konkursu uz Priežmalas pamatskolas
direktora vakanto amatu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
12.§
Par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 7, Aglonā.
(ziņo I.Poga)
Izskatot SIA „CĪŠI GORDS”, reģistrācijas Nr. 41503056933, juridiskā adrese Daugavpils iela 7,
Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, valdes locekles Vijas Kudiņas 2013.gada 21.oktobra
iesniegumu (reģistrēts 22.10.2013. Nr.2673) par telpu nomu Daugavpils ielā 7, Aglonā, Aglonas
pagastā, Aglonas novadā, konstatēts:
(1) Nekustamais īpašums Daugavpils ielā 7, Aglonā sastāv no trim neapdzīvojamām ēkām un tām
piesaistītā zemes gabala.
(2) Pēc izpilddirektores rīkojuma Aglonas novada būvvalde apsekojusi nekustamo īpašumu un
iesniegusi novada domei atzinumu, kurā norādīts, ka apsekošanas laikā nav konstatētas ēku
2007.gada tehniskās inventarizācijas lietā neatbilstības ēku stāvoklim dabā. Pēdējās
rekonstrukcijas ēkā veiktas 2007.gadā, par to sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.
(3) Nomas maksa par telpām nosakāma saskaņā ar „Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo
telpu nomas noteikumiem” Nr. 3 (2010.gada 26.maijā), par palīgtelpām – Ls 0,10 par 1 kv.m
mēnesī, par ēdināšanas uzņēmumu telpām – Ls 0,20 par 1 kv.m mēnesī, par tirdzniecības telpām –
Ls 0,77.
I.Poga informē, ka ir saņemts iesniegums no V.Kudiņas par 2 iepriekšējo iesniegumu anulēšanu, kā arī
ir saņemta oriģinālā ēkas inventāra lieta un ir būvvaldes atzinums. V.Kudiņa savā iesniegumā lūdz
samazināt maksu par telpu nomu par 30%. I.Poga informē, ka nedzīvojamo telpu nomas noteikumos

Aglonas novada domes 30.10.2013. sēdes protokols Nr.22

- 25 -

nav paredzēts samazināt maksu par telpu nomu.
Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko, L.Solima, O.Šatilovs, V.Lielcepure.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.b) punktu, MK noteikumiem Nr.515 (2010.gada 8.jūnijā) „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”, „Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas noteikumiem” Nr. 3
(2010.gada 26.maijā),
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – 1 (V.Krimans),
NOLEMJ:
1. No 2013.gada 1.novembra noslēgt nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 7, Aglonā, Aglonas
pagastā, Aglonas novadā, kas sastāv no: ēkas ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 002
ar platību 28,8 kv.m, ēkas ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 006 ar platību 10,5
kv.m, ēkas ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0140 001 ar kopējo platību 549,8 kv.m, ēku
īpašumam piesaistītā zemesgabalu 0,2078 m2 platībā, kadastra apzīmējums 7642 004 0227,
nomas līgumu ar SIA „Cīši gords” ar mērķi - komercdarbība uz 12 gadiem (Līguma
projekts – pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu par telpām saskaņā ar „Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo
telpu nomas noteikumiem” Nr. 3 (2010.gada 26.maijā).
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.§
Par zemes jautājumiem.
(ziņo A.Streļčs)
No sēžu zāles iziet deputāti I.Reščenko un J.Butēvics.
13.1. Par J.K. iesniegumu zemes nomas līguma pagarināšanai Aglonas pagastā.
Saņemts J.K. iesniegums (26.09.2013., Nr.2429) par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu
Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Aglonas pagasta padome 22.06.2008. bija noslēgusi zemes gabala nomas līgumu ar J.K. līdz
21.06.2013.. Iznomātā platība 0,4 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 001 0264.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1.
2.
3.

Piešķirt zemes nomas tiesības J.K., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu no pašvaldības
zemes vienības t.i. uz 0,4 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 001 0264,
Aglonas pagasta Jaunaglonā, Rušonas ielā 7.
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.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.2. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar O.Z. Aglonas pagastā.
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Saņemts O.Z. iesniegums (30.09.2013., Nr.2444) par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
Konstatēts:
Ar O.Z. 01.09.2010. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0327 iznomāšanu līdz 21.07.2020. O.Z. atsakās no
tālākas zemes iznomāšanas.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar O.Z., personas kods, deklarētā adrese,
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0327.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.3. Par V.P. iesniegumu koku ciršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts V.P. iesniegums (30.09.2013., Nr.2447) par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai
nekustamajā īpašumā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”5.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Neiebilst pret ēku drošību apdraudošo koku nociršanu uz zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6094 006 0128 un 6094 006 0129 Šķeltovas pagastā, zemes īpašnieks V.P,
personas kods.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.4. Par Z.B. iesniegumu krūmu izciršanai uz nekustamā īpašuma „Kalna Lācīši” Šķeltovas
pagastā.
Saņemts Z.B. iesniegums (03.10.2013., Nr.2571) par atļaujas izsniegšanu krūmu novākšanai no
lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības „Kalna Lācīši”, kadastra Nr.60940050387,
Šķeltovas pagastā.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”5.2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Neiebilst pret krūmu novākšanu no lauksaimniecībā izmantojamās platības uz zemes vienības
„Kalna Lācīši” ar kadastra apzīmējumu 609+4 005 0291 Šķeltovas pagastā, zemes īpašnieki:
Z.B., personas kods, A.B., personas kods un I.B., personas kods.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.5. Par G.S. iesniegumu koka ciršanai 4.Maija ielā 2, Aglonā.
Saņemts G.S. iesniegums (08.10.2013., Nr.2587) par atļaujas izsniegšanu 1 augoša koka
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nozāģēšanai 4.Maija ielā 2, Aglonā.
Konstatēts:
G.S. lūdz nozāģēt 1 augošu koku (ozolu), kurš aug pašvaldības autoceļa –„4.Maija iela”, kadastra
apzīmējums 7642 004 0577, nodalījuma joslā, tiešā,- G.S. piederošā nekustamā īpašuma „Pūpoli”,
kad. Nr.7642 004 0495, tuvumā. Koks apdraud dzīvojamās mājas un saimniecības ēku drošību.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”5.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Neiebilst pret 1 (viena) koka nociršanu uz pašvaldības zemes vienības 4.Maija ielā Aglonā,
zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 004 0577.
2. Koka nozāģēšanu veikt par pašvaldības līdzekļiem.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.6. Par V.P. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam Kastuļinas
pagastā.
Saņemts V.P. iesniegums (27.09.2013., Nr.2440) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu
Kastuļinas pagastā.
Ar V.P. 24.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības 16,9 ha kopplatībā iznomāšanu. Zemes vienība nav apbūvēta.Zeme nav kadastrāli uzmērīta
un nav reģistrēta zemesgrāmatā.
V.P. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1.

Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 16,9 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 6072 006 0210, Kastuļinas pagastā.
2.
Pilnvarot nomnieku V.P., personas kods, veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas
ar pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6072 006 0210, uzmērīšanu un
reģistrāciju NĪVKI sistēmā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.7. Par A.K. iesniegumu izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā
īpašuma „Mežgali” sadalei Kastuļinas pagastā.
Saņemts A.K. pilnvarotās personas V.B. iesniegums (11.10.2013. Nr.2614) izstrādātā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma „Mežgali” sadalei Kastuļinas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 12.04.2011. MK
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktam,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
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1. Apstiprināt SIA „LatTopo” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kastuļinas pagasta
nekustamajam īpašumam „Mežgali”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0129
sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
2. Sadalītās zemes vienības 1. zemes gabalam ar projektēto platību 2,1 ha saglabāt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Mežgali”, saglabāt adresi: „Mežgali”, Ņikitiški, Kastuļinas pag., Aglonas
nov., saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).
3. Sadalītās zemes vienības 2. zemes gabalam ar projektēto platību 13,8 ha piešķirt jaunu
nekustamā īpašuma nosaukumu „Mežvidnieki”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201).
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.8. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārtraukšanu ar A.J. Šķeltovas pagastā.
Saņemts A.J. iesniegums (15.10.2013., Nr.2623) par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
Konstatēts:
Ar A.J. 25.03.2009. tika noslēgts zemes gabala nomas līgums par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6094 005 0514 un 6094 005 0358 iznomāšanu līdz 01.04.2019.. A.Janeviča atsakās no
tālākas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0514 iznomāšanas .

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1.

Pārtraukt noslēgto zemes gabala nomas līgumu ar A.J., personas kods, deklarētā adrese, uz
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0514.
2. Noslēgt vienošanos ar A.J. par attiecīgām izmaiņām 25.03.2009. zemes nomas līgumā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.9. Par S.M. iesniegumu nekustamā īpašuma „Luņi” sadalīšanai Grāveru pagastā.
Saņemts S.M. iesniegums (14.10.2013., Nr.2621) par nekustamā īpašuma „Luņi” sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu Grāveru 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 – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1.

Piekrist nekustamā īpašuma „Luņi”, kadastra Nr.6058 002 0079, sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 002 0172.
2.
Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Mihailovka” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6058 002 0172.
3.
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6058
002 0172 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 6058 002 0079 un 6058 002 0172
iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.

Aglonas novada domes 30.10.2013. sēdes protokols Nr.22

- 29 -

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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.10.Par R.M. iesniegumu lauksaimniecības zemes apmežošanai Aglonas pagastā.
Saņemts R.M. iesniegums (14.10.2013. Nr.2618) par lauksaimniecībā izmantojamās zemes
apmežošanu uz nekustamā īpašuma”Zemenīte”, kad.Nr.7642 010 0211 Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Atļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu uz nekustamā īpašuma ”Zemenīte”,
kadastra Nr.7642 010 0211, Aglonas pagastā 1.3 ha kopplatībā saskaņā ar iesniegto grafisko
pielikumu.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.11. Par E.V.S. iesniegumu koka izciršanai Jaudzemu ielā 5, Aglonā.
Saņemts E.V.S. iesniegums (15.10.2013., Nr.2622) par atļaujas izsniegšanu 1 koka nozāģēšanai uz
zemes vienības Jaudzemu ielā 5, Aglonā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 004 0569 Aglonas
pagastā. Koks apdraud dzīvojamās ēkas drošību.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.309 no 09.05.2012.“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”5.5.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Neiebilst pret 1 (viens) koka nociršanu uz zemes vienības Jaudzemu ielā 5, Aglonā, zemes
vienības kadastra apzīmējums 7642 004 0569 Aglonas pagastā, zemes īpašnieks E.V.S.,
personas kods.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.12. Par A.M. iesniegumu adreses piešķiršanai Šķeltovas pagastā.
Saņemts A.M. iesniegums (16.10.2013. Nr.2632) par adreses piešķiršanu jaunbūvei uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0040 Šķeltovas 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 – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1.
2.

Piešķirt adresi jaunbūvei – lopkopības fermai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6094 006 0040: - „Ezermalas”, Peipiņi, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV 5687.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.13. Par adreses precizēšanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas pagasta padomes 30.01.2008. (sēdes protokols Nr.3) lēmumu Nr.11.4., zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 011 0103 piešķirta adrese: „Kaķīši”, s.Sekļa Daukšti, Aglonas pagasts,
Preiļu rajons. Piešķirtā adrese neatbilst Valsts valodas likuma prasībām.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.daļu,
likuma „Administratīvā procesa likums” 83. un 85.pantu, 72.panta 1.daļu un atbilstoši 03.11.2009.
MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Mainīt iepriekš kļūdaini piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7642 011 0103 un uz tās esošām būvēm: no „Kakīši”, s.Sekļa Daukšti, Aglonas pagasts, Preiļu
rajons, uz: „Kaķīši”, Sekļa Daukšti, Aglonas pagasts, Aglonas novads.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.14. Par Ē.A. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts Ē.A. iesniegums (22.10.2013., Nr.2676) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Aglonas pagastā.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības Ē.A., personas kods, deklarētā adrese, uz daļu no pašvaldības
zemes vienības „Rušonas iela 8” 0,21 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642
001 0224, 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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.15. Par ZS Deņevo iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Kastuļinas
pagastā.
Saņemts ZS Deņevo īpašnieka V.Stivriņa iesniegums (22.10.2013., Nr.2677) par pašvaldībai
piekrītošās zemes un valsts rezerves fonda zemes nomas tiesību piešķiršanu Kastuļinas pagastā,
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0060 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 2,1 ha.
Atbilstoši kadastra kartes datiem zemes vienības platība sastāda 4,2 ha.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
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1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6072 004 0060 no 2,1 ha uz 4,2 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo, reģistrācijas Nr.41501018265, reģistrētā adrese:
Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 4,2 ha platībā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 6072 004 0060, Kastuļinas pagastā.
3. 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.
4. Piešķirt zemes nomas tiesības ZS Deņevo, reģistrācijas Nr.41501018265, reģistrētā adrese:
Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz valsts rezerves fonda zemes vienību 1,09 ha platībā, zemes
vienības kadastra apzīmējums 6072 004 0168, Kastuļinas pagastā.
5. 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.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.16. Par I.P. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.
Saņemts I.P. iesniegums (22.10.2013., Nr.2676) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu Aglonas
pagasta Jaunaglonā.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības I.P., personas kods, deklarētā adrese, uz pašvaldības zemes
vienību 0,1 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 001 0332, Aglonas pagasta
Jaunaglonā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.17. Par G.S. iesniegumu nekustamā īpašuma „Vasiļi” sadalīšanai Kastuļinas pagastā.
Saņemts G.S. pilnvarotās personas Z.S. iesniegums (22.10.2013., Nr.2678) par nekustamā īpašuma
„Vasiļi” sadalīšanu Kastuļinas pagastā..
Konstatēts:
Īpašnieks lūdz sadalīt sev piederošo nekustamo īpašumu „Vasiļi”, sastāvošu no 1 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6072 005 0088, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkām, divos (2) atsevišķos nekustamajos
īpašumos, nodalot atsevišķi zemes platību 0,4 ha ēku uzturēšanai no pārējās neapbūvētās zemes. Zemes vienība
nav kadastrāli uzmērīta un nav noformēta zemesgrāmatā.
VZD kadastra sistēmā z.v. ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0088 reģistrēta kā daļēji mantojamā platība.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Sadalīt zemes vienību „Vasiļi” ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0088 divās (2) atsevišķās
zemes vienībās, atdalot zemes gabalu 0,4 ha platībā ēku uzturēšanai.
2. Noteikt apbūvētajai zemes vienībai platību 0,4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
kadastrālās uzmērīšanas), piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Vasiļu mājas”,
saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), mainīt iepriekš piešķirto adresi no
„Vasiļi”, Konovalova, Kastuļinas pag., Aglonas nov., uz „Vasiļu mājas”, Konovalova,
Kastuļinas pag., Aglonas nov.., NĪVKI sistēmā īpašumu reģistrēt kā mantojamo zemi.
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3. Noteikt neapbūvētajai zemes vienībai platību 11,6 ha(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc
kadastrālās uzmērīšanas), saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Vasiļi”, saglabāt iepriekš
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), NĪVKI sistēmā reģistrēt kā daļēji mantojamo zemi ar izpirkšanas
tiesībām.
4. Apstiprināt grafiskos pielikumus jaunizveidotajām zemes vienībām 0,4 ha un 11,6 ha platībā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.18. Par F.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Podskočiji” sadalīšanai Aglonas pagastā.
Saņemts F.K. iesniegums (23.10.2013., Nr.2683) par nekustamā īpašuma „Podskočiji”
sadalīšanu un jauna 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 – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Podskočiji”, kadastra Nr.7642 004 0255,
sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 004
0481.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Lazdaiņi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7642 004 0481.
3. Saglabāt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7642 004 0255 un 7642 004
0481 iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.19. Par N.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „Kļavas” sadalīšanai Grāveru pagastā.
Saņemts N.K. iesniegums (24.10.2013., Nr.2694) par nekustamā īpašuma „Kļavas” sadalīšanu
un jauna nosaukuma piešķiršanu Grāveru 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 – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Kļavas”, kadastra Nr.6058 004 0019, sadalīšanai,
atdalot atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6058 006 0031.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Kaziņas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6058 006 0031.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6058 006 0031 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 6058 004 0019 un 6058 006
0031 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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.20. Par nekustamā īpašuma „Baravikas” atsavināšanu Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 30.05.2013. lēmumu Nr.7.8. ”Par A.C. iesniegumu atsavināšanas procesa
uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 003 0203 Šķeltovas pagastā” nolemts
uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Baravikas”.
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Baravikas”, kadastra
Nr.6094 003 0203 , sastāvošs no 1 zemes vienības 7,84 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts 16.10.2013. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0052 6066),
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Zemes nomnieks saskaņā ar 25.03.2009. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir A.C..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktam,
atsavināšanas ierosinātājs – A.C. uzskatāms par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Eiroeksperts”, reģistrācijas Nr.40003650352.
Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 1 800,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās
uzmērīšanas izdevumus un vērtēšanas izdevumus sedza nomnieks.
Nekustamā īpašuma noformēšanas un izdevumi 30,00 LVL ( kadastra izziņa – 5,00 LVL, kancelejas
nodeva - 25,00LVL).
Saņemts A.C. iesniegums (24.10.2013., Nr.2693) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
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 – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Baravikas”, kadastra Nr.6094 003 0203,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 1 830,00 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit
lati, 0 santīmi).
3. Nosūtīt A.C. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.
4. Piedāvāt A.C., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu, iesniedzot novadā domē rakstisku pieteikumu 4 mēnešu laikā no
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas.
5. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumu.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.21. Par A.R. iesniegumu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanai Aglonas pagastā.

Aglonas novada domes 30.10.2013. sēdes protokols Nr.22

- 34 -

Saņemts A.R. iesniegums (24.10.2013., Nr.2698) par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.7642 001 0187 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7642 001 0187 atrodas A.R. tiesiskajā valdījumā pamatojoties uz
zvērinātā notāra 22.10.2013. izsniegto mantojuma apliecību Nr.1668.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu
un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu: ”Repši” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 001 0187.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001
0187.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.22. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7642 009 0086 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.5. izbeigtas lietošanas tiesības J.J. uz zemes vienību „Vardulēni”ar
kadastra apzīmējumu 7642 009 0086. J.J. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no J.J. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0086 nav apbūvēta. Zemes vienības
kopplatība sastāda 1,9 ha un tās platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo
platību. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt piekļūšanu
ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0086 piešķirt „starpgabala” statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienība”Vardulēni” ar kadastra apzīmējumu 7642 009 0086 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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.23. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7642 010 0104 Aglonas pagastā.
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Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.6. izbeigtas lietošanas tiesības V.T. uz zemes vienību „Ezerkalni1”ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0104. V.T.piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no V.T. par lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0104 nav apbūvēta. Zemes
vienības kopplatība sastāda 21,8 ha.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Ezerkalni-1” 21,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642
010 0104, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.24. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7642 010 0031 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.7. izbeigtas lietošanas tiesības V.I. uz zemes vienību
„Bērzbirztaliņa”ar kadastra apzīmējumu 7642 010 0031. V.I. piedāvāts izmantot zemes nomas
pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no V.I. vai no tās iespējamajiem
mantiniekiem par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 010 0031 atrodas V.I. piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.
Zemes vienības kopplatība sastāda 3,78 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Bērzbirztaliņa” 3,78 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
7642 010 0031, piekrīt pašvaldībai.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.25. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7642 010 0237 Aglonas pagastā.
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Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.7. izbeigtas lietošanas tiesības V.I. uz zemes vienību „Bērzainīte”ar
kadastra apzīmējumu 7642 010 0237. V.I. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no V.I. vai no tās iespējamajiem mantiniekiem par lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 4,77 ha un
tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Bērzainīte” 4,77 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
7642 010 0237, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.26. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7642 011 0222 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.8. izbeigtas lietošanas tiesības J.B. uz zemes vienību „Briuveri”ar
kadastra apzīmējumu 7642 011 0222. J.B. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no J.B. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0222 nav apbūvēta. Zemes vienības
kopplatība sastāda 1,0 ha un tās platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo
platību. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt piekļūšanu
ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0222 piešķirt „starpgabala” statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienība „Briuveri” ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0222 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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.27. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6058 001 0072 Grāveru pagastā.
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Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.9. izbeigtas lietošanas tiesības A.B. uz zemes vienību
„Dumbrājs”ar kadastra apzīmējumu 6058 001 0072. A.B. piedāvāts izmantot zemes nomas
pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no A.B. par lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 7,8 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Dumbrājs” 7,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6058
001 0072, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.28. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 001 0097 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.13. izbeigtas lietošanas tiesības A.G. uz zemes vienību „Āpši” ar
kadastra apzīmējumu 6072 001 0097. A.G. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. 12.07.2013. ar A.G. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums.
Zemes vienības kopplatība sastāda 1,9 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Āpši” ar kadastra apzīmējumu 6072 001 0097, piekrīt
pašvaldībai.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.29. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 001 0265 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.15. izbeigtas lietošanas tiesības I.B. uz zemes vienību „Sari”ar
kadastra apzīmējumu 6072 001 0265. I.B. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no I.B. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 3,0 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
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F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Sari” 3,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001
0265, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.30. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 002 0007 un 6072 007 0178 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.15. izbeigtas lietošanas tiesības I.B. uz zemes vienībām
„Čiekurkalni”ar kadastra apzīmējumiem 6072 002 0007 un 6072 007 0178. I.B. piedāvāts izmantot
zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no I.B. par lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienību kopplatības sastāda 5,2 ha un
8,5 ha, tās nav apbūvētas.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības „Čiekurkalni” 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002
0007 un 8,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 007 0178, ieskaitāmas valsts
rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.31. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 002 0036 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.16. izbeigtas lietošanas tiesības A.I. uz zemes vienību „Žerkļi”ar
kadastra apzīmējumu 6072 002 0036. A.I. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no A.I. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0036 nav apbūvēta. Zemes vienības
kopplatība sastāda 1,47 ha un tās platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo
platību. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt piekļūšanu
ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
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F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai „Žerkļi” ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0036 piešķirt „starpgabala”
statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0036 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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.32. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 002 0061 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.17. izbeigtas lietošanas tiesības I.P. uz zemes vienību „Patmaļi”ar
kadastra apzīmējumu 6072 002 0061. I.P. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no I.P. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 2,8 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Patmaļi” 2,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002
0061, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.33. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 002 0093 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.18. izbeigtas lietošanas tiesības N.M. uz zemes vienību „Sopiņi”ar
kadastra apzīmējumu 6072 002 0093. N.M. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no N.M. par lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0093 nav apbūvēta. Zemes
vienības kopplatība sastāda 1,7 ha un tās platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto
minimālo platību. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt piekļūšanu
ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai „Sopiņi” ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0093 piešķirt „starpgabala”
statusu.
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2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0093 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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.34. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 001 0272 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.19. izbeigtas lietošanas tiesības E.L. uz zemes vienību „Elvi”ar
kadastra apzīmējumu 6072 001 0272. E.L. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no E.L. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 2,34 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Elvi” 2,34 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001
0272, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.35. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 002 0127 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.20. izbeigtas lietošanas tiesības K.E. uz zemes vienību
„Mežkalni”ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0127. K.E. piedāvāts izmantot zemes nomas
pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no K.E. par lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 5,8 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Mežkalni” 5,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002
0127, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.36. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 003 0085 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.20. izbeigtas lietošanas tiesības K.E. uz zemes vienību „Buki”ar
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kadastra apzīmējumu 6072 003 0085. K.E. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no K.E. par lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 4,0 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Buki” 4,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 003
0085, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.37. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6094 003 0195 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.20. izbeigtas lietošanas tiesības K.E. uz zemes vienību „Lūki”ar
kadastra apzīmējumu 6094 003 0195. K.E. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no K.E. par lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0195 nav apbūvēta. Zemes
vienības kopplatība sastāda 1,6 ha un tās platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto
minimālo platību. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai
zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt piekļūšanu
ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai „Lūki” ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0195 piešķirt „starpgabala” statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0195 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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.38. Par pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
6072 001 0159, 6072 002 0135, 6072 005 0071, 6072 006 0198 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.21. izbeigtas lietošanas tiesības R.D. uz zemes vienībām
„Dumbrāji”ar kadastra apzīmējumiem 6072 001 0159, 6072 002 0135, 6072 005 0071, 6072 006
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0198. R.D. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
Iesniegums no R.D. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienības
nav apbūvētas.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības „Dumbrāji” 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 001
0159, 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 002 0135, 6,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6072 005 0071 un 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6072 006 0198,
ieskaitāmas valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.39. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 005 0335 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.22. izbeigtas lietošanas tiesības J.S. uz zemes vienību „Maldoņi”ar
kadastra apzīmējumu 6072 005 0335. J.S. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no J.S. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 2,0 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Maldoņi” 2,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 005
0335, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.40. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 005 0120 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.23. izbeigtas lietošanas tiesības S.B. uz zemes vienību „Stalīdži” ar
kadastra apzīmējumu 6072 005 0120. S.B. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. 12.07.2013. ar S.B. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums.
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Zemes vienības kopplatība sastāda 4,9 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Stalīdži” ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0120, piekrīt
pašvaldībai.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.41. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 005 0121 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.24. izbeigtas lietošanas tiesības V.S. uz zemes vienību „Meža iela
3” ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0121. V.S. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no V.S. par lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanu nav saņemts. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 005 0121 atrodas V.S.
piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. Zemes vienības kopplatība sastāda 0,4055 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Meža iela 3” 0,4055 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
6072 005 0121, piekrīt pašvaldībai.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.42. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6072 006 0057 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.28. izbeigtas lietošanas tiesības J.D. uz zemes vienību „Jurīši”ar
kadastra apzīmējumu 6072 006 0057. J.D. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no J.D. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 3,5 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Jurīši” 3,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6072 006
0057, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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13.43. Par pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
6072 008 0167 un 6072 008 0179 Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.32. izbeigtas lietošanas tiesības A.V. uz zemes vienību
„Kaņepes”ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0167 un 6072 008 0179. A.V. piedāvāts izmantot zemes
nomas pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no A.V. par lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0167
un 6072 008 0179 nav apbūvētas. Zemes vienību kopplatības attiecīgi sastāda 1,7 ha un 1,1ha, un to
platība ir mazākas par teritorijas plānojumā noteikto minimālo platību. Likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” izpratnē –
zemesgabalas, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos atbilstošajam
nekustamā īpašuma lietošanas mērķim paredzētajai minimālajai zemesgabala platībai vai tā
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams nodrošināt piekļūšanu ceļam vai ielai ir
starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Zemes vienībām „Kaņepes” ar kadastra apzīmējumiem 6072 008 0167 un 6072 008 0179
piešķirt „starpgabala” statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6072 008 0167 un 6072 008 0179
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.44. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6094 002 0099 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.34. izbeigtas lietošanas tiesības V.O. uz zemes vienību „Lukstiņi”ar
kadastra apzīmējumu 6094 002 0099. V.O. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no V.O. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 6,7 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Lukstiņi” 6,7 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6094 002
0099, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.45. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
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6094 003 0193 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.35. izbeigtas lietošanas tiesības L.S. uz zemes vienību
„Mežastūri”ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0193. L.S. piedāvāts izmantot zemes nomas
pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no L.S. par lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0193 nav
apbūvēta. Zemes vienības kopplatība sastāda 1,9 ha un tās platība ir mazāka par teritorijas
plānojumā noteikto minimālo platību. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” izpratnē – zemesgabalas, kura platība ir
mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos atbilstošajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim
paredzētajai minimālajai zemesgabala platībai vai tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai no šā zemesgabala nav iespējams
nodrošināt piekļūšanu ceļam vai ielai ir starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1.panta 2.daļas 6.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai „Mežastūri” ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0193 piešķirt „starpgabala”
statusu.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0193 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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.46. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6094 003 0224 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.36. izbeigtas lietošanas tiesības J.M. uz zemes vienību
„Akmentiņi”ar kadastra apzīmējumu 6094 003 0224. J.M. piedāvāts izmantot zemes nomas
pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no J.M. par lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 2,6 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Akmentiņi” 2,6 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6094
003 0224, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.47. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6094 004 0208 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
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domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.37. izbeigtas lietošanas tiesības A.U. uz zemes vienību „Andrīši”ar
kadastra apzīmējumu 6094 004 0208. A.U. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no A.U. par lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienības kopplatība sastāda 2,3 ha un tā nav apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Andrīši” 2,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6094 004
0208, ieskaitāma valsts rezerves zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.48. Par pašvaldības lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
6094 005 0541 un 6094 005 0543 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.40. izbeigtas lietošanas tiesības V.S. uz zemes vienībām „Biseri”ar
kadastra apzīmējumiem 6094 005 0541 un 6094 005 0543. V.S. piedāvāts izmantot zemes nomas
pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no V.S. par lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Zemes vienības nav apbūvētas.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības „Biseri” 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0541
un 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6094 005 0543, ieskaitāmas valsts rezerves
zemes fondā.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.49. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6094 006 0045 Šķeltovas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada
domes 27.07.2012. lēmumu Nr.8.3.41. izbeigtas lietošanas tiesības J.S. uz zemes vienību „Vecīši”ar
kadastra apzīmējumu 6094 006 0045. J.S. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža. Iesniegums no J.S. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu
nav saņemts. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0045 atrodas J.S. piederoša
dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. Zemes vienības kopplatība sastāda 2,3 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
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1. Noteikt, ka zemes vienība „Vecīši” 2,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6094 006
0045, piekrīt pašvaldībai.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.50. Par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7642 005 0129 Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Atbilstoši VZD ir iesniegtajiem datiem par zemes vienībām, kuru īpašnieki nav noslēguši zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, ar Aglonas novada domes 27.07.2012.
lēmumu Nr.8.3.3. izbeigtas lietošanas tiesības J.U. uz zemes vienību „Ukinkrasti”ar kadastra apzīmējumu 7642
005 0129. J.U. piedāvāts izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
Iesniegums no J.U. par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu nav saņemts. Uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 005 0129 atrodas J.U. piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. Zemes
vienības kopplatība sastāda 2,1 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība „Ukinkrasti” 2,1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7642
005 0129, piekrīt pašvaldībai.
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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.51. Par P.K. zemes nomas līguma precizēšanu Šķeltovas pagastā.
Izskatot atkārtoti,
Konstatēts:
Uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Šķeltovas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0157 Šķeltovas
pagasta padome 20.12.2007. noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju L.B..
Līgums nebija reģistrēts pašvaldības zemes nomas reģistrācijas žurnālā. NĪ nodokli maksā L.B..
Savukārt, Aglonas novada dome, pamatojoties uz domes 29.03.2012. lēmumu Nr.13.20. noslēgusi 02.04.2012.
zemes nomas līgumu Nr.87 ar citu zemes iznomātāju – P.K..
Pamatojoties uz LR Civillikuma 1511.pantu un Administratīvā procesa likuma 72.panta 1.daļu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 5 (H.Streiķe, A.Dimpers, A.Girss,
F.Pušņakovs, L.Solima); pret – 1 (V.Krimans); atturas – 1 (O.Šatilovs), NOLEMJ:
1. Grozīt Aglonas novada domes 29.03.2012. lēmumu Nr.13.20. (prot. Nr.4) „Par P.K.
iesniegumu nomas tiesību piešķiršanai uz pašvaldības un valsts zemēm Šķeltovas un Aglonas
pagastā.” . Izteikt 29.03.2012. lēmuma Nr.13.20. (prot. Nr.4) 2.punktu šādā redakcijā:
- Piešķirt zemes nomas tiesības P.K., personas kods, deklarētā adrese, uz sekojošām,
pašvaldībai piekrītošām, zemes vienībām:
1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0311;
uz daļu, t.i. 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 3189;
2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0287;
uz daļu, t.i. 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6094 004 0065;
uz daļu, t.i. 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642 011 0056.
2. Noslēgt vienošanos ar P.K. par izmaiņām 02.04.2012. zemes nomas līgumā, dzēšot no
iznomāto zemju saraksta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6094 004 0157.
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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.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.§
Par iepirkumiem.
(ziņo I.Poga, I.Barkeviča)
14.1. Par I.Gribustes iesniegumu (21.10.2013., Nr.2666).
Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.
Saņemts I.Gribustes iesniegums (21.10.2013., Nr.2666), kurā lūdz viņu atbrīvot no iepirkuma
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:
1. Atbrīvot Inesi Gribusti no iepirkuma komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.3. Par kandidātu pieteikšanos uz Iepirkumu komisijas locekļa amatu.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
1. Izsludināt kandidātu pieteikšanos darbam Aglonas novada Iepirkumu komisijā.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.2. Par iepirkumu rezultātiem.
Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkumu komisija pašvaldības pasūtījuma „Aglonas novada ielu un autoceļu
ikdienas uzturēšanas darbi 2013./2014.gada ziemas sezonā” veikšana par piegādātājiem izvēlas: AS
„Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģ.Nr. 40003356530, juridiskā adrese –
Krustpils ielā 4, Rīga, LV 1073, biroja adrese – Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV 5401, zemnieku
saimniecību „Akmeņgravas”, reģistrācijas numurs 51501023821, juridiskā adrese – „Akmeņgravas”,
Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads sakarā ar to, ka tie ir pretendenti, kas atbilst iepirkuma
nolikuma prasībām un ir iesnieguši piedāvājumus ar zemāko cenu attiecīgajās pozīcijās:
1.1. z/s „Akmeņgravas”, reģistrācijas numurs 51501023821, juridiskā adrese – „Akmeņgravas”,
Grāveru pagass, Aglonas novads, LV 5304, - pozīcijās„Autoceļa brauktuves un nomaļu attīrīšana
no sniega, braucot paralēli ceļa asij. 1 pārgājiena km” un „Autoceļa attīrīšana no sniega slīpi
attiecībā pret ceļa asi (sanesumi). 100 kub.m”
1.2. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģ.Nr. 40003356530, juridiskā adrese –
Krustpils ielā 4, Rīga, LV 1073, biroja adrese – Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV 5401, pozīcijās
„Autoceļa brauktuves un nomaļu attīrīšana no sniega, braucot paralēli ceļa asij. 1 pārgājiena km”,
„Slīdamības likvidēšāna uz novada autoceļiem -smilts sāls maisījums”, Slīdāmības samazināšna
izveidojot rievas apledojumā 1 pārgājiena km”, „Slīdamības likvidēšāna uz novada autoceļiemsmilts”
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2. Slēgt līgumus:
N.p.
k.

Pretendents

Autoceļa
brauktuves un
nomaļu attīrīšana
no sniega, braucot
paralēli ceļa asij.
1 pārgājiena km

Autoceļa
attīrīšana no
sniega slīpi
attiecībā pret
ceļa asi
(sanesumi).
100 kub.m

Slīdamības
likvidēšāna uz
novada
autoceļiem
smilts
1 pārgājiena
km

Slīdamības
likvidēšāna uz
novada
autoceļiem
smilts sāls
maisījums
1 pārgājiena
km

Slīdāmības
samazināšna
izveidojot
rievas
apledojumā
1
pārgājiena
km

Plānotā līguma
summa
Ls (bez PVN)

1.

Zemnieku
saimniecība
„Akmeņgravas”
AS „Latvijas
autoceļu
uzturētājs”
Daugavpils ceļu
rajons

3,10
(4,41 euro)

8,00
(11,38 euro)

-

-

-

2500,00
(3557,18 euro)

4,15
(5,90 euro)

-

11,0
(15,65 euro)

16,51
(23,49 euro)

5,90
(8,39 euro)

6000,00
(8537,23 euro)

2.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.§
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
(ziņo H.Streiķe, I.Poga)
15.1. Par līguma slēgšanu par savstarpējiem norēķiniem.
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
2.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt līgumus pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem ar sekojošiem novadiem:
1.1.
Jēkabpils novada domi
1.2.
Daugavpils novada domi
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.3.Par biedrības „Preiļu NVO centrs” iesniegumu (06.09.2013., Nr.2336).
Izskatot biedrības Preiļu NVO centrs”, reģistrācijas Nr. 50008034721, juridiskā adrese:
Kooperatīva iela 6, Preiļi, direktores Inetas Liepnieces 2013.gada 3.septembra iesniegumu Nr. 17
(reģistrēts 06.09.2013. Nr. 2336), ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu Sabiedrības integrācijas fonda
projektam „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un
Līvānu novados” 6,25 % apmērā, kas sastāda Ls 50,20 (71,43 euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 6,25 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda
summu Ls 50,20 (71,43 euro) no budžeta sadaļas novada domes pārvaldes izdevumi
biedrībai „Preiļu NVO centrs” projektam „Līdzdalības demokrātijas attīstības

Aglonas novada domes 30.10.2013. sēdes protokols Nr.22

- 50 -

veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds”
apakšprogrammā „NVO atbalsta programma”.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.4. Par pārvaldes ēkas skiču projekta izstrādi, topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti.
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Aglonas novada Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti pārvaldes ēkas tehniskās
dokumentācijas izstrādei un novada domei pasūtīt pārvaldes ēkas pēc adreses Somersētas
ielā 12, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., ar kadastra Nr. 7642 004 0128, skiču
projektu.
2. Veikt topogrāfijas un ģeoloģijas izpētes darbus.
3. Informāciju sagatavot uz Finanšu komitejas sēdi līdz š.g. 13.novembrim.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.6. Informācija par VAS „Latvijas Valsts ceļi” vēstuli.
H.Streiķe informē par VAS „Latvijas Valsts ceļi” vēstuli, kurā teikts, ka VAS „Latvijas Valsts
ceļi” Latgales reģionam nav informācijas par ATR (administratīvi teritoriālās reformas) gaitā
apspriestajiem grants ceļu asfaltēšanas darbiem uz a/c V636 Krāslava – Izvalta - Šķeltova - Aglona
km 19,425 – 30,400. Novadu atbalsta programma, kas darbojās līdz 2009.gadam, paredzēja atsevišķu
a/c ar grants segu asfaltēšanu, bet augstākminētais ceļa posms šai programmā nebija iekļauts. Laika
posmā līdz 2016.gadam nav izstrādātas programmas, kas paredzētu grants segu uzlabošanu uz
afaltbetona segām.
15.8. Par Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegumu par transporta kustības
ierobežošanu Daugavpils ielā.
Izskatot Aglonas vidusskolas iesniegumu (11.09.2013. reģistrācijas Nr.2353) par transporta
kustības ierobežošanu Daugavpils ielā, Aglonas ciemā,
Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, O.Šatilovs, V.Krimans,
J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs, L.Solima, I.Reščenko); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
1. Akceptēt ceļa zīmes Nr. 301 (iebraukt aizliegts) Aglonas ciemā, Daugavpils un šķērsielas
krustojumā uzstādīšanu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
15.7. Informācija par projekta līdzekļiem.
H.Streiķe informē, ka LAD tika lūgts naudas līdzekļus, kas palika projektā „Livdānu ielas
rekonstrukcija”, novirzīt citiem mērķiem (apgaismojuma uzlabošanai Jaudzemu ielā, Grāveru ciemā).
No LAD tika saņemts noraidījums, jo šie līdzekļi bija paredzēti tieši ceļu rekonstrukcijai un citiem
mērķiem tos novirzīt nedrīkst.
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Tika veikts novada domes sēdes audioieraksts.
H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.
SĒDE SLĒGTA plkst.15:00.
SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja

______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA

______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2013.gada 7.novembrī.
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