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SĒDES   PROTOKOLS
Aglonas novadā

2013.gada 28.jūnijā Nr.13

Sēde sasaukta plkst.13:00

Sēdi atklāj plkst.13:00

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe

Protokolē – Inese Rutka

Piedalās –

9 Aglonas novada domes deputāti: Juris Butēvics, Aleksandrs Dimpers, Andris Girss,
Vadims Krimans, Nikolajs Platonovs, Feoktists Pušņakovs,
Igors Reščenko, Helēna Streiķe, Osvalds Šatilovs.

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure,
novada domes jurists D.Kuzņecovs,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine,
teritorijas plānošanas speciāliste G.Miglāne,
Sociālā dienesta vadītāja Ā.Perševica,
Kancelejas nodaļas vadītāja I.Barkeviča,
zemes ierīkotājs A.Streļčs,
datorsistēmu tehniķis J.Rutka.

Uzaicinātās personas: SIA „KBLC” pārstāvji E.Ķemere un I.Gleizde.

Iedzīvotāji: L.Solima.

Izsludinātā sēdes darba kārtība:

1. Par budžeta izpildi.
2. SIA „KBLC” prezentācija par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam

galīgo redakciju.
3. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas

apstiprināšanu.
4. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6„Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009.gada

10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada pašvaldības nolikums””.
5. Par līgumiem.
6. Par iepirkuma rezultātiem.
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7. Par sociālajiem jautājumiem.
7.1. Pabalsti.
7.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

8. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
9. Par projektiem.
10. Par zemes jautājumiem.
11. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

11.1.  Par G.Jaudzemas iesniegumu par nometni.
11.2.  Par Aglonas internātvidusskolas Dibinātāja pārstāvi Aglonas internātvidusskolas

Padomē.
11.3.  Par amatu aprakstiem.
11.4.  Par atsaukšanu no atvaļinājuma.
11.5.  Par transportu.
11.6.  Par N.Platonova iesniegumu.
11.7. Par grozījumiem Aglonas novada dome Finanšu komitejas nolikumā.
11.8.  Par grozījumiem Aglonas novada dome Sociālo, Izglītības un kultūras jautājumu

komitejas nolikumā.

Sēdes vadītāja H.Streiķe lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:

1. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa izvirzīšanu.
2. Par budžeta grozījumiem.
3. Par jaunas štata vienības izveidošanu.
4. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
5. Izpilddirektora iecelšana amatā.
6. Par projektu Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes

uzlabošana.

Sēdes vadītāja H.Streiķe ierosina darba kārtības 11.7. un 11.8.jautājumu skatīt pēc 4.jautājuma kā 5.
un 6.jautājumu.

Deputāti vienojoties piekrīt.

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 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību ar papildus jautājumiem:

1. Par budžeta izpildi.
2. SIA „KBLC” prezentācija par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam

galīgo redakciju.
3. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas

apstiprināšanu.
4. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009.gada

10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada pašvaldības nolikums””.
5. Par grozījumiem Aglonas novada dome Finanšu komitejas nolikumā.
6. Par grozījumiem Aglonas novada dome Sociālo, Izglītības un kultūras jautājumu

komitejas nolikumā.
7. Par budžeta grozījumiem.



Aglonas novada domes 28.06.2013. sēdes protokols Nr.13 - 3 -

8. Par jaunas štata vienības izveidošanu.
9. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
10. Izpilddirektora iecelšana amatā.
11. Par līgumiem.
12. Par iepirkuma rezultātiem.
13. Par sociālajiem jautājumiem.

13.1. Pabalsti.
13.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

14. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
15. Par projektiem.
16. Par zemes jautājumiem.
17. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

11.1.  Par G.Jaudzemas iesniegumu par nometni.
11.2.  Par Aglonas internātvidusskolas Dibinātāja pārstāvi Aglonas internātvidusskolas

Padomē.
11.3.  Par amatu aprakstiem.
11.4.  Par atsaukšanu no atvaļinājuma.
11.5. Par transportu.
11.6. Par N.Platonova iesniegumu.
11.7. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa izvirzīšanu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

1. §
Par budžeta izpildi.
(Ziņo H.Streiķe)

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’
7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
1.Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta

izpildi uz 01.06.2013. ieņēmumos LVL 1198800 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 171591) ,
saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’ (Veidlapa 1-PB);

2. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto pamatbudžeta
izpildi uz 01.06.2013. izdevumos LVL 1132429 (tajā skaitā konsolidācija - LVL 171591) un
naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz 01.06.2013. LVL 332632, saskaņā ar pielikumu
‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-PB);

3. Pieņemt zināšanai saņemto aizņēmumu kopsummu uz 01.06.2013. LVL 42661, atmaksāto
aizņēmumu kopsummu uz 01.06.2013. LVL 44116, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par
aizņēmumiem’’;

4. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.06.2013. ieņēmumos LVL 52354, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta
izpildi’’ (Veidlapa 1-SB);

5. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto speciālā budžeta
izpildi uz 01.06.2013. izdevumos LVL 34414 un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu uz
01.06.2013. LVL 56499, saskaņā ar pielikumu ‘’Pārskats par budžeta izpildi’’(Veidlapa 1-SB).

6. Pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību konsolidēto ziedojumu,
dāvinājumu budžeta izpildi uz 01.06.2013. ieņēmumos LVL 3287,  izdevumos LVL 4179 un
līdzekļu atlikumu uz 01.06.2013. LVL 2392 saskaņā ar pielikumu Nr.1-ZD.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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2. §
SIA „KBLC” prezentācija par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam

galīgo redakciju.
(Ziņo SIA „KBLC” pārstāviji)

SIA „KBLC” pārstāves E.Ķemere un I.Gleizde prezentē Aglonas novada teritorijas plānojuma
galīgo redakciju.

No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko plkst.13:20
Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko plkst.13:30.

Debatēs piedalās: H.Streiķe, V.Krimans, I.Reščenko.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai SIA „KBLC” sniegto prezentāciju par Aglonas novada
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

3. §
Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas

apstiprināšanu.
(Ziņo H.Streiķe)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties:
Uz likumu „ Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta pirmo daļu, MK 06.10.2009. gada noteikumiem Nr.1148 „ Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 36. punktu;
Aglonas novada domes 2011. gada 29. augusta lēmums par iepirkuma „Aglonas novada teritorijas plānojuma
2012.-2024. gadam izstrāde” (prot. Nr.20. 6.§);
Aglonas novada domes 2011. gada 22. jūnija lēmumu par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.
gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.14. 10.§);
Aglonas novada domes 2012. gada 25. aprīļa lēmumu „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024. gadam izstrādes procesa normatīvajiem aktiem” (prot. Nr. 6.7.§);
2012. gada 27. jūlija lēmums „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam” 1. redakcijas
nodošanu  sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot. Nr. 10. 5§);
Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 2.3. sadaļas Teritorijas plānojuma saturs un 4.2. sadaļas Teritorijas plānojuma un
lokālplānojuma izstrādes kārtība;
2012. gada 30. oktobra  Aglonas novada domes lēmums „Par  Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2012.-
2024. gadam  1. redakcijas pilnveidošanu.” atbilstoši valsts institūciju atzinumiem un sabiedrības
ieteikumiem;
2013. gada 27. marta Aglonas novada domes lēmums „Par Aglonas novada teritorijas plānojuma
pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” (prot.Nr. 5,p.7.§);
Saskaņā ar Latgales plānošanas  reģiona  ieteikumu Teritorijas plānojuma darbības termiņu noteikt un
apstiprināt ar 2013. gadu uz 12 gadiem, lai teritorijas plānojuma darbības sākums sakrīt ar dokumenta
apstiprināšanas gadu;
2013. gada  23. maija  Aglonas novada teritorijas plānojuma  darba grupas  sapulces lēmums (prot. Nr.9) par
teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam apstiprināšanu un sabiedrības iepazīstināšanu ar Aglonas novada
teritorijas plānojuma galīgo redakciju.
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Aglonas novada dome, NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgo redakciju, iepazīstināt
ar to sabiedrību un  nodrošināt teritorijas plānojuma galīgās redakcijas  publiskošanu no 2013. gada
01.jūlija līdz 2013. gada 22. jūlijam,  pašvaldības tīmekļa vietnē www.aglona.lv un izziņojot citos
sabiedrībai pieejamos  laikrakstos.

Debatēs piedalās: V.Krimans.

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, atkārtoti izskatīt apvienoto komiteju sēdē.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 6 (J.Butēvics, V.Krimans, N.Platonovs,
F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – 3 (A.Dimpers, A.Girss, I.Reščenko),
NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, atkārtoti izskatīt apvienoto komiteju sēdē.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

4. §
Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Grozījumi Aglonas novada pasvaldības 2009.gada

10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada pašvaldības nolikums”.
(Ziņo D.Kuzņecovs)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu,

Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””.

2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. gada 10. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” paskaidrojuma
rakstu.

3.    Strādāt pie jauniem saistošajiem noteikumiem.
4.     Lūgt Finanšu komitejai un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai aktualizēt komiteju

nolikumus.

V.Krimana priekšlikums ir labot sagatavotajā lēmumprojektā 3. un 4.punktus un izteikt tos sekojošā
redakcijā:

3.Finanšu komitejai un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai 2 nedēļu laikā
sagatavot priekšlikumus saistošo noteikumu „Aglonas novada pašvaldības nolikums”
grozīšanai.

4.Uzlikt par pienākumu Finanšu komitejai un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejai aktualizēt komiteju nolikumus.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:
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3.Finanšu komitejai un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai 2 nedēļu laikā
sagatavot priekšlikumus saistošo noteikumu „Aglonas novada pašvaldības nolikums”
grozīšanai.

4.Uzlikt par pienākumu Finanšu komitejai un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejai aktualizēt komiteju nolikumus.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Deputāti balso par sagatavotā lēmumprojekta 1. un 2.punktu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009.
gada 10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS””. (Pielikumā)

2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2009. gada
10. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1. „AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”” paskaidrojuma rakstu. (Pielikumā)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

5. §
Par grozījumiem Aglonas novada dome Finanšu komitejas nolikumā.

(Ziņo D.Kuzņecovs)

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas, 2.punktu un 54.panta 2.daļu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā
(2009.gada 29.jūlijā protokols Nr.6, § 6):
1.1.Aizstāt 1.punktā ciparu „8” ar ciparu „5”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

6. §
Par grozījumiem Aglonas novada dome Sociālo, Izglītības un kultūras jautājumu

komitejas nolikumā.
(Ziņo D.Kuzņecovs)

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas, 2.punktu un 54.panta 2.daļu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Veikt sekojošus grozījumus Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas nolikumā (2011.gada 23.maijā protokols Nr.11, § 1):
1.1.Aizstāt 1.punktā ciparu „5” ar ciparu „4”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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7. §
Par budžeta grozījumiem.

(Ziņo V.Lielcepure)

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans.

V.Krimana priekšlikums ir izveidot no 01.07.2013. jaunu štata vienību „Aglonas novada domes
izpilddirektors” un štatu iekļaut „Aglonas novada domes administrācija” struktūrvienībā.

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7. un
30.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „ Grozījumi
Aglonas novada pašvaldības  saistošajos noteikumos Nr.3 „Aglonas novada domes
budžets 2013.gadam””.

Par Aglonas novada budžetu 2013.gadam

Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās

daļas 2.punktu un 46.pantu

Apstiprināt grozījumus Aglonas novada domes 2013.gada budžetā:
1.1.Apstiprināt Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2013. gada konsolidētā pamatbudžeta
grozījumus izdevumos 2377 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta izdevumu summa, t.sk.
grozījumi, ir 2723232 lati (tajā skaitā konsolidācija -275276 lati), aizņēmumu atmaksa 111092 lati,
atlikums gada beigās, ar grozījumiem (mīnus 2377 lati), sastāda 651 latu. Pamatbudžeta izdevumu
kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās un aizņēmumu atmaksa) ir
2834975 lati (tajā skaitā konsolidācija -275276 lati);

1.2. Saskaņā ar MK 13.12.2005.noteikumiem Nr.934, apstiprināt pamatbudžeta grozījumus izdevumos
atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
FK kods, nosaukums Struktūrvienības kods, nosaukums Summa,

Ls
01.100 Izpildvara, likumdošanas
vara

1001 Aglonas novada domes
administrācija

3377

01.100 Izpildvara, likumdošanas
vara

1033 Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem

-1000

F22010000 Līdzekļu atlikums
pamatbudžetā gada beigās
(31.12.2013.)

F22010000 Līdzekļu atlikums
pamatbudžetā gada beigās
(31.12.2013.)

-2377

1.3. Saskaņā ar MK 27.12.2005.noteikumiem Nr.1031, apstiprināt budžeta grozījumus izdevumos
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

EK kods, nosaukums Struktūrvienības kods, nosaukums Summa,
Ls

1119 Pārējo darbinieku
mēnešalga (darba alga)

1001 Aglonas novada domes
administrācija

4320

1210 darba devēja VSAOI 1001 Aglonas novada domes
administrācija

1041
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2275 Pašvaldību līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem

1033 Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem

-1000

2243 Iekārtas, inventāra un
aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana

1001 Aglonas novada domes
administrācija

-1274

1111 Deputātu mēnešalga 1001 Aglonas novada domes
administrācija

-710

F22010000 Līdzekļu atlikums
pamatbudžetā gada beigās
(31.12.2013.)

F22010000 Līdzekļu atlikums
pamatbudžetā gada beigās
(31.12.2013.)

-2377

1.4. Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu, Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta
grozījumiem Kancelejas nodaļai triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

8. §
Par jaunas štata vienības izveidošanu.

(Ziņo H.Streiķe)

V.Krimana priekšlikums ir izveidot no 01.07.2013. jaunu štata vienību „Aglonas novada domes
izpilddirektors” ar mēnešalgu 720 Ls mēnesī pirms nodokļu nomaksas un štatu iekļaut „Aglonas
novada domes administrācija” struktūrvienībā.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 68.pantu, Aglonas novada domes Darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma (apstiprināts 17.02.2010., protokols Nr.4, § 1) 39., 40.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1.Izveidot no 01.07.2013. jaunu štata vienību „Aglonas novada domes izpilddirektors”
un noteikt domes izpilddirektora mēnešalgu 80% apmērā no domes priekšsēdētāja
mēnešalgas jeb 720 Ls mēnesī pirms nodokļu nomaksas, štata vienību iekļaut
„Aglonas novada domes administrācija” struktūrvienībā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

9. §
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.

(Ziņo H.Streiķe)

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un „Kārtība,
kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” (apstiprināta Aglonas novada domes 2013.gada
10.jūnijā, sēdes protokols Nr.10, § 2) 4.punktu,

No balsošanas sevi atstādina deputāts O.Šatilovs.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
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1.Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
Lidija Šatilova, Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Ruta Giluče, Aglonas novada vēlēšanu komisijas sekretāre
Iveta Trubača, Aglonas novada vēlēšanu komisijas locekle

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

10. §
Izpilddirektora iecelšana amatā.

(Ziņo H.Streiķe)

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”  68.panta 1.daļu, pēc domes priekšsēdētāja
priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja  Helēna Streiķe izsaka priekšlikumu par Inetas Pogas
kandidatūru Aglonas novada domes izpilddirektora amatam.

Kandidāte Ineta Poga īsumā izklāsta savu iepriekšējo darba pieredzi.

Diskusijā piedalās: I.Reščenko, V.Krimans, H.Streiķe.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe izsludina pārtraukumu, lai balsu
skaitīšanas komisija varētu izgatavot vēlēšanu zīmes un sagatavoties balsošanas procedūrai.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe dod vārdu Aglonas novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājai Lidijai Šatilovai, kura izklāsta balsošanas kārtību.

Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas
komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina deputātus balsot par sēdes darba gaitas turpināšanu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Turpināt izskatīt pārējos sēdes darba kārtības jautājumus.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

11. §
Par līgumiem.

11.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
(Ziņo H.Streiķe)

Pamatojoties uz MK 1999.gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” ,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Slēgt vienošanos Nr.1 ar Preiļu novada domi par grozījumiem 2013.gada līgumā „Par
pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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11.2. Par līguma laušanu ar A.Lukjanski.
(Ziņo D.Kuzņecovs)

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.

Pamatojoties uz pakalpojuma līguma 4.2. un 4.3.punktiem,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:

1. Lauzt pakalpojumu sniegšanas līgumu ar Anatoliju Lukjanski ar 01.08.2013.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

12. §
Par iepirkuma rezultātiem.
(Ziņo I.Valaine, I.Barkeviča)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „ Aprīkojuma iegāde Aglonas

novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta
Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND/2013/9/EKPI, veicēju „ 1.daļa
– Nūjošanai un slēpošanai nepieciešamo komplektu iegāde” izvēlas: SIA Daugavpils pilsētas V.Fjodorova
“Planēta”, , reģistrācijas Nr. 40003151936, juridska adrese – Imantas iela 11, Daugavpils, LV 5401,
sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir
iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu.

2. Pieņemt zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma „ Aprīkojuma iegāde Aglonas
novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta
Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND/2013/9/EKPI, veicēju „ 2. daļa
–Sniega motocikla piegāde” un „ 3.daļa - Sniega motocikla palīgierīču piegāde slēpošanas trašu izveidei”
izvēlas: SIA “Sniegamocis.lv” , reģ.Nr.44103086253, juridiskā adrese – Priekuļu novads, Veselavas
pagasts, Silenieki, LV 4116, sakarā ar to, ka tas ir pretendents, kas atbilst nolikumā pretendentiem
izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu.

3. Piedāvāt  Aglonas novada domei slēgt līgumu ar
3.1. SIA Daugavpils pilsētas V.Fjodorova “Planēta”, reģistrācijas Nr. 40003151936, juridska adrese –

Imantas iela 11, Daugavpils, LV 5401, pasūtījuma „ Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas
trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255
„Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND/2013/9/EKPI, veicēju „ 1.daļa – Nūjošanai
un slēpošanai nepieciešamo komplektu iegāde”, realizēšanai par  piedāvājuma cenu Ls 4412,90 (bez
PVN). Kopējā līguma summa ar PVN (21%) Ls 5339,61

3.2. SIA “Sniegamocis.lv” , reģ.Nr.44103086253, juridiskā adrese – Priekuļu novads, Veselavas pagasts,
Silenieki, LV 4116, pasūtījuma „ Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life”
ietvaros”, identifikācijas numurs AND/2013/9/EKPI, veicēju „ 2. daļa –Sniega motocikla
piegāde” realizēšanai par  piedāvājuma cenu Ls 7272,73 (bez PVN), kopējā līguma summa ar PVN
(21%) Ls 8800,00  un „ 3.daļa - Sniega motocikla palīgierīču piegāde slēpošanas trašu izveidei”,
realizēšanai par  piedāvājuma cenu Ls 586,78 (bez PVN), kopējā līguma summa ar PVN (21%) Ls
688,22.

V.Krimans – iedzīvotājiem bija pretenzijas par projekta realizācijas gaitu, mērķi un vizuālo
noformējumu. Piedāvā I.Valainei prezentēt šo projektu, bet šo jautājumu par iepirkumiem
neskatīt. Piedāvā izveidot darba grupu, iekļaujot tajā deputātus.
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Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine stāsta par slēpošanas un nūjošanas trases
izveides projektu.

Debatēs piedalās: V.Krimans, H.Streiķe, J.Butēvics, I.Reščenko, I.Barkeviča.

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, izveidot darba grupu sekojošā sastāvā:
O.Šatilovs, V.Krimans, F.Pušņakovs, A.Dimpers, A.Girss.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, A.Girss, V.Krimans,
N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 1 (A.Dimpers),
NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par iepirkuma rezultātiem.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No balsošanas sevi atstādina O.Šatilovs.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

2. Apstiprināt darba grupā deputātu O.Šatilovu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No balsošanas sevi atstādina V.Krimans.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

3. Apstiprināt darba grupā deputātu V.Krimanu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No balsošanas sevi atstādina F.Pušņakovs.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:

4. Apstiprināt darba grupā deputātu F.Pušņakovu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No balsošanas sevi atstādina A.Dimpers.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, A.Girss, V.Krimans,
N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:

5. Apstiprināt darba grupā deputātu A.Dimperu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

No balsošanas sevi atstādina A.Girss.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 7 (J.Butēvics, A.Dimpers, V.Krimans,
N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko), NOLEMJ:

6. Apstiprināt darba grupā deputātu A.Girsu.
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.



Aglonas novada domes 28.06.2013. sēdes protokols Nr.13 - 12 -

Sēžu zālē ir atgriezusies balsu skaitīšanas komisija, tāpēc turpina skatīt 17.jautājumu
„Izpilddirektora iecelšana amatā”.

10. §
Izpilddirektora iecelšana amatā.

(Ziņo L.Šatilova)

Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lidija Šatilova iepazīstina ar balsu
skaitīšanas protokolu Nr.3 un vēlēšanu rezultātiem: par Inetas Pogas kandidatūru „par” – 9 balsis
(J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe,
O.Šatilovs); „pret” – nav;

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 68.panta
pirmo daļu, „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” (apstiprināta Aglonas
novada domes 2013.gada 10.jūnijā, sēdes protokols Nr.10, § 2) 4.punktu, ņemot vērā 2013.gada
28.jūnija Balsošanas gaitas protokolu Nr.3,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm, 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics,
A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs);
pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Iecelt par Aglonas novada domes izpilddirektori Inetu Pogu.

13. §
Par sociālajiem jautājumiem.

(Ziņo Ā.Perševica)
13.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

13.2.1. Par J.Z. iesniegumu.

Aglonas novada domē saņemts J.Z. iesniegums (17.06.2013., Nr.922), deklarētā dzīves vieta: Aglonas
pagasts, Aglonas novads, kurā lūdz apmaksāt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu dēlam S.A..

Sagatavotais lēmumprojekts:
Pamatojoties uz Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par sociālās palīdzības  pabalstiem

Aglonas novadā”, kuros nav paredzēts šāds pabalsts,
Aglonas novada dome, NOLEMJ:
1. Atteikt J.Z. piešķirt vienreizējo sociālās palīdzības pabalstu.
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.

Debatēs piedalās: I.Reščenko, V.Krimans.

V.Krimana priekšlikums ir piešķirt sociālo pabalstu J.Z.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

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 – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt J.Z. pabalstu ārkārtas gadījumā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
13.1. Pabalsti.
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No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt sarakstu par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu Ls 1222.00
(viens tūkstotis divi simti divdesmit divi lati 00 santīmi). (Saraksts pielikumā,
konfidenciāli)

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.

13.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

13.2.2. Par Ļ.D. iesniegumu.

Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts Ļ.D., (personas kods), iesniegums (Nr.1-11/647) ar
lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā.

Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Ļ.D. ir vecuma pensionāre, dzīvo viena, viņai nepieder nekustamais īpašums.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu

Aglonas novadā” 25.p. un Ļ.D. iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības piešķirt
sociālo dzīvokli Kastuļinas pagasta  sociālajā dzīvojamā mājā.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1.Piešķirt Ļ.D., (personas kods),  sociālo dzīvokli Kastuļinas
pagasta sociālajā dzīvojamā mājā no 2013.gada  1.jūlija līdz 2013.gada
31.decembrim.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

13.2.3. Par J.A. iesniegumu.
Aglonas novada Sociālajā dienestā tika iesniegts J.A., (personas kods), deklarētā dzīves vieta:

Grāveru pag., Aglonas nov., iesniegums (Nr.1-11/680) ar lūgumu pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī
Grāveros.

Izvērtējot Aglonas novada Sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
J.A. ir piešķirts trūcīgas personas.
J.A. nav  dzīvojamās platības, jo dzīvojamā māja sabrukusi uz doto brīdi viņš dzīvo Grāveros

sociālajā dzīvoklī, ko apliecina 2013.gada 21.jūnija sarunas protokols.
Pamatojoties uz Aglonas novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu

Aglonas novadā” 25.p. un J.A. iesniegumu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1.Pagarināt uzturēšanās līgumu sociālajā dzīvoklī pēc adreses: Grāveru
pagasts, Aglonas novads J.A., (personas kods), no
2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14. §
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Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
(Ziņo D.Kuzņecovs)

14.1. Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu T.T..

A.B. 2013. gada 03. aprīlī ir iesniedzis iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 522) ar lūgumu anulēt
dzīves vietas deklarāciju T.T., (personas kods), pēc adreses Aglonas pagasts, Aglonas novads.
Norādīja, ka T.T. dzīvo pēc šīs adreses bez īpašnieka atļaujas.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Izskatot A.B. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu un

12.panta 1.daļu,

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu T.T..
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,

Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 2 lpp. /

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu T.T..

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 1 (V.Krimans); pret – 1 (I.Reščenko);
atturas – 7 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs),
neapstiprina augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

Deputāti balso par sagatavoto lēmumprojektu.

Izskatot A.B. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta
2.daļu un 12.panta 1.daļu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – 1 (V.Krimans); atturas – nav,
NOLEMJ:

1. Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu T.T..
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

/Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 2 lpp. /

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
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14.2.Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.R..

VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītājs A.Ruduks 2013. gada 26. aprīlī iesniedza
iesniegumu (reģistrēts Nr. 677) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.R., pēc adreses
VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads. V.R. tiesiskais
pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova,
Kastuļinas pagasts, Aglonas novads likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītāja A.Ruduka 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 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V.R., (personas kods), pēc adreses VSAC
„Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, sakarā ar to,
ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmumu izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 2. lpp. /

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.3.Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu G.F.,

VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītājs A.Ruduks 2013. gada 26. aprīlī iesniedza
iesniegumu (reģistrēts Nr. 677) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu G.F., pēc adreses
VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads. G.F. tiesiskais
pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova,
Kastuļinas pagasts, Aglonas novads likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītāja A.Ruduka 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 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu G.F., (personas kods), pēc adreses VSAC
„Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, sakarā ar to,
ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmumu izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 2. lpp. /

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.4.Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.Z..

VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītājs A.Ruduks 2013. gada 26. aprīlī iesniedza
iesniegumu (reģistrēts Nr. 677) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.Z., pēc adreses
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VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads. V.Z. tiesiskais
pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova,
Kastuļinas pagasts, Aglonas novads likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītāja A.Ruduka 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 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V.Z., (personas kods),  pēc adreses VSAC
„Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, sakarā ar to,
ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmumu izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 2. lpp. /

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

14.5.Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.V..

VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītājs A.Ruduks 2013. gada 26. aprīlī iesniedza
iesniegumu (reģistrēts Nr. 677) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.V. pēc adreses
VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads. V.V. tiesiskais
pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova,
Kastuļinas pagasts, Aglonas novads likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.

Izskatot VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītāja A.Ruduka 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 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V.V., (personas kods), pēc adreses VSAC
„Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, sakarā ar to,
ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmumu izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 2. lpp. /

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
14.6.Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu M.B..

VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītājs A.Ruduks 2013. gada 26. aprīlī iesniedza
iesniegumu (reģistrēts Nr. 677) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu M.B. pēc adreses
VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads. M.B.
tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu pēc adreses VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” c.
Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads likumā noteiktajā kārtībā netika konstatēts.



Aglonas novada domes 28.06.2013. sēdes protokols Nr.13 - 17 -

Izskatot VSAC „Latgale” Fil. „Krastiņi” vadītāja A.Ruduka 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 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu M.B., (personas kods), pēc adreses VSAC
„Latgale” Fil. „Krastiņi” c. Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, sakarā ar to,
ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
/Lēmumu izvērsts skaidrojums pielikumā  uz 2. lpp. /

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15. §
Par projektiem.
(Ziņo H.Streiķe)

15.1. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā II. kārta”.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā. II kārta”
izsludināt iepirkuma procedūru:

1) Autoruzraudzībai;
2) Būvdarbu veikšanai;
3) Būvuzraudzībai.

2. Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā. I kārta”
apstiprināt projekta vadītāju ___________.

15.2. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Projektā Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”.

izsludināt iepirkuma procedūru:
1) Autoruzraudzībai;
2) Būvdarbu veikšanai;
3) Būvuzraudzībai.

15.3. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā II
kārta”.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā II kārta” izsludināt
iepirkuma procedūru:
1) Autoruzraudzībai;
2) būvdarbu veikšanai;
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3) Būvuzraudzībai.

V.Krimana priekšlikums ir 9.1., 9.2. un 9.3.jautājumus atlikt, izskatīt apvienoto komiteju sēdē.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Atlikt 9.1., 9.2., un 9.3.jautājumu izskatīšanu, izskatīt apvienoto komiteju sēdē.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15.4. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta
Grāveru ciemā” vadītāja I.Reščenko atskaiti.

Sagatavotais lēmumprojekts:
Aglonas novada dome NOLEMJ:

1.Pieņemt zināšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta  Grāveru
ciemā” vadītāja Igora Reščenko atskaiti par projekta realizācijas gaitu.

V.Krimana priekšlikums ir atlikt 9.4.jautājuma izskatīšanu.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

No balsošanas sevi atstādina I.Reščenko.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 5 (V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs,
H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – 3 (J.Budēvics, A.Dimpers, A.Girss), NOLEMJ:

1. Atlikt 9.4.jautājuma izskatīšanu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

15.5. Par projektu Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes
uzlabošana.

(Ziņo I.Valaine)

Debatēs piedalās: V.Krimans.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Piedalīties KPFI finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārtā” ar projektu Aglonas novada
Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics.

V.Krimans lūdz ieprotokolēt jautājumu I.Valainei: „Dokumentācija internātvidusskolas atrodas pie
D.Vanaga, vai šeit?”

I.Valaine: „Es nezinu, kur atrodas viņu dokumentācija, es neatbildu par viņu dokumentāciju.”

Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics.
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No sēžu zāles iziet deputāts I.Reščenko.

17. §
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

(Ziņo H.Streiķe)

17.1. Par  G.Jaudzemas iesniegumu par nometni.

Pamatojoties  uz 01.09.2009. MK noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas  un
darbības kārtība”,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai, ka ir saņemta informācija no G.Jaudzemas par nometnes
„VASARAS VĀRTI” organizēšanu Pussala, Aglonas pag., Aglonas nov.,  laika periodā
no 08.07.2013. līdz 17.07.2013.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.2. Par Aglonas internātvidusskolas Dibinātāja pārstāvi Aglonas internātvidusskolas Padomē.

Saņemts I.Barkevičas iesniegums (21.06.2013., Nr.953), kurā lūdz atbrīvot viņu no Aglonas
internātvidusskolas Dibinātāja pārstāvja pienākumu pildīšanas.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas, 27.punktu un „Aglonas
internātvidusskolas nolikumu) (2009.gada 26.augustā protokola Nr.10, § 9),

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atbrīvot Ingūnu Barkeviču no Aglonas internātvidusskolas Dibinātāja pārstāvja
pienākumu pildīšanas.

2. Apstiprināt Dibinātāja pārstāvi Feoktistu Pušņakovu Aglonas internātvidusskolas
Padomei.

3. Apstiprināt Dibinātāja pārstāvi Feoktistu Pušņakovu, kas saskaņo izglītojamo
uzņemšanu izglītības iestādē - Aglonas internātvidusskolā.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.3.Par amatu aprakstiem.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pārskatīt Aglonas novada domes darbinieku amatu aprakstus un pēc
nepieciešamības veikt grozījumus.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
16. §

Par zemes jautājumiem.
(Ziņo A.Streļčs)

16.1.Par J.G. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 001 0042 Aglonas pagastā.

Saņemts J.G. pilnvarotās personas M.O. iesniegums (19.06.2013.) par nosaukuma piešķiršanu
nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 001 0042 Aglonas pagastā.
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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 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt nosaukumu: ”Jurķis” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 001 0042
sastāvošam no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0202.

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.

16.2. Par nekustamo īpašumu „Keiķi” Aglonas pagastā.

Saņemts A.S. iesniegums (10.06.2013., Nr.889) par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu
Konstatēts:
Saskaņā ar VZD reģistrēto informāciju NĪVKI sistēmā, A.S. piederošais nekustamais īpašums

„Keiķi” ar kadastra Nr.7642 006 0075 sastāv no 1 zemes vienības ar kopējo zemes platību 2,948
ha. Zemes kadastrālā vērtība 545,00 Ls, aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadam ir
8,13 Ls. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nav.
A.S. lūdz veikt nekustamā īpašuma nodokļa atmaksu, jo uzskata, ka ar mežaudzi aizņemtās zemes
platība dabā neatbilst platībai, kas norādīta zemes robežu plānā.

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 1.daļai, nekustamā īpašuma
nodoklis tiek aprēķināts par zemes kopējo platību, t.i. par 2,948 ha, zemes kopplatības sadalījumam
pa lietojuma veidiem (t.i. lauksaimnieciski izmantojamā zeme, meža zeme vai pārējā zeme) nav
būtiskas nozīmes. Nekustamā īpašuma nodoklis par mežaudzi netiek aprēķināts.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Noraidīt A.S., (personas kods), prasību par nekustamā īpašuma nodokļa atmaksu
nekustamajam īpašumam „Keiķi”, kadastra Nr.7642 006 0075.

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.

16.3. Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesniegumu nekustamā īpašuma „Dimanti” Aglonas
pagastā pārņemšanai pašvaldības īpašumā.

Saņemts VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes priekšsēdētāja A.Spridzāna iesniegums
(20.06.2013., Nr.949) par nekustamā īpašuma „Dimanti” , Fintmuiža, Aglonas pagastā,
pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Konstatēts:
Nekustamais īpašums „Dimanti”, kadastra Nr.7642 006 0102, sastāvošs no zemes gabala 0,1940
ha platībā, no dzīvojamās mājas ar 3 palīgēkām, NĪVK IS reģistrēts uz valsts akciju sabiedrību
„Privatizācijas aģentūra”.  Nekustamā īpašuma pārvaldnieks ir SIA „Pilots LTD”. Uz dzīvojamo
māju nav noslēgts īres līgums un tā nav apdzīvota.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas
noteikumu 6.punktu,
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Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Pārņemt Aglonas novada pašvaldības īpašumā no VAS „Privatizācijas aģentūra” nekustamo
īpašumu „Dimanti” , kadastra Nr. 7642 006 0102, Fintmuiža, Aglonas pagasta, Aglonas nov.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.4. Par A.K. iesniegumu nekustamā īpašuma”Mežgali” sadalei un zemes ierīcības projekta
izstrādei Kastuļinas pagastā.

Saņemts A.K. iesniegums (25.06.2013. Nr.955) par nekustamā īpašuma”Mežgali” sadali un
zemes ierīcības projekta izstrādi Kastuļinas pagastā.
Konstatēts:
Zemes īpašnieks A.K. lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Mežgali” Kastuļinas
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008 0129 sadalei 2 atsevišķās zemes
vienībās, ar mērķi atdalīt neapbūvēto zemes gabalu 13,9 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies dabā pēc kadastrālās uzmērīšanas) tālākai atsavināšanai. Plānotais zemes lietošanas
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

Pamatojoties uz 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Mežgali” Aglonas novada Kastuļinas pagastā sadalei,
īpašnieks A.K., (personas kods).

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6072 008
0129 sadalei divās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.

3. Jaunizveidojamai neapbūvētai zemes vienībai piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu
„Mežvidnieki”.

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.

16.5. Par B.A. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7642 009 0068 Aglonas pagastā.

Saņemts B.A. pilnvarotās personas O.I. (14.06.2013., Nr.916) par nosaukuma piešķiršanu
nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 009 0068 Aglonas pagastā.

Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 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 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt nosaukumu: ”Actiņas” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 009
0068.

2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642
009 0068.
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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.

16.6. Par V.A. iesniegumu zemes pirmreizējo nomas tiesību piešķiršanai Šķeltovas pagastā.

Ar Aglonas novada domes 26.04.2013. lēmumu Nr.12.8. V.A. izbeigtas lietošanas tiesības uz
zemes vienību „Tīrumi” 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60940060062 un piedāvāts
izmantot zemes nomas pirmtiesības 1 gada laikā.

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu,
un atbilstoši MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, 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 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar V.A., (personas kods), deklarētā
dzīvesvieta: Šķeltovas pag., Aglonas nov., uz zemes vienību 0,5 ha platībā Šķeltovas
pagastā ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0062, uz 10 gadiem.

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6094 006 0062, piekrīt pašvaldībai.
3. Piešķirt nosaukumu: ”Tīrumiņi” nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6094

006 0062.
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6094 006
0062.

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.

16.7. Par G.B. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.

Saņemts G.B.  iesniegums (11.06.2013., Nr.892) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 005 0124 NĪVK IS reģistrēta kā pašvaldībai piekrītoša
zeme, tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums un zemes lietošanas mērķis.

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 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1. Piešķirt zemes nomas tiesības G.B., (personas kods), deklarētā adrese: Aglonas pag.,
Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7642
005 0124 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. Piešķirt nosaukumu: ”Jašviči” nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
76420050124.

4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība ( kods 0101) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420050124.

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.

16.8. Par J.L. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.

Saņemts J.L. iesniegums (11.06.2013., Nr.4-14/70) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt zemes nomas tiesības J.L., (personas kods), deklarētā adrese: Grāveru pag.,
Aglonas nov., uz daļu no pašvaldības zemes vienības t.i. uz 0,7 ha platībā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 6058 002 3007, Grāveru 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.

16.9. Par M.V. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.

Saņemts M.V. iesniegums (10.06.2013., Nr.888) par zemes nomas tiesību līguma noslēgšanu uz
pašvaldībai piekrītošo zemi Aglonas pagastā.
Konstatēts:
M.V. lūdz piešķirt nomā daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76420010263, Jaunaglonā garāžas ēkas celtniecībai.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt zemes nomas tiesības M.V., (personas kods), deklarētā adrese: Jaunaglona, Aglonas
pag., Aglonas nov., uz daļu t.i. uz 0,002 ha platībā no pašvaldības zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7642 001 0263 Aglonas pagastā.

2. Noslēgt nomas līgumu uz 20 gadiem ar gada nomas maksu 20% (plus PVN) no zemes
kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – apbūves zeme.

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.
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H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

16.10. Par V.E. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Grāveru pagastā.

Saņemts V.E. iesniegums (25.06.2013., Nr.4-14/73) par pašvaldības zemes nomas tiesību
piešķiršanu Grāveru pagastā.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt zemes nomas tiesības V.E., (personas kods), deklarētā adrese: Grāveru pag.,
Aglonas nov., uz pašvaldības zemes vienību 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6058
004 0208 Grāveru 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.

16.11. Par J.G. iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar
kadastra apzīmējumu 7642 004 0357 Aglonas pagastā.

Saņemts J.G. iesniegums (10.06.2013., Nr.884) par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu
Aglonas pagastā.
Konstatēts:
Ar J.G. 06.06.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala „Ezerliepas”ar kadastra apzīmējumu 7642 004 0357 iznomāšanu, platība 1,4 ha. Zeme nav
reģistrēta zemesgrāmatā. J.G. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām.

Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta 4.daļas
8.punktu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Ezerliepas” ar
kadastra Nr.7642 004 0357, Aglonas pagastā.

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.
16.12. Par nekustamā īpašuma „Mazie Mežinieki” atsavināšanu Aglonas pagastā.

Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 26.04.2013. lēmumu Nr.12.12. ”Par I.S. iesniegumu atsavināšanas
procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 005 0113 Aglonas pagastā”
nolemts uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Mazie
Mežinieki”.
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Mazie Mežinieki”,
kadastra Nr.7642 005 0113 , sastāvošs no 1 zemes vienības 6,05 ha kopplatībā.
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Nekustamais īpašums reģistrēts 03.05.2013. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0052 0805),
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 25.04.2007. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir I.S..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
8.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – I.S., uzskatāms par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”. Nekustamā īpašuma
tirgus vērtība noteikta 1 200,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus
sedza nomnieks.
Nekustamā īpašuma noformēšanas un vērtēšanas izdevumi 150,00 LVL.

Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 5.panta 2. un 5.daļu, 44.1 pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Mazie Mežinieki”, kadastra Nr.7642 005
0113, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.

2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 1 350,00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit
lati, 0 santīmi).

3. Piedāvāt I.S., (personas kods), deklarētā adrese: Aglonas pag., Aglonas nov., izmantot
pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu 4 mēneša laikā.

4. Nosūtīt I.S. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā.
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.

16.13.Par nekustamā īpašuma „Spalvi” atsavināšanu Šķeltovas pagastā.

Konstatēts:
Ar Aglonas novada domes 27.03.2013. lēmumu Nr.12.10. ”Par J.S. iesniegumu atsavināšanas
procesa uzsākšanai nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6094 002 0011 Šķeltovas pagastā”
nolemts uzsākt atsavināšanas procesu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Spalvi”.
Atsavināmais objekts – Aglonas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Spalvi”, kadastra
Nr.6094 002 0011 , sastāvošs no 1 zemes vienības 0,9 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts 14.03.2013. Preiļu zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0051 8505),
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 07.02.2011. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu ir J.S..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
8.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – J.S., uzskatāms par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo objektu.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG ekspertu grupa”. Nekustamā īpašuma
tirgus vērtība noteikta 360,00 LVL. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas izdevumus sedza
nomnieks.
Nekustamā īpašuma noformēšanas un vērtēšanas izdevumi 150,00 LVL.

Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
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personas manta”11.4. un 38. punktu un LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 5.panta 2. un 5.daļu, 44.1 pantu,

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Spalvi”, kadastra Nr.6094 002 0011,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.

2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu LVL 510,00 (pieci simti desmit lati, 0 santīmi).
3. Piedāvāt J.S., (personas kods), deklarētā adrese: Šķeltovas pag., Aglonas nov., izmantot

pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu 4 mēneša laikā.
4. Nosūtīt J.S. atsavināšanas paziņojumu 1 mēneša laikā.
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.

16.14. Par J.P. iesniegumu pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanai Aglonas pagastā.

Sagatavotais lēmumprojekts:

Saņemts J.P. iesniegums (17.06.2013., Nr.924) par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu
Aglonas pagastā.
Konstatēts:
J.P. lūdz piešķirt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76420010091, Jaunaglonā,
Aglonas pag.  dzīvojamās ēkas celtniecībai.
Zemes vienība nav noformēta zemesgrāmatā.
Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas juridiskas piederības ēka. Līdz 24.04.2012. zemes vienība bija
iznomāta nomniekam D.V., zemes nomas līgums nav pagarināts.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0091 NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 0,5 ha, zemes
vienības platība dabā sastāda 0,9 ha.
NOLEMJ:

1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0091 no 0,5 ha uz 0,9 ha.
2. Piešķirt zemes nomas tiesības J.P., (personas kods), deklarētā adrese: Aglonas pag., Aglonas nov., uz

pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7642 001 0091 Jaunaglonā, Aglonas pagastā, 0,9
ha platībā

3. Noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 5 gadiem ar gada nomas maksu 20% (plus PVN) no
zemes kadastrālās vērtības, noteikt iznomājamās zemes lietošanas mērķi – apbūves zeme.

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.

Debatēs piedalās: V.Krimans.

Sēžu zālē atgriežas deputāts I.Reščenko.

V.Krimana priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu, novirzīt J.P. iesniegumu izskatīšanai
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – 1 (I.Reščenko),
NOLEMJ:
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1.Atlikt jautājuma izskatīšanu, novirzīt J.P. iesniegumu izskatīšanai Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejai.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

A.Streļčs uzdod deputātiem jautājumu par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu –
kas turpmāk risinās šos jautājumus?
A.Streļčs ierosina izveidot pastāvīgo pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas komisiju.

Debatēs piedalās: V.Krimans, I.Reščenko.

V.Krimana priekšlikums ir uzlikt par pienākumu novada domes juristam D.Kuzņecovam sagatavot
risinājumus, priekšlikumus un nolikumu jautājumā par pašvaldības nekustamo īpašumu komisijas
izveidi un iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas –
nav, NOLEMJ:

1. Uzlikt par pienākumu novada domes juristam D.Kuzņecovam sagatavot
risinājumus, priekšlikumus un nolikumu jautājumā par pašvaldības
nekustamo īpašumu komisijas izveidi un iesniegt priekšlikumus izskatīšanai
Finanšu komitejas sēdē.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17. §
Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

17.4. Par atsaukšanu no atvaļinājuma.
(Ziņo H.Streiķe, D.Kuzņecovs)

Sagatavotais lēmumprojekts:

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1.Atsaukt sabiedrisko attiecību speciālisti Zani Ločmeli no atvaļinājuma.

Novada domes jurista D.Kuzņecova atzinums par Z.Ločmeles atvaļinājumu:

„Aglonas novada domes Finanšu komitejas lēmumprojekts par Z.Ločmeles atsaukšanu no
atvaļinājuma nav pamatots, sakarā ar to, ka Darba likums neparedz tādu iespēju kā darbinieku
atsaukšanu no atvaļinājuma, jo ikvienam darbiniekam ir tiesības uz atpūtu. Bet pastāv iespēja, ka
darba devējs var lūgt darbinieku uz pāris dienām ierasties darbā viņa atvaļinājuma laikā un izdarīt
steidzamākos darbus. Bet ir nepieciešama paša darbinieka piekrišana, un darbinieks var arī
nepiekrist šādam darba devēja lūgumam un turpināt izmantot atvaļinājumu.”

Debatēs piedalās: H.Streiķe, I.Reščenko, V.Krimans, O.Šatilovs, F.Pušņakovs.

No sēžu zāles iziet deputāts J.Butēvics.

V.Krimana priekšlikums ir uzlikt par pienākumu Aglonas novada domes priekšsēdētājai Helēnai
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Streiķei atsaukt sabiedrisko attiecību speciālisti Zani Ločmeli no atvaļinājuma uz 10 dienām ar
atvaļinājuma pagarināšanu.

Deputāti balso par V.Krimana priekšlikumu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 4 (V.Krimans, N.Platonovs, H.Streiķe,
O.Šatilovs); pret – 1 (I.Reščenko); atturas – 3 (A.Dimpers, A.Girss, F.Pušņakovs), neapstiprina
augstāk minēto V.Krimana priekšlikumu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

17.5. Par transportu.
(Ziņo H.Streiķe)

No balsošanas sevi atstādina O.Šatilovs.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm: par – 7 (A.Dimpers, A.Girss, V.Krimans,
N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:

1. Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietniekam Osvaldam Šatilovam veikt tirgus
izpēti sakarā ar GPS iekārtu iegādi un uzstādīšanu Aglonas novada domes
autotransportam.

2. Par tirgus izpētes datiem sniegt informāciju uz nākošo Finanšu komitejas sēdi.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

17.7. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa izvirzīšanu.
(Ziņo H.Streiķe)

Sēžu zālē atgriežas deputāts J.Butēvics.

Pamatojoties uz  LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas, 24.punktu un Latgales
plānošanas reģiona nolikuma 7.punktu,

No balsošanas sevi atstādina H.Streiķe.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, N.Platonovs, F.Pušņakovs, I.Reščenko, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:

1. Izvirzīt Aglonas novada domes priekšsēdētāju Helēnu Streiķi Latgales
plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.
17.6. Par N.Platonova iesniegumu.

Saņemts deputāta  Nikolaja Platonova iesniegums (26.06.2013., Nr.965), kurā atsakās no
savām deputāta pilnvarām.

Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 3.
panta 1. daļu,

No balsošanas sevi atstādina N.Platonovs.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm: par – 8 (J.Butēvics, A.Dimpers, A.Girss,
V.Krimans, F.Pušņakovs, I.Reščenko, H.Streiķe, O.Šatilovs); pret – nav; atturas – nav, NOLEMJ:
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1.  Izbeigt Nikolaja Platonova deputāta pilnvaras, sakarā ar deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA  plkst.16:30.

SĒDI VADĪJA
novada domes priekšsēdētāja                  ______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA                           ______________________ I.RUTKA

Protokols parakstīts 2013.gada 2.jūlijā.


